
Achter de schermen: Edward
De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag 

aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer Edward 

de Ruiter van de fanclub in de schijnwerpers.
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NAC-fan
De liefde voor voetbal is Edward 
met de paplepel ingegoten door zijn 
vader Wim, geen onbekende binnen 
de fanclub. Toen Frank Rijkaard in 
1993 naar AFC Ajax terugkeerde, 
besloot Wim om samen met zijn 
zoon een Ajax-seizoenskaart te 
nemen. Voor Edward ging er een 
wereld open en dat was het begin 
van zijn voetbalsupporterscarrière. 
In De Meer en later het Olympisch 
Stadion en de ArenA genoot 
Edward van de acties van onder 

anderen Jari Litmanen, Marc Over-
mars, de gebroeders De Boer en 
Patrick Kluivert. 
Na zijn verhuizing naar Raams-
donksveer werd Edward door zijn 
oom Corné meegevraagd naar 
wedstrijden van NAC Breda als 
onderdeel van een ‘inburgerings-
cursus Brabant’. Sindsdien is NAC 
niet meer uit het leven van Edward 
weg te denken en is hij een trouwe 
bezoeker in het Rat Verlegh Sta-
dion. In weer en wind, met meestal 
niet het mooiste voetbal maar wel 
met veel strijd, staat Edward op de 
tribunes.

Barça-liefde
Vader Wim is fan van FC Barcelona 
sinds het Dream Team van Johan 
Cruijff en al filosoferend over het 
voetbal op de Amsterdamse tribu-
nes wakkerde het blaugrana vuurtje 
ook bij Edward aan. Vanaf het mo-
ment dat de toenmalige coach van 
Ajax, Louis van Gaal, de overstap 
maakte naar Barça en vele helden 
van Edward meenam naar Camp 
Nou, begon Edward de Catalaanse 
club beter te volgen. Toch duurde 
het tot de komst van Frank Rijkaard 
als hoofdcoach van Barça eer vader 
en zoon een eerste keer deelnamen 
aan een fanreis. 
In 2007 moedigden de twee De  
Ruiters voor het eerst in Camp Nou 
het team, met onder anderen  
Ronaldinho in de gelederen, aan. 
Met succes, want Barça won met 
3-0 van Celta de Vigo. Deze wed-
strijd staat nog altijd in het geheu-
gen gegrift en Edward weet nog 
goed dat hij een groot gedeelte van 
de wedstrijd zich met open mond 
heeft verbaasd over het imposante 
stadion en het spel van Barça. 
Na deze wedstrijd waren de twee 
heren verkocht en inmiddels zijn ze 
een vaste waarde bij de fanreizen 
van de fanclub. Wim neemt ook 
regelmatig zijn oudste zoon Robin 
mee. Zo woonde Edward samen 
met zijn broer en vader het thuis-
duel tegen Sevilla bij en zag daar 
David Villa een van de mooiste 
doelpunten scoren. De heren De 
Ruiter genieten nog altijd van top 
tot teen zodra ze hebben plaatsge-
nomen op de tribunes van Camp 
Nou.

Spreekstalmeester
Al snel na de eerste fanreis kwam 
de Fan Club Barcelona in beeld. Het 
vooruitzicht om met andere Barça-
fans naar de Clásico te kijken stond 
Edward wel aan en tijdens allerlei 
activiteiten leerde hij de vrijwil-
ligers van de fanclub steeds beter 
kennen. Hij aarzelde dan ook geen 
moment toen hij gevraagd werd om 
lid te worden van de Sociale Media 
redactie. 
Sinds januari 2013 is Edward niet 
alleen redactielid van de website 
en de sociale media, maar tevens 
van het magazine. Daarnaast is hij 
met ingang van dit seizoen spreek-
stalmeester tijdens de penyabijeen-
komsten, een nieuwe uitdaging die 
hij met veel plezier is aangegaan.


