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De Fan Club Barcelona bestaat uit vele enthousiaste vrijwilligers die we graag 

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

bijzondere fotograaf van de fanclub in de schijnwerpers: Arnold Velders.

Tekst: Marieke Wildenberg

Waarschijnlijk heeft geen van ons 
een echte Rembrandt of Rubens, 
maar een Velders zou wel eens aan 
de muur kunnen hangen. Dat is het 
sterke punt van Arnold: hij maakt 
schitterende foto’s van FC Barce-
lona voor artikelen in het clubblad, 
maar bewaart de mooiste voor de 
uitklapposter.
Arnold is al vanaf het prille begin 
een van de vrijwilligers van de Fan 
Club Barcelona. Hij maakte kennis 
met de fanclub tijdens een voorsei-
zoen, toen coach Louis van Gaal in 
Hoenderloo het trainingskamp van 
Barça belegde. Arnold was daar op 
uitnodiging met wat jongens met 
een verstandelijke beperking. Het 
werd een onvergetelijke dag met 
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een toegankelijke en belangstel-
lende Van Gaal, die Arnold later nog 
eens zou ontmoeten toen ze toeval-
lig samen naar hun auto’s liepen. En 
passant vertelde Van Gaal dat zijn 
hart nog altijd in Barcelona lag.

You’ll Never Walk Alone
In vijftien jaar fotograferen voor de 
fanclub heeft Arnold ruim hon-
derd wedstrijden en vele stadions 
bezocht, waaronder dat van Bayern 
München, Real Madrid en Paris 
Saint-Germain. Uiteraard was 
Arnold ook vele malen aan het werk 
langs de lijnen in Camp Nou.
Een van zijn mooiste wedstrijden 
was het uitduel tegen Liverpool. In 
de bus van het vliegveld naar de 
stad maakte Arnold kennis met een 
buschauffeur, die wel een blokje 

wilde omrijden om het stadion te 
laten zien. Later zou Arnold deze 
man opnieuw tegenkomen, toen hij 
de bus naar het vliegveld miste en 
uiteindelijk zou hij hem als dank een 
foto van het Liverpool team geven 
die hij zelf geschoten had.
De wedstrijd tegen Liverpool was 
een sensationele ervaring. Alle fans 
hadden een sjaal en zongen van het 
begin tot het einde van de wedstrijd 
clubliederen, zoals het prachtige 
“You’ll Never Walk Alone”. Op het 
veld kreeg Barça een tegendoelpunt 
van Michael Owen te verduren, maar 
daarna speelden ze met ‘tikkie tak-
kie’ voetbal The Reds geheel weg. 
Dankzij treffers van Patrick Klui-
vert, Fábio Rochemback en Marc 
Overmars won Barça overtuigend 
met 1-3. 
Dit is slechts één van Arnolds vele 
ervaringen. Alles wat hij heeft mo-
gen meemaken heeft hem een ‘rijk’ 
mens gemaakt. Arnold raakt nog 
altijd geïnspireerd door het samen-
werken met de andere gedreven 
vrijwilligers van de fanclub en waar-
deert het enorm dat nieuwe mensen 
zijn opgestaan om zijn ‘levenswerk’ 
voort te zetten. Het geeft hem de 
kans zijn kennis en ervaring door te 
geven om zo de nieuwe generatie 
op te leiden.

Van Bommel
Arnold begeleidt ook redactieleden 
tijdens interviews voor het clubblad 
en in die hoedanigheid ontmoette 
hij diverse spelers en coaches. Eén 
daarvan was, onlangs, Mark van 
Bommel, voor Arnold een speciaal 
moment. Als speler had Mark altijd 
aandacht voor mensen buiten het 
voetballen en altijd als hij Arnold 
langs het veld zag, kwam hij even 
een praatje maken. 
Die houding zonder kapsones zag 
Arnold ook bij Lionel Messi en tot 
op de dag van vandaag is hij altijd 
een heel bescheiden speler blijven 
zien. Zo herinnert Arnold zich een 
trainingskamp in Engeland, toen 
alle spelers een extra vakantieweek 
hadden gekregen wegens het WK 
en er alleen jeugdspelers aanwezig 
waren. Messi wilde echter geen ex-
tra vakantie; hij wilde spelen en was 
gewoon meegereisd naar Londen. 
Geen sterallures, maar een beschei-
den opstelling: een groot voorbeeld 
voor alle voetballers van nu.

“Fotograferen voor de fanclub 
heeft me verrijkt als mens”


