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Peter van Vossen

Ik ben koppig en
eigenwijs. Daar moet
je tegen kunnen.

Ontnuchterende
kijk op de wereld

op. ‘Wat ik belangrijk vind, is werken met mensen
met wie het klikt. Ik ben koppig en eigenwijs. Daar
moet je tegen kunnen. Almere City kan dat.’
Koppig, eigenwijs, onverschillig... Maar tussen de
regels door spat de betrokkenheid ervan af. Het
zijn zijn jongens. Hij snapt ze. Ze zitten in de
puberteit, moeten voorbereid worden op de
maatschappij. En hij wil best na de wedstrijd het
gesprek met hen aangaan. ‘Maar ik ben beslist
geen wereldverbeteraar. Ik ben de hoofdtrainer.
Het is ‘t groepsproces dat telt. Ik kan me niet
bezighouden met individuen. Afspraak is afspraak.
Oorbellen uit. iPod van je hoofd.’ Ondertussen
biedt hij precies wat puberende jongens nodig
hebben: duidelijkheid en focus.

Uit een gezin met
zestien kinderen

Ex-profvoetballer Peter van Vossen is het type ‘niet lullen, maar scoren’. Zijn imago
is dat van een stugge Zeeuw, onbenaderbaar en afstandelijk. Maar de jeugd van
Almere City loopt met hem weg. LA brandt van nieuwsgierigheid en vraagt zich af
wie Peter eigenlijk is. Nee, we hoeven geen samenvatting van interlands en voetbalclubs. We zijn op zoek naar de man buiten het veld.
TEKST ILSE RUIJTERS
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an de keukentafel van huize Van Vossen,
half elf 's ochtends. De coach staat te roken
onder de afzuigkap. ‘Het imago van een
stugge Zeeuw,’ herhaalt Peter de vraag. Hij
neemt de tijd. Neemt nadenkend een trek van z’n
sigaret, en laat dan een vragende blik zien. ‘Ik zou ‘t
niet weten. Is dat zo?’ Geconcentreerd kiest hij zijn
woorden. Ons bent zuunig. Ook met tekst.

Hij heeft z’n vrijheid nodig
De man, naar wie duizenden Nederlanders keken
tijdens het WK van '94, is bescheiden. Hij maalt
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niet om roem of imago. Zijn leven draait om twee
dingen. Voetbal en z’n gezin. Zonen Kevin (22) en
Joey (17) studeren. Met zijn vriendin Jacqueline
kreeg hij twintig maanden geleden de tweeling
Lente en Jack. ‘De naam Lente had ik al jaren. Het
begin van alles, het afsluiten van de winter. Lente
is echt een meisje, terwijl Jack een heel stoer
ventje is. Leuk dat je die verschillen nu al ziet.’
Hij is een vader die er daadwerkelijk is. Misschien
niet altijd fysiek - hij heeft zijn vrijheid nodig - maar
geestelijk in ieder geval. ‘Kevin en Joey weten dat
mijn deur altijd openstaat. Voor hen ben ik in

Almere gaan wonen. Ik ben mijn ex-vrouw
achterna verhuisd. Ik heb een tijdje in het buitenland gespeeld, en zag de jongens toen niet zo
vaak. Dat was zwaar. Ik ben zo snel mogelijk terug
gekomen.’ Een brave huisvader die om zes uur
aan tafel zit, zal hij nooit worden. Hij slaapt drie
nachten per week voor z’n werk in Almere en vier
nachten bij Jacqueline en de tweeling in Borculo.
‘Met een afstand van 120 kilometer is pendelen
onwerkbaar. En daarbij, mijn kinderen moeten ook
weer geen piepers worden.’

Duidelijkheid en focus
Sinds dit seizoen is Peter hoofdtrainer van de
jeugd van Almere City. Wat de jongens van hem
vinden? ‘Dat moet je niet aan mij vragen, maar aan
hen. Ik ben er totaal niet mee bezig. Ik ben hier
gekomen om voetballers te maken, geen vrienden.’ Op de vraag of Almere City misschien onder
haar niveau presteert, haalt hij ook zijn schouders

Voetbal is Peter’s second skin. Wat er zo mooi aan
is? ‘Het spel, de tactiek, de supporters, de emotie.
Onderdeel zijn van een anderhalf uur durend
schouwspel, dat het leven van een deel van de
maatschappij beïnvloedt. Hoe onwaarschijnlijk dat
dan ook is.’ Het lijkt alsof ’t hem allemaal is
overkomen. Hij ‘is gewoon ergens geboren’ en
heeft zich ‘toevallig een weg naar boven gebaand’.
Maar hij heeft er als veertiende uit een gezin van
zestien behoorlijk voor moeten knokken. Zijn
ouders waren zwaar gereformeerd. Geknuffeld
werd er niet. Gebeden des te meer. ‘Het was
vechten voor je plek. Vanuit het geloof mocht ik
niet voetballen, laat staan lid zijn van een vereniging. Maar er was voor mij geen andere optie. De
drang om te voetballen was te groot, een bal kon
ik onmogelijk stil laten liggen. Tegen mijn ouders
zei ik dat ik naar catechisatie ging. Ik verstopte
mijn kerkkleren onder de werkbank in de schuur
en rende dan naar het veld. Eén van m’n oudere
broers praatte me na afloop bij.’ Het heeft tot zijn
tweeëntwintigste geduurd eer zijn vader naar een
wedstrijd kwam kijken. ‘Heb je het ooit in de bijbel
zien staan? Het gebod, gij zult niet sporten?’
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Geen idee dat m’n moeder
alles bewaarde
‘Moe volgde alles. Elke wedstrijd, ieder tv-programma. Ik moest haar altijd bellen na afloop, dan
kon ze me vertellen hoe ze me vond.’ Peter lacht.
‘Ze vond mij altijd goed.’ Vijf jaar geleden overleed
zij. Twee dagen voor de begrafenis kwamen alle
broers en zussen naar het ouderlijk huis. ‘Iedereen
was op zoek naar een tastbare herinnering. Een
foto, een schilderijtje, een jurk. Moe lag opgebaard
in de slaapkamer. Heel even was ik met haar
alleen: één van de eerste keren in mijn leven.
Onder haar bed vond ik een schoenendoos,
boordevol krantenknipsels. Haar leven lang had ze
alles over mij bewaard. Ik had geen idee.’ Hij
steekt een nieuwe sigaret op. ‘Ja, af en toe mis ik
d'r nog wel.’

Dat gaat de tweeling
straks missen
Hij is vastbesloten zijn eigen kinderen te geven wat
hij in zijn jeugd heeft gemist. Vrijheid, knuffels, de
mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. ‘Soms sla ik
daarin een beetje door. Als vader op afstand heb
ik Kevin en Joey teveel verwend. Als ze even bij mij
waren, was het altijd feest. Ik zei nooit nee. En ik
heb Joey teveel gepusht. Hij speelde tot twee jaar
terug golf met handicap één. Dat hij geen
toekomst in de golfsport wilde, kwam bij mij aan
als een dreun. Maar inmiddels heb ik vrede met
z’n beslissing.’ Met z’n tweeling krijgt hij de kans
om dingen anders aan te pakken. ‘Ik ben totaal
anders dan twintig jaar geleden. Ik ben consequenter en zie nu dat 'nee zeggen' juist getuigt
van liefde. Dat we ze gaan opvoeden in een kleine
gemeenschap, is een bewuste keuze. Borculo is
heel dorps, iedereen kent iedereen.’ Spijt dat zijn
oudste kinderen in Almere zijn opgegroeid heeft hij
zeker niet. ‘Ach, alles heeft z’n voor- en z'n
nadelen. De jongens hebben de stadse brutaliteit,
die de tweeling straks gaat missen.’
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Ik verstopte mijn
kerkkleren onder de
werkbank in de schuur,
en rende dan naar het
voetbalveld.
je je leven leidt. Veel belangrijker vindt hij ontwikkeling: je moet groeien, nieuwe inzichten verwerven, naar jezelf durven kijken door de ogen van
anderen. Tevreden ziet hij dat zijn zoons zo in het
leven staan. Zelf ontwikkelt hij zich onder andere
door te schrijven. Over van alles: politiek, gevoelens, de kinderen, zijn werk. ‘Ik lees mijn observaties en gedachten later terug. Het laat me zien
waar ik sta. Oh, dacht ik toen zo. Daar denk ik nu
heel anders over.’

Pap, ik wil geloven…

Voetballers zijn fi lmsterren

Vier jaar geleden kwam Kevin met de mededeling
dat hij wilde geloven. Vrienden van hem waren
katholiek en ook hij vond antwoorden en rust in
het geloof. ‘Kevin is een wijs ventje, denkt echt
over het leven na.’ Op de vraag of hij dat moeilijk
vond, schudt Peter zijn hoofd. ‘Ik vind het juist heel
mooi. Zijn verhaal is niet mijn verhaal, zijn leven is
niet het mijne. Ik kan alleen maar trots op ´m zijn.’
Het draait bij Peter niet zozeer om de vorm waarin

Wat hij zoekt is de waarheid, de kern. Waar het
om draait in het leven. ‘Dat gevoel zijn we in
Nederland nog wel eens kwijt. We komen
miljoenen tekort voor de zorg, en ondertussen
maken we ons druk om ons gewicht en of we wel
gezond genoeg leven. Wat je te vertellen hebt,
wordt steeds minder belangrijk.’ Ook in het
betaalde voetbal ziet hij veel ruis. ‘Het gaat niet
meer om het spelletje. Voetbal is entertainment
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