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INTERVIEW 

Vrienden van H.B.C., beste clubgenoten, 

                                                                                           

     Peter van der Waart (1962) 

                                                                                                                                                                                                

Geboren Amsterdammer, wonend in Haarlem en werkend in Heemstede; een beeld wat past 
bij zijn loopbaan tot nu toe als voormalig profvoetballer en later trainer, Peter van der Waart.                                                                                                                   
Je zou kunnen zeggen dat hij véél, zo niet alles in ons vaderlandse voetbalwereldje wel gezien 
moet hebben.                                                                                                                                          
Zijn uitstraling doet overigens niet vermoeden dat hij 53 jaar is en naast partner ook vader van 
een dochter van 18 en twee zonen van 15 en 16 jaar is. 

Na de lagere school volgde hij middelbare opleidingen op de MDS (detailhandel) en ASR  
(toerisme), later gevolgd door het felbegeerde KNVB Trainer Coach 1 diploma, hetgeen hij in 
2000 behaalde. De licentie daarvan geldt voor 5 jaar en wordt door het regelmatig bezoeken 
van verplichte bijscholingsbijeenkomsten (studiepunten) gewaarborgd. 

Ondertussen werkte hij na zijn profjaren o.a. in de kledingbranche bij Kelly Fashion op de 
Nieuwendijk en in de Kalverstraat en liep hij stage bij Neckermann Reizen zowel op de 
productafdeling (pakkettenreizen en het vastleggen van hotels) als op de IATA afdeling. 
(vliegtickets). 

Momenteel is hij full time werkzaam bij HBC als trainer/coach en hoofd jeugdopleiding.     

Naast zijn drukke werkzaamheden vindt hij ontspanning bij het volgen van alles wat met 
voetbal te maken heeft, met lezen, reizen en salsa-dansen. 



Na zijn Ajax-tijd waar hij in de jeugd speelde, volgde een indrukwekkende loopbaan als 
voetbalprof bij diverse eredivisieclubs, waar hij tussen 1982 en 1991 als aanvaller 206 
officiële competitiewedstrijden speelde en 54 keer scoorde, als volgt: 

  Peter, als een gedreven aanvaller. 

1982/83    AZ Alkmaar met Pier Tol, Talan, Tiktak, Hovenkamp,              5 wedstr. / 2  goals 

1983/84    Haarlem met Metgod, Huyg, Balm, Keur, Kleton,                    34 wedstr. / 9  goals 

1984/85    FC Den Bosch met Adriaanse, Pattinama, Gilhaus, Scholten,   34 wedstr. /12 goals  

1985/87    FC Utrecht met Galjé, Alflen, v.Loen, Adelaar,  Rijsbergen,    44 wedstr. / 6  goals 

1987/89    PEC Zwolle met Abma, Leusink, Booy, Cooke, v Oostrum,     55 wedstr. /21 goals 

1989/91    Roda JC Kerkrade met Waterreus, Fraser, vd Luer, Been,       28 wedstr. / 4  goals 

        /91    De Graafschap (1e div.) met Olyslager, Kraaij jr, ten Hag,         6 wedstr. /  0 goals 

Tel hierbij ongeveer 40 officiële KNVB-bekerwedstrijden welke niet in voornoemde 
opsomming zijn meegenomen op en je komt boven de 240 wedstrijden uit.  

Vermeldenswaard zijn een aantal bekende mede-jeugdspelers in Amsterdam, waaronder 
Frank Rijkaard, John van ’t Schip, Wim Kieft en Ruud Gullit, maar er is meer. 

Zo is hij bij FC Den Bosch 1x en bij PEC Zwolle 2x clubtopscorer geweest en beleefde hij  
Europacup-avonturen tegen o.a. Dinamo Kiev met FC Utrecht en met Roda JC tegen 
A.S.Monaco. De coach van Kiev was Valeri Lobanovski; sterspelers waren o.a. Blochin, 
Demianenko en Savarov.                                                                                                                                      
In Kiev werd gespeeld in een immens groot stadion, gevuld met 100.000 uitzinnige Russen 
die zòveel kabaal maakten, dat je elkaar op het veld niet meer kon verstaan; waanzinnig. 



A.S. Monaco speelde onder de huidige coach van Arsenal, Arsene Wenger met sterren als 
George Weah, Tigana en Rui Barros. De wedstrijd in Monaco ging bijna niet door omdat op 
de dag voor de wedstrijd de man van Prinses Carolina in een Formule 1 speedbootrace 
verongelukte. Peter kon vanuit zijn hotelraam de verongelukte, op zijn kop drijvende 
speedboot zo zien liggen…..                                                          

   Peter in duel met Johan Cruyff. 

In Amsterdam en in Zeist werd zijn talent toentertijd ook onderkend en speelde hij o.a. in het 
Amsterdams elftal en in de 80-er jaren in het Nederlands Olympisch elftal. 

Voorwaar een prachtige carierre, jarenlang spelend tegen topclubs in Nederland en 
daarbuiten, maar helaas noodgedwongen afgebroken op 29-jarige leeftijd door een 
knieblessure, opgelopen tijdens een duel met van der Luer op de training bij Roda JC.                                                 
Bij De Graafschap, tijdens het kampioensjaar onder Simon Kistemaker nog getracht terug te 
komen, maar de blessure speelde hem parten en moest hij definitief afhaken.                                      
Onze club kan er trots op zijn een trainer met zoveel bagage in huis te hebben.                            

Peter startte zijn loopbaan als trainer in 1994 bij AFC Amsterdam, verbleef voor soccercamps 
in de USA en werkte voor het JPN (Jeugd Plan Nederland) KNVB. Daarna volgden clubs uit 
de regio m.n. De Kennemers, SV Hoofddorp en RKVV Velsen en sinds het seizoen 2011-
2012 is hij werkzaam bij HBC, waar de voorbereidingen voor zijn 5e achtereenvolgende 
seizoen inmiddels in volle gang zijn. 

‘Peter, zijn er paralellen met het Nederlandse (top)voetbal en HBC?’ 

‘Jazeker, HBC is een Nederlandse vereniging en leidt (jeugd)spelers op volgens de 
“Nederlandse School”. Zo is het ook voor HBC lastig om de beste spelers te behouden 
(opleiden voor andere hoger spelende clubs). Wij zijn hard aan het werk om dit proces 
(weggaan van goede spelers) om te keren. Goede spelers gaan in de toekomst bij ons blijven 
en er zullen ook goede spelers van andere verenigingen graag bij HBC komen spelen.’ 

‘Trainers blijven doorgaans 2 à 3 jaar; wat bind je aan deze club?’ 



‘HBC voelt als familie met fijne leden. Je kunt er als trainer heerlijk werken met een 
fantastische staf, een goed bestuur en een fijne groep spelers die hard willen werken om beter 
te worden en te presteren. Ook worden wij gesteund door een trouwe groep supporters. 
Verder is er een gezond financieel beleid, mede dankzij goede sponsoren, waardoor er zaken 
gerealiseerd kunnen worden.’ 

‘Hoe ervaar/verklaar je die HBC-familiesfeer?’ 

‘Er zijn veel leden met familiebanden al jaren lid van de club die zich ook al vele jaren 
inzetten voor de club. Zij zijn de “cultuurdragers” van HBC. Nieuwe leden voelen zich snel 
thuis door de prettige “normale” omgangsvormen. Normen en waarden staan hoog in het 
vaandel.’  

‘Zie je voor het komende seizoen mogelijkheden voor promotie naar de 3e klasse?’ 

‘Zeker, wij waren er afgelopen seizoen al dicht bij door het behalen van de nacompetitie. Ook 
dit seizoen gaan wij er alles aan doen om te promoveren.’ 

‘Alles is bij HBC goed geregeld; wàt zou er nog verbeterd kunnen worden?’  

‘Wij zijn op de goede weg maar er blijven altijd verbeterpunten; mag ik er drie benoemen? 
Als trainer van zondag 1:                                                                                                           
De staat van het hoofdveld als wij er zondags op moeten spelen.                                           
Het veld wordt op zaterdagen te intensief bespeeld waardoor er op de zondagen op een slecht 
bespeelbaar veld gespeeld moet worden. Wij willen graag verzorgd voetbal spelen maar dit is 
vaak lastig / onmogelijk. 

Als hoofd jeugdopleiding:                                                                                                         
Bij de (selectie)jeugd is een bespreekruimte voor de bespreking tijdens de rust belangrijk om 
te realiseren. De huidige kleedkamerindeling en bezetting op zaterdagen geeft onvoldoende 
mogelijkheid om bij de selectieteams een goede “rust”bespreking te houden. 

Voor beide functies geldt:                                                                                                         
Na de winterstop is de conditie van het trainingveld slecht; een extra (2e) kunstgrasveld zou 
uitkomst bieden.’ 

‘Wil je zelf nog iets aan de orde stellen Peter?’ 

‘Ik wil alle personen die zich (vrijwillig) inzetten voor HBC zeer bedanken en aan alle 
personen die zich nog niet inzetten oproepen om zich te melden om “iets” te gaan doen voor 
“onze” fijne club!                                                                                                                
Verder groet ik allen vriendelijk en wens iedereen een mooi en plezierig voetbalseizoen toe’. 

‘Bedankt voor dit interview Peter en veel succes!’                                                                   JS  


