ONZE

KLEUREN

In 1910 koos RCD Espanyol wit en blauw als
kleuren voor het tenue en het schild, omdat het
wapenschild van de beroemde Catalaanse admiraal
van Almogavars, “Roger de Lluria”, dezelfde
kleurencombinatie droeg. In de middeleeuwen
genoten hij en zijn mannen groot aanzien voor het
bevaren van de Middellandse Zee.

BEKENDSTE SPELERS

SUCCESSEN

In 1901 haalde RCD Espanyol zijn eerste cup binnen:
De Macaya Cup. In 1929 won het team voor het eerst
de Spaanse beker, een titel die het opnieuw in 1940,
2000 en recentelijk nog in 2006 behaalde.

In zijn meer dan 100 jarig bestaan heeft Espanyol
vele wereldbekende spelers gekend. Het eerste en
waarschijnlijk grootste idool was keeper Ricardo
Zamora. Maar ook andere beroemde spelers als
Marañón (onze topscoorder aller tijden), N’Kono,
Lauridsen en Pochettino zullen nooit vergeten
worden.

2006 viering

Espanyol tenue uit 1952

Espanyol heeft meerdere malen UEFA Cup gespeeld
en behaalde in 87-88 de finale.
RCD Espanyol heeft het beste vrouwenelftal van
Spanje. Zij zijn de huidige kampioen van de Spaanse
“Superliga”, wat te vergelijken is met de eredivisie
en beker voor vrouwen.

Het team dat elke die hard supporter kent

We zijn ook erg trots op de spelers die vanuit de
jeugd en de B-divisie zijn opgekomen. Daniel
Solsona is hiervan, eind vorige eeuw, waarschijnlijk
het meest sprekende voorbeeld. Tegenwoordig is
Raul Tamudo het vlaggenschip van het jeugdteam
en in totaal twaalf spelers uit het eerste elftal komen
uit de jeugdopleiding.

Espanyol tenue, seizoen 2006-2007

Het eerste vrouwenelftal

STADIONS

R.C.D. ESPANYOL

RCD Espanyol de Barcelona is begonnen te spelen
op een groot braakliggend veld dichtbij de Sagrada
Familia. Vanaf 1923 tot aan het einde van seizoen
1996-97 nam de club zijn intrek in het glorieuze
Sarrià stadion, een mythische plek voor alle
Espanyol supporters.

Onze mascotte: De Parkiet

Sinds 1997 speelt Espanyol in het Montjuic
Olympisch Stadion, mogelijk een van de beste
stadions in Europa.

De fans van RCD Espanyol stonden al vrij snel
bekend als de “periquitos” (parkiet). Er gaan meerdere
verklaringen hiervoor rond. Zo zou de naam af kunnen
stammen van de groepen “periquitos” rondom het
oude Sarriá stadion. Er wordt ook wel gezegd dat het
te maken heeft met de stripfiguur “gato Perico” (kleine
Peter de kat), die een journalist in verband bracht met
de Espanyol supporters.
Hoe het ook zij, de “periquito of perico” is
onlosmakelijk de mascotte van Espanyol. En nu is het
vriendelijke en sociale vogeltje één van onze
hoofdsymbolen en worden we zo door de meeste
mensen als zodanig herkend.

GESCHIEDENIS
“RCD Espanyol de Barcelona” is één van de oudste
en belangrijkste voetbalclubs van Spanje. In 1900
richtte Angel Rodríguez de “Sociedad Española de
Football” op, een club voor universiteitsstudenten
die graag de nieuwe sport uit Engeland wilden
spelen. Hij koos deze naam om zich te
onderscheiden van de andere clubs uit Barcelona,
waar vooral buitenlanders speelden. Na enkele
kleine veranderingen in de naam werd de club
vervolgens in 1912 ‘Reial Club Deportivo Espanyol’,
toen koning Alfonso XIII de club de Koninklijke titel
verleende nadat het die andere club uit Barcelona
had verslagen. Espanyol speelt al meer dan 100
jaar in de Spaanse eredivisie, iets wat maar drie
clubs in Spanje ooit hebben bereikt.
Maar Espanyol is niet alleen een voetbalvereniging.
Zo verdedigen teams voor atletiek, basketball,
rollerskaten, hockey en volleybal onze kleuren
verdedigd en dragen ons schild.

En er staat weer een verhuizing op stapel: naar het
nieuwe stadion in Cornellá, dat naar verwachting in
2008 zijn deuren zal openen.

Deze brochure kan worden gedownload van:
http://www.pericossinfronteras.com
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