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

aan u voorstellen. In de rubriek ‘Achter de schermen’ staat deze keer Yves 

Peerbooms, de nieuwste aanwinst van de redactie, in de schijnwerpers.

Tekst: Marieke Wildenberg

Enthousiasme
De Zuid-Limburgse Yves Peer-
booms meldde zich in eerste 
instantie bij de Fan Club Barcelona 
als vrijwilliger voor de nieuwsdienst 
en sociale media. Deze redacties 
plaatsen om de beurt een week 
lang het laatste Barça-nieuws 
op de website, Twitter-pagina en 
Facebook-pagina van de fanclub 
en Yves wilde graag iets betekenen 
voor de fanclub en het kleine gezel-
schap versterken. Voor Yves voelde 
het vrijwilliger worden als onderdeel 
worden van de Club. En onderdeel 
van ons is hij zeker geworden!
De eerste keer dat ik Yves tegen-
kwam, was bij de wedstrijd Ajax 
tegen FC Barcelona. Yves was 
een van de prijswinnaars van de 
tickets en zelfs na zijn lange reis 
van Munstergeleen naar Amster-
dam stond hij te springen om 
Lionel Messi met eigen ogen te zien 
voetballen. Daar is in de loop der 
jaren niets aan veranderd, want op 
28 september jongstleden zag ik 
dezelfde enthousiaste Yves in Mön-
chengladbach voor het Champions 
League duel dat Barça in Duitsland 
speelde.

Messi
De 29-jarige Yves heeft inmiddels 
genoeg ervaring opgedaan om zich 
ook bij de redactie van het fanclub-
magazine te voegen en al schrij-

vend iets bij te dragen, een nieuwe 
uitdaging die hij met beide handen 
aanpakt. In het schrijven kan hij 
zijn kennis over spelers, met name 
Lionel Messi, coaches en alles 
daaromheen kwijt.
Messi was overigens de voornaam-
ste reden voor Yves om lid te wor-
den van de fanclub, zodat hij niets 

zou missen omtrent zijn grote held 
en de rest van de gouden generatie 
onder leiding van Pep Guardiola. 
Het bijwonen van de afscheids-
wedstrijd van Pep in 2012, tijdens 
een van de fanreizen, was een 
bijzonder hoogtepunt voor Yves. 
De stadsderby tegen Espanyol 
stond volledig in het teken van het 
afscheid van Guardiola en Messi 
maakte er een onvergetelijke avond 
van door alle vier de treffers van 
Barça op zijn naam te zetten. Bij zijn 
vierde doelpunt, tevens zijn tweede 
penalty van de avond, rende Lionel 
rechtstreeks naar Guardiola om zijn 
leermeester te omhelzen.

Clásico
Naast het bezoeken van wedstrijden 
is de Spaanse Clásico uiteraard altijd 
een wedstrijd waar Yves naar uitkijkt. 
Het gaat hem persoonlijk niet om 
de stand op de ranglijst, maar om 
de overwinning op Real Madrid. De 
5-0 in Camp Nou in 2010 en de 0-4 
in het Santiago Bernabéu in 2015 
staan voor Yves op nummer één en 
twee in zijn lijstje van legendarische 
Klassiekers. Hopelijk kan zijn grote 
held Messi nog vele memorabele 
momenten toevoegen aan die legen-
darische lijst!

“�Ik�hoop�dat�Messi�nog�
lang�bij�onze�club�speelt”

Vrijwilligers gezocht
We zijn enorm trots op al onze vrijwilligers en kunnen altijd meer 
‘handjes’ gebruiken. De fanclub is specifiek op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers voor de website nieuwsdienst en de sociale media 
redactie. 

Wat houdt het in: het schrijven en plaatsen van het laatste Barça-
nieuws op onze website en Facebookpagina. Dit doet u uiteraard 
niet alleen, maar per beurt samen met onze andere enthousiaste 
vrijwilligers.

Bent u een echte Barça-fan, draagt u uw fanclub een warm hart toe 
en heeft u schrijftalent, meldt u dan middels een kort gemotiveerde 
e-mail naar diana@fanclubbarcelona.nl bij ons aan. U haalt 
gegarandeerd voldoening uit de energie die u erin steekt! En wij 
kunnen het weten, want wij spreken uit ervaring!


