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arcelona. Je hoeft de naam 
van de stad niet eens op 
een Spaanse manier uit te 

spreken om als voetballiefhebber 
meteen te denken aan Camp Nou, 
Johan Cruijff en Lionel Messi. Bijna 
geen stad ter wereld wordt sneller 
geassocieerd met de plaatselijke 
voetbaltrots dan de hoofdstad 
van Catalonië. Cultuurliefhebbers 
komen vanzelfsprekend aan hun 
trekken door Gaudí en de Sagrada 
Familia, maar wij – voetballief-
hebbers – denken meteen aan het 
Blaugrana. Dat de stad Barcelona 
meer te bieden heeft dan Lionel 
Messi blijkt uit de voetbalspots die 
de heren van FCLibero.com op een 
rij hebben gezet.

Tekst en foto’s: Joost Kock

Nou Sardenya

CE Europa. Onder de voetbalfetisjisten 
zijn er misschien enkele bij wie er een 
lichtje gaat branden bij het horen van 
deze naam. CE Europa is een voetbal-
club uit Barcelona. De club werd na 
een fusie in 1907 gevormd. Samen met 
de beroemde stadsgenoten was het 
één van de oprichters van de huidige 
Spaanse competitie. Het heeft in zijn 
lange historie echter maar drie jaar op 
het hoogste niveau gespeeld, de eerste 
drie jaar na het oprichten van de Prime-
ra Division. Timmerlieden hebben de 
prijzenkast van CE Europa de laatste 
decennia niet hoeven uit te breiden. In 
2014/2015 werd er sinds achttien jaar 
weer een prijs in de wacht gesleept, de 
Copa de Catalunya. Het afgelopen sei-
zoen is CE Europa actief geweest in de 
Tercera Division, het vierde niveau van 
Spanje. Stadion Nou Sardenya werd in 
1940 geopend en na een renovatie in 
1995 biedt het momenteel plaats aan 
zo’n 4.000 toeschouwers.

Bodega Iniesta

Andrés Iniesta is naast één van de 
adepten van het tiki-taka voetbal een 
fervent wijnliefhebber. Wijn is er met 
de paplepel ingegoten bij de familie 
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Iniesta. De vader van Andrés werkte al 
in de wijnbouw toen de speler van FC 
Barcelona het levenslicht zag. De spel-
bepalende middenvelder van de laat-
ste Champions League-winst heeft zijn 
interesse in wijn vorm gegeven door 
momenteel een eigen wijngaard te be-
heren in zijn geboorteplaats Fuenteal-
billa, en dat heeft geleid tot het eigen 
wijnmerk: Bodega Iniesta. Inmiddels 
vinden de wijnen van Bodega Iniesta 
wereldwijd gretig aftrek en worden ze 
ook in Nederland verkocht. In Barce-
lona zelf bevindt zich een exclusieve 
wijnwinkel van Bodega Iniesta. Voor 
voetballiefhebbers die van wijn hou-
den is dit een perfecte bestemming. Let 
wel op: zoals een echte Spanjaard be-
taamt, wordt ook hier siësta gehouden. 
De winkel is dan ook tussen 14.00 uur 
en 16.30 uur gesloten.

Barcelona Beer Company 

Voetbal en bier, volgens veel voetbal-
liefhebbers een perfecte combinatie. 
Zo dachten ook de oprichters van de 
Barcelona Beer Company, één van de 
brouwerijen die Catalonië rijk is. Aan 
de Calle Muntaner is de zogenaamde 
taproom gevestigd, waar genoten kan 
worden van de verschillende zelf ge-

brouwen bieren. Ook wordt er tapas 
geserveerd. Wat deze Barcelona Beer 
Company zo bijzonder maakt is het 
feit dat het een premium bier heeft ont-
wikkeld dat vernoemd is naar Barcelo-
na-speler Gerard Piqué. Het bier heeft 
een etiket met het bekende ‘blaugrana’ 
van FC Barcelona en rugnummer 3 
van de verdediger. De naam van het 
bier is ‘Piquenbauer’. Catalanen kun-
nen genieten van een biertje dat ver-
noemd is naar hun held Piqué, die de 
laatste jaren veelvuldig in het nieuws 
is gekomen door zijn pro-Catalaanse 
uitspraken.

Fermí Puig

Restaurant Fermí Puig is één van de 
vele restaurants die Barcelona rijk is. 
De reden dat dit restaurant opgeno-
men is op de lijst van voetbalgerela-
teerde bezienswaardigheden, heeft 

alles te maken met de bijzondere band 
die Johan Cruijff had met de kok. 
Cruijff was erg goed bevriend met 
hem en opende zelfs het restaurant. 
Wie er binnenloopt zal verrast worden 
met foto’s van Cruijff die een inkijkje 
geven in zijn privé- en sportieve leven 
in Barcelona. Na het overlijden van 
Cruijff is een deel van het restaurant 
ingericht ter nagedachtenis aan hem. 
Mocht je Fermi Puig willen bezoeken, 
houd er dan rekening mee dat het tus-
sen 15.30 uur en 20.30 uur gesloten is.

Olympisch Stadion Lluís 
Companys

De historie van het Olympisch Sta-
dion op de berg Montjuïc gaat terug 
naar 1929. Dit was namelijk het jaar 
van de Wereldtentoonstelling in Bar-
celona, toen het gebouw zijn eerste 
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FC Libero

Voetbal is meer dan de 90 minu-
ten binnen de krijtlijnen. Het is 
passie, beleven, ervaren! Vanuit 
deze visie zijn wij van mening dat 
voetballiefhebbers in aanraking 
willen komen met de elementen 
die de voetbalsport zo intrigeren.

Als FC (Football Culture) Libero 
willen wij de mooiste voetbal-
plekken samen met jou ontdek-
ken en delen met de wereld. Hier-
bij willen we jou de mogelijkheid 
bieden om zowel historie als het 
hedendaagse te beleven op de 
momenten dat het jou uitkomt op 
een manier die bij jouw past.

vorm kreeg. In 1992 werd het stadion 
compleet gerenoveerd voor de Olym-
pische Zomerspelen. Nederland pak-
te tijdens dat evenement medailles, 
door onder meer sublieme prestaties 
van Ellen van Langen (atletiek), Or-
han Delibas (boksen) en Theo Meijer 
(judo). Vanwege de sintelbaan om het 
veld zitten de supporters ver verwij-
derd van hun voetbalhelden. Dit is 
één van de belangrijkste redenen dat 
Espanyol (bespeler sinds 1997) in 2010 
de overstap maakte naar het nieuwe 
Estadi Cornellá-El Prat. Op de Olym-
pische berg Montjuïc kan een bezoek 
aan het voetbalstadion gecombineerd 
worden met een bezoek aan onder 
andere de zwemarena.

Gran Hotel Princesa Sofia

Het hotel waar nieuwe topaanwinsten 
verblijven voordat ze een huis gevon-
den hebben, het hotel waar familie 
van spelers, makelaars, analisten en 
commentatoren hun nacht doorbren-
gen. Dat is over het algemeen toch 
Gran Hotel Princesa Sofia. Al twin-
tig jaar lang is dit ook de plek waar 
trainers en spelers voor de wedstrij-
den verzamelen. Johan Cruijff, Frank 
Rijkaard, Marc Overmars en Philip 
Cocu zijn enkele Nederlanders die ’s 
ochtends wakker geworden zijn aan 
de Placa de Pius XII. In voorbereiding 
op een belangrijke wedstrijd, met een 
Spaanse schone of met een Europese 
trofee naast zich. Wil jij op het bed 
slapen waar Gerard Piqué misschien 
wel de nacht heeft doorgebracht met 
Shakira? Dit is je kans. Tenminste, als 
je portemonnee het toelaat.
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at een weekendje Barce-
lona voor voetballiefheb-
bers meer kan inhouden 

dan alleen een bezoek aan Camp 
Nou, ervoeren mijn vrienden en 
ik nadat we op 21 september 2017 
waren geland op vliegveld El Prat. 

Tekst en foto’s: Roberto Pennino

De aankondigingen voor het omstre-
den referendum over de onafhanke-
lijkheid van Catalonië zijn op elke 
straathoek zichtbaar. Naast allerlei 
pamfletten vormen de balkons een 
in het oog springend platform voor 
politieke overtuiging. Meer dan ooit 
illustreren de talrijke Catalaanse vlag-
gen de hoop op een 
afscheiding van 
Spanje. 

FC Barcelona speelt 
dit weekeinde een 
uitwedstrijd tegen 
de Catalaanse pro-
movendus Girona, 
maar die wedstrijd 
bezoeken we niet. 
Wij kochten kaart-
jes voor de wed-
strijd Espanyol-De-
portivo la Coruña. 
Het zijn weliswaar 
twee laagvliegers, 
maar het verhaal gaat dat dit voor de 
sfeer in het Estadi Cornellà-El Prat, net 
buiten de stad, weinig verschil maakt. 

Wie een wedstrijd van Espanyol be-
zoekt, krijgt waar voor zijn geld, zo 
was ons verzekerd. Het is bovendien 
één van de modernste voetbalsta-
dions van Spanje en het kan 40.500 
toeschouwers herbergen. Voor de reis 
per metro moet je wel voldoende tijd 
uittrekken. De tussenstops vanuit het 
stadscentrum zijn niet van de lucht. 

D Relaxte sfeer

Wat meteen opvalt, is de relaxte sfeer: 
er is geen geschreeuw. Bij Espanyol lo-
pen veel ouders met kinderen. Plezier 
lijkt het kernbegrip op deze zonover-
goten zondagmiddag. De wedstrijd 
begint om 12.00 uur, en we gaan er 
eens goed voor zitten. Letterlijk en 
figuurlijk, want onze plaatsen op de 
vierde rij achter het doel geven een 
perfect uitzicht op het veld. De om-
standigheden zijn ideaal: behalve de 
zon en een meer dan aangename tem-
peratuur, zorgt een windje voor heer-
lijke verkoeling en lijkt de grasmat in 
optimale staat. In de eerste helft vallen 
de twee doelpunten van Espanyol 
aan de overzijde van het veld, waar-
bij vooral de eerste treffer in het oog 
springt als een aanval uit het boekje. 

‘Antonillo’

Het publiek laat van zich horen, en 
naast ons wordt onafgebroken ge-
zongen. Eén figuur springt in het oog: 
klein van gestalte, uitgedost in een 
blauwwitte stierenvechtersoutfit, di-
rigeert ‘Antonillo’, zoals hij achterop 
zijn rug heeft staan, zijn ploeg naar 
voren. In de rust wordt de man door 
meerdere supporters aangesproken en 
gaat hij zonder uitzondering met hen 
op de foto.

Omdat er geen alcohol in het stadion 
wordt verkocht, staan we tijdens de 
rust met een colaatje in onze hand 
de tribunes in ons op te nemen. Juist 
in deze beladen tijd is het opvallend 
dat er niet alleen Catalaanse, maar 
ook Spaanse vlaggen in het stadion 
hangen. Het past bij de club die vanaf 
de oprichting in 1900 meer Spaans ge-
oriënteerd is geweest dan grote broer 
FC Barcelona. Die onderhoudt sinds 

jaar en dag een nauwe band met Cata 
lunya. Espanyol, dat ooit het konink-
lijke predicaat ‘Real’ kreeg toebedeeld, 
gaat prat op zijn eigen identiteit. 

Onophoudelijk gezang

Na de rust is het goede spel en het bij 
vlagen moordende tempo van de eer-
ste helft verdwenen. Espanyol komt 
er nauwelijks uit, en dat leidt tot een 
snelle aansluitingstreffer. Hoewel de 
vlaggen onophoudelijk blijven wap-
peren en het gezang geen moment 
staakt, lijkt het publiek te beseffen dat 
de 2-2 in de lucht hangt. Maar wan-
neer die uitblijft en de thuisploeg aan 
onze kant van het veld een penalty 
krijgt, wordt er op de tribunes een 
tandje bijgezet. En zeker nadat Gerard 
Moreno deze buitenkans beheerst ver-
zilvert, lijkt de buit binnen. 

De spelers van La Coruña weten ook 
dat de wedstrijd gespeeld is, en drin-
gen niet meer echt aan. Het slotak-
koord komt wederom van de voet 
van Moreno. De 4-1 is weliswaar ge-
flatteerd, maar dat deert niemand om 
ons heen. Het is altijd leuk om vijf 

doelpunten mee te pikken, zeker on-
der deze perfecte omstandigheden en 
in de wetenschap dat we nog een flink 
deel van de dag hebben om lekker uit 
te waaien op het strand.

Espanyol 
gaat prat
op eigen 
identiteit

Barcelona


