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Honderd goals en niet verzadigd
Ooit scoorde Hen-
drik de Jong zo’n
zes seizoenen
aachter elkaar
geen enkele com-
petitiegoal. Toch
staat de teller van
de SDS-veteraan
nu boven de hon-
derd.

SDS 4

WASKEMEER 1

JOHANN MAST

H
et respect voor de 36-jari-
ge spits van SDS moet
groot zijn in Easterein.
Tegen het einde van de

eerste helft van de bekerwedstrijd
tegen Waskemeer, het staat pas 1-0
door een treffer van Het Klokhuis-
presentator Habtamu de Hoop, ver-
heft Hendrik de Jong zich van de re-
servebank voor een sanitaire stop
tegen een boom. Als SDS-trainer
Douwe Posthuma ter ore komt dat
,,de krante’’ er is voor een item over
zijn wisselspeler, zegt hij: ,,Bêst, ik lit
Hendrik straks noch wol even ynfal-
le. Komt goed.’’

Het warmlopen duurt uiteindelijk
bijna net zo lang als zijn invalbeurt,
maar daar kan zowel De Jong als
Posthuma niets aan doen. Het be-
gint al te schemeren en SDS leidt in-
tussen comfortabel met 4-0 door
doelpunten van Pieter Sytsma, Mar-
co Rypkema en een eigen goal, als
scheidsrechter Guus van Ekelenburg
uit Appelscha een zweepslag krijgt
en niet verder kan. Een toevallig
aanwezige rapporteur vervangt de
onfortuinlijke arbiter in het reste-
rende halfuur, maar niet voordat het
duel tussen de twee zaterdag-derde-
klassers bijna net zo lang heeft stil-
gelegen.

Al die tijd heeft Hendrik de Jong
zijn kans afgewacht. Hij jaagt nog
wel op een doelpuntje als de lampen
op het sportpark in Easterein al ont-
stoken zijn en het steeds harder be-
gint te regenen, maar zonder succes.
Willem de Jong doet namens de te-

genvallende gasten – Waskemeer
staat zevende in 3B, SDS staat zeven-
de in 3A – nog wel iets terug: eind-
stand 4-1.

Het was beduidend mooier weer
toen De Jong een maandje geleden
zijn moment of fame kreeg. Tegen De
Wâlde maakte hij zijn honderdste
competitiedoelpunt voor SDS-1. Vo-
rige week, uit tegen Workum, volgde
nummer 101.

,,Ik krige nei dy hûndertste in
bosk blommen en in foto op canvas.
En fansels allegear appkes foar de
wedstryd: ‘hjoed falt er!’ Hiel leuk al-
legear’’, zegt de spits.

Het is dan ook best een bijzondere
mijlpaal, zeker gezien het grillige
verloop van zijn voetballoopbaan.
De Jong debuteerde twintig jaar ge-
leden als broekje van zestien in
SDS-1. Hij stond negen jaar aaneen in

de spits en maakte de promotie naar
de eerste klasse mee. Blauw Wit’34
wilde hem inlijven en er was vage in-
teresse van hoofdklassers. Het kon
niet op, totdat hij in 2008 een zware
achillespeesblessure opliep.

Hij grimast, terugdenkend. ,,It
barde net iens op it fuotbalfjild. Ik
wie oan it keatsen op it doarpsfeest.
Even opslaan yn de finale en ‘pats’.
Earst tinkst dan dat immen mei in
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takke tsjin dyn hakke oanslaat..’’
De pees bleek finaal afgescheurd.

Er volgde een operatie, maar die
mislukte. De Jong bleef kwakkelen
en moest noodgedwongen in het
tweede elftal ‘meehobbelen’. ,,Ik
fuotballe wol mei, mar eins rûn ik

mank. De snelheid wie derút. Dochst
alles mei ien foet.’’

Drie jaar na de eerste operatie
moest hij opnieuw onder het mes.
Na een lange revalidatie sloot hij in
de zomer van 2014, een kleine zes
jaar na zijn ‘afscheid’, weer aan bij
het eerste elftal. Een prestatie op
zich. Toch?

,,It is wol ferbettere, mar noait wer
hielendal wurden sa’t it wie’’, weet
hij. ,,Eartiids wie ik ‘vliegensvlug’.
No ha ik myn spul oanpast en bin ik
in balfêste spiler. Ik fyn mysels yn dy
sin wol in bettere fuotballer as foar-
hinne. Under ús foarige trainer
Frans Munsterman ha’k hast op alle
posysjes spile, mar de lêste jierren
bin ik wer spits.’’

Het ‘Torinstinkt’ is dan ook nooit
verdwenen. Direct na zijn rentree in
2014 maakte De Jong een hattrick te-

gen Mulier en vorig jaar scoorde hij
vijf keer in een competitiewedstrijd
tegen Willemsoord, een persoonlijk
record. ,,As ik fit bleaun wie, dan hie
ik de hûnderfyftich goals wol helle’’,
rekent hij voor.

Tegenwoordig is hij soms basis-
speler, soms wisselspeler. ,,Dat hat
der mei te krijen dat ik it lichem
soms wat mear rêst jaan moat’’, zegt
De Jong.

,,En Douwe, dy’t dit seizoen krekt
oerkaam is fan Nijland, siket noch
wat nei de júste opstelling. We haw-
we in soad jonge jonges dy’t hieltyd
better wurde en troch myn wurk (als
begeleider van verstandelijk gehan-
dicapten in Oppenhuizen, red.) kin
ik ek net altyd traine. Ach, sa lang as
it leuk is en Douwe fynt dat ik in
mearwearde ha, gean ik lekker noch
even troch.’’

SDS-spits Hendrik de Jong (36) wijst waar hij de bal wil krijgen in de bekerwedstrijd tegen Waskemeer. FOTO HENK JAN DIJKS


