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Peter is Cruijff-fan van het eerste uur: 'Ik ga 
nog wel een traantje laten' 

Peter naast het schilderij van Johan Cruijff dat hij in zijn kantoor heeft hangen  

 

"We zijn de grote leermeester kwijtgeraakt, het sym bool van de Nederlandse 

School", vertelt Peter Goedbloed, voorzitter van de  Fan Club Barcelona. Hij 

volgde Johan Cruijff al sinds zijn debuut. "Ik heb zelfs een schilderij van hem 

in mijn kantoor hangen." 

Peter vertelt hoe de telefoon van de fanclub roodgloeiend staat sinds het nieuws van 

de dood van Cruijff. "Het is zo triest, zo onverwachts. Hij zei zelf dat hij de strijd tegen 

zijn ziekte aan het winnen was. Het zou goed kunnen dat ik nog wel een traantje ga 

laten." 

Als 17-jarige jongen langs de lijn 

Het staat in zijn geheugen gegrift: als 17-jarig jochie zag hij Johan Cruijff voor het 

eerst op het veld. "Dat was in de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Ajax. Het was 

steenkoud in het stadion. Maar toch is het een hele mooie herinnering. Het werd 1-0 

voor Ajax, Piet Keizer scoorde." In 1979 stond hij ook langs de lijn toen Cruijff met de 

LA Aztecs een speciale wedstrijd in Middelburg speelde. 



Een mindere herinnering was het afscheid van de legendarische nummer 14 bij Ajax. 

Peter zat in het Olympisch Stadion in Amsterdam toen het team van Cruijff werd 

afgedroogd door Bayern München met 0-8. "Het had een hele feestelijke wedstrijd 

moeten worden, maar voor ik het wist was het voorbij. Dat was echt heel erg, een 

schande." 

Zelfs van Cruijff gewonnen 

Maar Peter zag Cruijff niet alleen voetballen, hij speelde zelfs een keer tegen hem, in 

2009 tijdens de Cruijff Foundation Cup. Het team van Peter won die wedstrijd met 2-

0, maar dat was volgens hem meer geluk dan wijsheid. "Hij was slim en coachend en 

zijn balcontrole was fantastisch. Hij had misschien niet meer die wendbaarheid van 

vroeger, maar het was duidelijk wie er in het veld stond", vertelt hij. 

 
Peter (onder, tweede van rechts) en zijn team samen met Johan Cruijff op de foto 

De dood van Cruijff is volgens Peter echt een gemis voor het Nederlandse voetbal. 

"Hij was heel aardig en had echt totaal geen air. Daar kunnen de topvoetballers van 

vandaag nog wel wat van leren." 

 


