Marieke

De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag
aan u voorstellen. In de rubriek “Achter de schermen” staat deze keer niemand
minder dan de vaste schrijfster van deze rubriek in de schijnwerpers: Marieke
Wildenberg.
Tekst: Diana Kuijpers
Girl power
Hoewel het aantal vrouwen aanzienlijk gestegen is, wordt de voetbalwereld toch nog altijd gedomineerd
door mannen. Zo niet anders in het
bestuur van de Fan Club Barcelona.
De komst van Marieke in 2010
bracht daar voor het eerst in meer
dan een decennium verandering in.
Het is indirect te danken aan Jos
Wildenberg, Mariekes vader en
inmiddels welbekende vrijwilliger
binnen de fanclub, dat Marieke de
fanclub leerde kennen. Voor zijn
verjaardag in 2007 kreeg de voetbalminnende Jos van zijn gezin een
fanreis via de fanclub cadeau: een
lang voetbalweekend in februari met
als hoogtepunt een wedstrijd tegen
Racing Santander, die dankzij twee
doelpunten van Ronaldinho door
Barça gewonnen werd. Marieke,
die de voetballiefde van huis uit
had meegekregen, ging mee en
sindsdien werd de fanreis een bijna
jaarlijks tripje van vader en dochter.
In 2009 was Marieke er bij toen het
tienjarige jubileum van de fanclub
gevierd werd met het Johan Cruijfftoernooi. Van het een kwam het
ander en vier jaar geleden trad Marieke toe tot het bestuur en bracht
een vrouwelijk weerwoord aan de
mannelijke stemmen met zich mee.
Enthousiasme
Iedereen die Marieke kent, is ongetwijfeld bekend met haar enthousiasme. Het schort haar niet aan
drive wanneer ze zich op iets stort,
of dat nu haar werk als facilitair
manager is of een taak als fanclubbestuurslid. Voor de fanclub springt
Marieke bij waar nodig, maar haar
stokpaardjes zijn de penyabijeenkomsten en de nieuwsbrief voor de
leden. Tweemaal per seizoen organiseert ze nagenoeg alles voor het
gezellige fanclubevenement rondom
El Clásico tegen Real Madrid. Van
contacten met een voetbalclub
ergens in de Lage Landen tot de inschrijvingen, Marieke draait er haar
hand niet voor om.
Voor de nieuwsbrief heeft ze inmid-

Samen als meiden in
een mannenteam
dels een partner uit vrouwelijke
hoek – ondergetekende - en is het
eens per twee weken haar taak om
nieuws rondom de blaugranas te
verzamelen en via de digitale brief
aan de leden te mailen.
Zonder meer een vol takenpakket,
maar Marieke doet het nog altijd
met enthousiasme. Het leukste?
“Samen als meiden in een mannenteam,” aldus verwijzend naar de
komst van ondergetekende bij het
bestuur, begin dit seizoen. Daarbij
moet overigens aangetekend worden dat wij dames bijzonder veel
van voetbalkunsten houden, maar
absoluut geen problemen hebben
met de mannelijke schoonheid op
het veld. Maar dat terzijde.
Orkaan van geluid
Gevraagd naar het meest bijzondere
Barça-moment heeft Marieke in één

tel haar antwoord klaar: de halve
finale Champions League in 2009,
Chelsea tegen FC Barcelona. Daar
was ze met haar vader en leerde ze
medebestuurslid Henk van der Tas
kennen.
De hele wedstrijd lang zong de
aanhang van Chelsea overweldigend gepassioneerd uit volle
borst. Tot minuut 93. Toen scoorde
Andrés Iniesta het beslissende,
wonderschone en nu wereldberoemde doelpunt dat Barça naar de
finale bracht. De orkaan van geluid
maakte een enorme ommekeer
en binnen de kortste keren vielen
er letterlijk juichende Catalanen
over de drie Nederlanders heen.
Een schitterende sensatie en de
reden dat deze ervaring met kop
en schouders boven al die andere
mooie ervaringen uitsteekt!
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