
Wie is Peter Murphy  

Peter Murphy (1947, Canada) geldt in de (inter)nationale sportwereld als expert, docent en  

spreker op het gebied van topsport, coachen en teambuilding. Gehard als wedstrijdcoach op  

nationaal, Europees, wereld- en olympisch niveau kan hij door zijn specialiteit als geen ander  

de link leggen tussen de route naar succes en presteren op het moment dat het er echt om  

gaat.  

             Murphy is van huis uit fysiotherapeut en heeft een groot deel van zijn sportieve leven  

doorgebracht in de volleybalsport – eerst als speler en later als trainer/coach. In 1978 en in  

1985 werd hij verkozen tot Volleybalcoach van het Jaar. Als bondscoach van het Nederlands  

vrouwenteam (1982-1986 en 1990-1994) veroverde hij in 1991 een zilveren medaille en in  

1985 een bronzen medaille op het Europees kampioenschap. Voor die laatste prestatie  

werden ‘Murphy’s meiden’ door de sportpers uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar. Zijn  

team behaalde in 1992 tijdens de Olympische Spelen in Barcelona een zesde plaats.  

             Van 1986 tot 1990 was Murphy werkzaam als technisch directeur van de Nederlandse  

Volleybal Bond. In die functie was hij betrokken bij het Bankrasmodel, dat de herenploeg  

onder leiding van Arie Selinger (bondscoach van 1986 tot 1989 en in 1992) en later Joop  

Alberda (1993-1996) wereldfaam zou bezorgen. Op internationaal niveau maakt hij sinds  

1988 deel uit van de technische commissie van de wereldvolleybalbond FIVB waar hij de supervisie 
over de WK en Olympische Spelen analyses heeft.  

             Vanaf 1996 tot medio 2010 is Murphy werkzaam geweest voor NOC*NSF als 
prestatiemanager Topsport en Talentontwikkeling. Hij is nu voor de sportkoepel samen met Henk 
Gemser en Henk Kraayenhof als mentor werkzaam voor de talentcoaches en bondscoaches in het 
Mastercoach leertraject. 

            In de periode 2010-2013 startte hij voor het Rabobankcyclingteam het coach de coachtraject 
op en begeleidde de ploegleiders naar de rol van rennercoach.  

             Bij het Sport Management Institute(SMI) is Murphy docent bij de modulen Sport, 
Management en Organisatiekunde en Sport, Leiderschap en Competentiemanagement.  

             Bij de ActionType Ademy is hij een van de hoofddocenten bij de leergang Praktisch coachen in 
sport met ActionType®.  

              Vanaf 2011 begeleidt Murphy de Ajax1 coachstaf bij 1. specialistische ondersteuning tbv. 
de  teamdynamics/ ontwikkeling Ajax1.  2. het opbouwen van individuele spelersprofielen 
Ajax1. 

Samen met Jan Huijbers schreef hij het succesvolle standaardboekwerk ''Totaalcoachen''. In 2009 
verscheen het boek ''De excellerende sportcoach'' dat hij samen met Rogier Offerhaus schreef. 


