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Zo begon het
De Fan Club Barcelona leerde op 
diverse penyabijeenkomsten Piet 
kennen, een fanatieke Barça- 
supporter met een gezellige bab-
bel en Formule 1 als tweede grote 
hobby. Toen Piet de fanclub en 
haar vrijwilligers eenmaal beter had 
leren kennen, ging hij een keer mee 
met een fanreis. Daar hebben we 
nog meer met elkaar gekletst en 
gelachen en Piet zou uitgroeien tot 
een reguliere deelnemer aan onze 
fanreizen.
Nu hoor ik jullie denken: “Dit artikel 
gaat toch over Astrid?” Hier komt de 
clou... Piet is namelijk de man van 
Astrid! Begin 2016 maakte hij haar 
lid van de Fan Club Barcelona, want 
hij vond dat dat weleens tijd werd.
Eenmaal lid was het voor Astrid een 
kleine stap om Piet een keer te ver-
gezellen naar een penyabijeenkomst. 
Daar vertelde ze onze voorzitter dat 
ze in haar vrije tijd een enthousi-
aste (sport)fotografe is. Van het een 
kwam het ander en binnen de kort-
ste keren meldde Astrid zich aan als 
vrijwilliger. Ze vond de fanclubvrijwil-
ligers die ze had ontmoet zó gezellig 
dat ze graag de uitdaging aan wilde 
gaan om in de vorm van fotografie 
haar bijdrage te leveren aan, zoals ze 
het zelf noemt, “één van de leukste 
fanclubs in Nederland”.

Formule 1 en wildlife
Fotograferen doet Astrid al sinds 
haar jeugd en een aantal jaar is ze 
zelfs freelancefotograaf geweest. In-
middels is het alleen nog een hobby, 
maar wel een die ze zo professioneel 
mogelijk uitoefent. Zo gaat ze gere-
geld naar Formule 1 wedstrijden om 

Max Verstappen aan te moedigen 
én om mooie foto’s te maken. Op 
sportgebied heeft ze inmiddels zo-
danig veel spectaculaire actiefoto’s 
gemaakt dat ze daaruit echt geen 
favoriet meer kan kiezen. Iedere race 
of wedstrijd heeft immers zo zijn 
speciale momenten.
Ook op vakantie neemt Astrid altijd 
haar camera mee om ter plekke 
‘wildlife’ te fotograferen. Tijdens een 
reis in India legde ze wel iets heel bij-
zonders vast op de gevoelige plaat. 
Na weken van zoeken en observeren 
zonder resultaat dook er vanuit het 
niets een wilde tijger op. Het roofdier 
stond op slechts enkele meters 
afstand en Astrid voelde zich op dat 
moment heel klein. Het is en blijft 
immers uniek om zo’n prachtig dier 
in het wild van zó dichtbij te mogen 
bewonderen. Deze onvergetelijke 
ontmoeting hangt dan ook uitver-
groot bij haar thuis.
Het grootste ‘wild’ dat Astrid thuis 
fotografeert, is haar paard Eefje. In 
het appartement van Piet en Astrid in 
Den Bosch hangen dan ook tal van 
foto’s van haar fotogenieke paard.

FC Barcelona
Astrid volgt FC Barcelona ongeveer 
vijf jaar en inmiddels is ze samen 
met Piet een aantal keer naar de 
Catalaanse hoofdstad geweest om 
Barça aan te moedigen. Haar meest 
speciale moment in Camp Nou 
maakte ze mee op 23 mei 2015. Die 

avond speelde Xavi Hernández zijn 
laatste thuiswedstrijd in het Barça-
shirt. De sfeer en vooral het respect 
dat bijna honderdduizend supporters 
(inclusief de uitsupporters!) voor Xavi 
uitten, vond ze erg bijzonder, ook 
omdat je zoiets in Nederland niet zo 
snel meemaakt.
Die ervaring combineren met 
fotograferen voor de fanclub is 
dé nieuwe uitdaging die Astrid is 
aangegaan en we wensen haar veel 
succes en vooral plezier bij onze 
club vrijwilligers!

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

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

Westbroek, de nieuwste aanwinst van de fanclub, in de schijnwerpers.

Een (sport)fotografe die  
de uitdaging aangaat!

Vrijwilligers gezocht

We zijn enorm trots op onze vrijwilligers en kunnen altijd meer ‘handjes’ gebruiken. De fanclub is specifiek 
op zoek naar nieuwe krachten voor onze nieuwsdienstredactie.

Wat houdt het in: het schrijven en plaatsen van het laatste Barça-nieuws op onze website en Facebook-
pagina. Dit doe je uiteraard niet alleen, maar per beurt samen met een andere enthousiaste vrijwilliger.

Ben je een echte Barça-fan, draag je onze fanclub een warm hart toe en heb je schrijftalent? Meld je 
dan aan middels een kort gemotiveerde e-mail naar diana@fanclubbarcelona.nl. Je haalt gegarandeerd 
voldoening uit de energie die je erin steekt – wij spreken uit ervaring!
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