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COVER STORY

OP DE BROMMER
Peter Bosz was vijf jaar jong toen hij zijn eerste 
wedstrijd speelde bij de Apeldoornse club O.B.V. 
Eigenlijk mocht dat niet, want de minimumleeftijd 
lag op dat moment op acht jaar. Via de bevriende 
kantinebeheerder kreeg Peter z’n kans en die greep 
hij. Zijn eerste twee wedstrijden speelde hij in een 
overhemd. Zijn ouders wilden eerst wel eens zien 
of voetbal wel iets voor Peter was. Vanaf de derde 
wedstrijd speelde hij in een echt shirt en stond hij aan 
het begin van een langdurige voetbalcarrière. Zijn 
vader bracht hem op de brommer, een Puch, naar de 
trainingen en wedstrijden. Toen hij de speelgerechtigde 
leeftijd bereikte, werd hij lid van Apeldoornse Boys, 
de club in de buurt waar hij woonde en opgroeide. 

In 1981 vertrok hij naar de jeugd van Vitesse en ging 
studeren aan het CIOS in Arnhem. Zijn debuut in het 
eerste van Vitesse, dat toen nog op Monnikenhuizen 
speelde, zal hij nooit vergeten. Toch keerde Bosz in 1984 
voor één seizoen terug naar de amateurs van AGOVV, 
om daarna voor drie seizoenen bij RKC Waalwijk te 
tekenen. Met die club werd hij kampioen van de eerste 
divisie en promoveerde hij naar het hoogste niveau in 
Nederland.

KLASSIEKER
Bosz koos in 1988 voor een buitenlands 
voetbalavontuur en tekende bij SC Toulon. Voor die 
Franse club speelde hij drie seizoenen om daarna 
weer terug te keren op Nederlandse bodem. Hij ging 
voor Feyenoord spelen en groeide daar uit tot een 

vaste waarde op het middenveld. Bosz bewaart goede 
herinneringen aan alle clubs waarvoor hij gespeeld 
heeft, zo ook aan Feyenoord. Alleen aan de Klassiekers 
denkt hij met minder plezier terug. ‘We wonnen niet zo 
vaak en dat is een understatement’, weet hij nog. ‘Het 
waren de gouden jaren van Ajax onder Louis van Gaal. 
Ajax was toen amper te verslaan’. Toch werd Bosz met 
Feyenoord in 1993 landskampioen en won hij drie keer 
de beker. Peter Bosz: ‘Het winnen van prijzen is het 
mooiste wat je in het voetbal kan overkomen. Daar doe 
je het voor. Dat zijn de herinneringen die ik koester,  
net als het spelen van Europese wedstrijden. Ook dat is  
heel bijzonder.’

IMPOSANTE VOETBALCARRIÈRE
Na vijf seizoenen Feyenoord speelde Peter Bosz nog 
voor het Japanse JEF United in Tokyo, het Duitse Hansa 
Rostock, NAC Breda en hij eindigde zijn imposante 
voetbalcarrière, die in 1981 begon, in Japan, opnieuw 
bij JEF United. In 1999, na twintig seizoenen, meer dan 
500 wedstrijden en acht interlands, heeft Peter Bosz zijn 
voetbalschoenen aan de wilgen gehangen en is direct 
als trainer aan de slag gegaan. Dat was bij AGOVV, 
de club waar hij ook als amateur voor uitkwam. Met 
de hoofdklasser AGOVV werd hij in 2002 algeheel 
amateurkampioen van Nederland. Daarna verhuisde 
hij naar De Vijverberg om De Graafschap te gaan 
trainen. Met de Superboeren degradeerde hij. Hij 
maakte de overstap naar Heracles Almelo en met die 
club bewandelde hij de omgekeerde route. Met de 
Tukkers promoveerde hij in zijn eerste seizoen naar de 

PRIJZEN PAKKEN MET 
AANTREKKELIJK VOETBAL

HEEL AJAX HOOPT DAT PETER BOSZ DE SCHAAL WEER TERUGBRENGT NAAR AMSTERDAM

Peter Bosz is naar Ajax gekomen om prijzen te 
pakken met, voor het publiek, aantrekkelijk voetbal. 

Hij is ervan overtuigd dat die twee zaken samen 
kunnen gaan. Hij weet ook dat het verwende Ajax 

publiek geen blad voor de mond neemt en is een 
gewaarschuwd man. ‘Het is aan mij om te laten zien 

dat ik de beste trainer voor Ajax ben.’

‘Ik geloof er in dat winnen en 
aantrekkelijk, aanvallend voetbal 

samen kunnen gaan.’
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Eredivisie. Bosz bleef vijf seizoenen als hoofdtrainer in 
dienst van Heracles, voordat hij terugkeerde naar zijn 
eerste voetballiefde in Arnhem. Samen met Hendrie 
Krüzen ging hij bij Vitesse aan de slag. In de winterstop 
van het seizoen 2015-2016 maakte het tweetal een 
opmerkelijke transfer en vertrok naar Maccabi Tel 
Aviv, de club waar Jordi Cruijff technisch directeur is. 
Peter Bosz tekende in Israël een contract waarin hij een 
ontbindende voorwaarde liet opnemen dat, als er zich 
een topclub zou aandienen, de overeenkomst eerder 
beëindigd zou kunnen worden. En zo geschiedde het. 
Ajax en Peter Bosz zijn een contract voor drie jaar 
overeengekomen. Daarmee treedt Bosz in de voetsporen 
van Frank de Boer, die Ajax vier jaar op rij de 
felbegeerde schaal wist te bezorgen. Heel Ajax hoopt dat 
Peter Bosz en zijn staf de hoofdprijs, die vorig seizoen 
voor het grijpen lag, weer terugbrengt naar Amsterdam.

PRIJZEN WINNEN
Dat de overstap naar Ajax misschien wel de grootste in 
zijn trainerscarrière tot nu toe is, realiseert Peter Bosz 
zich. Hij heeft het vanaf het begin goed naar zijn zin en 
voelt zich als een vis in het water binnen de organisatie 
rondom het eerste elftal. Peter Bosz: ‘Er was al een staf 
met zeer bekwame mensen. Hendrie Krüzen en ik 
zijn gekomen om samen met dat team verder te gaan. 
Waarbij ik als hoofdtrainer eindverantwoordelijk ben.’ 
De naam Hendrie Krüzen is al een paar keer gevallen. 
Bosz en Krüzen zaten bij Heracles Almelo al samen op 
de bank en zijn vanaf die tijd als duo onafscheidelijk. 
Hendrie Krüzen ging met Peter Bosz mee naar Vitesse, 
Maccabi Tel Aviv en is nu bij Ajax opnieuw de assistent 
van Peter Bosz. Bosz: ‘We kennen elkaar door en door, 
weten wat we aan elkaar hebben en vullen elkaar aan. 
Hendrie heeft veel verstand van het voetbal en omgaan 

‘Als voetbalcoach ben je nooit klaar 
en bij Ajax zeker niet.’

met profvoetballers. Dat zijn belangrijke kwaliteiten. 
Die brengt hij nu binnen de staf bij Ajax ook in. Zo 
heeft iedereen zijn inbreng en specifieke kennis en 
ervaring. De kunst is om er met elkaar het beste uit te 
halen. Ik probeer dat met mijn manier van leidinggeven, 
de manier die bij mij past, in goede banen te leiden. 
Uiteindelijk gaat het om de resultaten en het bereiken 
van onze doelen. Welke dat zijn? Prijzen winnen en 
het liefst met voor het publiek aantrekkelijk voetbal. 
Maar het resultaat staat op één. Toch geloof ik er in dat 
winnen en aantrekkelijk, aanvallend voetbal samen 
kunnen gaan. Dat is altijd al mijn visie geweest en dat 
wil ik bij Ajax graag laten zien.’

NIET DOOF VOOR KRITIEK
Peter Bosz is als persoon heel openhartig, ook al bestaat 
er een ander beeld. Peter Bosz over wat de media over 
hem publiceren. ‘Met grote regelmaat word ik betiteld 
als chagrijn, of humorloze man. Ik herken mijzelf daar 
vrijwel nooit in. “Dat moet gezegd zijn door iemand 
die mij totaal niet kent”, denk ik dan. Mensen die me 
namelijk écht goed kennen zullen zeggen dat ik eerlijk 
ben en behulpzaam. Dat ik een man ben die heel veel 
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geeft om plezier in het leven en die van de kleine dingen 
kan genieten.’ Peter Bosz leest vrijwel nooit iets over 
zichzelf terug. Dat heeft hij overgehouden aan zijn 
periode in Japan waar hij voetbalde en met zijn gezin 
woonde. Peter Bosz: ‘Wat ik ook zo fijn vond aan Japan, 
was dat ik er geen kranten of tijdschriften kon lezen. 
Dat was heerlijk. Ik wist totaal niet wat er over me werd 
geschreven. Misschien was het goed, misschien slecht. 
Ik had geen flauw idee. Toen besefte ik me ineens dat ik 
me zo liet beïnvloeden door wat media over me zeiden 
en schreven. Sindsdien kijk en lees ik vrijwel niets over 
mezelf ’. Natuurlijk is Bosz niet doof voor kritiek, al zijn 
de kritieken - van voornamelijk de harde supporterskern 
- hem meegevallen. ‘Natuurlijk kreeg ik in het begin  
wel mee dat ik werd gezien als een Feyenoorder op  
Ajax-grondgebied. Gelukkig waren er ook wel  
voldoende positieve geluiden. Ik had de kritieken 
overigens wel verwacht en vind ook dat ik mezelf bij 
Ajax moet bewijzen.’

GENOEG INDIVIDUELE VOETBALKWALITEIT
Peter Bosz heeft er alle vertrouwen in dat hij met Ajax 
de prijzenkast verder kan vullen. Bosz: ‘We beschikken 

zonder meer over een selectie die daarvoor kan zorgen. 
Er is genoeg individuele voetbalkwaliteit en we werken 
met de staf er iedere dag hard aan om het team beter 
te laten worden. Er zit zeker progressie in, maar het is 
te vroeg om over het spel tevreden te zijn. Er valt nog 
veel te verbeteren, bij te slijpen, aan te scherpen en ga 
zo maar door. Als voetbalcoach ben je nooit klaar en bij 
Ajax zeker niet. Dat weet ik, daarom ben ik hier naar toe 
gekomen. Want Ajax is een prachtige club. Een club met 
ambitie en die heb ik ook. Ik hoop dat hier te laten zien. 
Als voetballer heb ik tegen Ajax niet vaak gewonnen, als 
trainer wil ik met Ajax nog veel winnen.’

ALS VADER
Peter Bosz heeft drie kinderen: een dochter Bo en twee 
zonen Sonny en Gino. Sonny heeft bij Go Ahead gevoet-
bald en werkt tegenwoordig bij Vitesse als performance 
analist. Gino voetbalt bij SC Cambuur. Peter vindt het 
wel jammer dat hij zijn jongste zoon niet vaker kan 
volgen. Peter Bosz: ‘Gelukkig spelen ze tweemaal tegen 
Jong Ajax, dat maakt het voor mij wat gemakkelijker. 
Overigens kijk ik dan niet als coach, maar als vader naar 
Gino. Net zoals mijn vader deed, toen ik zelf voetbalde.’


