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De ‘nieuwe’ Jetze kan League aan
Jetze de Jong ge-
noot zaterdag met
volle teugen. Hij
won met LDODK/
Rinsma Fashion
de derby tegen
DOS’46, zijn oude
club.

LDODK 29
DOS’46 25

NIELS VAN MARLE

Kort voor de start van het
zaalseizoen 2014-2015
werd Jetze de Jong op non-
actief gezet bij DOS’46. De

Nijeveense club, toen nog hoofd-
klasser, ontdekte dat het toen ne-
gentienjarige talent uit Oudega
(Sm.) een oriënterend gesprek had
gevoerd met LDODK. De Jong ver-
kaste daarop naar Nic in Groningen.
Afgelopen zomer streek hij alsnog in
Gorredijk neer.

Die hele geschiedenis gaf zaterdag
wel wat meer spanning dan normaal
erkende De Jong, die bijvoorbeeld
geen hand kreeg van DOS-trainer
Daniël Hulzebosch. ,,Ik ben niet door
de voordeur vertrokken bij DOS, wat
ik nog steeds erg jammer vind. Ik
was er vandaag nog meer op ge-
brand om goed te spelen.’’

Dat lukte. Heel LDODK werkte
trouwens een uitstekende eerste
helft af, getuige de luxe 20-10-voor-
sprong kort voor rust. Een veel min-
der tweede bedrijf maakte echter dat
DOS nog heel dichtbij kwam, tot
slechts drie punten verschil. Uitein-
delijk trok de thuisclub de derbyzege
over de streep.

De Jong stapte daardoor voor de
vierde keer in vijf duels als winnaar
van het veld na een duel op het
hoogste niveau, waardoor LDODK
nog altijd keurig (en conform de
doelstelling) gedeeld tweede staat in
de Korfbal League.

,,Het gaat lekker dit seizoen. Ik
wist van mezelf wel dat ik het zou
kunnen, maar veel mensen bij en
rond de club hadden dit toch niet
verwacht. Dat denk ik tenminste. Na
de eerste wedstrijd, tegen Fortuna,
zeiden veel mensen al dat ik de lat
behoorlijk hoog had gelegd. Ik ver-
ras en dat levert waardering op.’’

En de vakgenoot van Erwin Zwart,
Betty Jansma en Diana van der Vorst
beseft heel goed dat het de komende
tijd ook wel eens minder zal gaan.
,,Daar kan ik mee omgaan. Nu wel.’’

In het verleden was dat wel eens
anders. De enorme bewijsdrang van
De Jong maakte dat hij soms vreem-
de capriolen uithaalde. Bij Nic. liep
hij vorig zaalseizoen de ene na de an-

dere kaart op, veelal wegens praten,
en was daardoor opgeteld bijna de
helft van de competitie geschorst.

Dat gaat hem in zijn nieuwe om-
geving niet meer overkomen, is de
overtuiging van De Jong zelf. ,,Ik
speel met passie en gedrevenheid,
maar ik heb nu de controle over me-
zelf. De begeleiding bij LDODK is su-
per en ik heb ook een heel andere rol
in het team.’’

Naast ervaren mannen als André
Zwart (zaterdag als invaller terug na
zijn liesblessure), Friso Boode en in-

ternational Erwin Zwart is hij in de
rangorde heel duidelijk de vierde
heer. Ergens geeft dat rust.

,,De Jetze van toen is er niet
meer’’, bezweert De Jong. ,,Ik heb bij-
na alle stappen in mijn carrière - van
Quick naar Hoogkerk, vervolgens
DOS en Nic. - gezet met een doel,
maar nu ben ik daar waar ik wil zijn:
in de Korfbal League. Ik kan ook nog
beter, maar spelen in deze hal voor
zoveel enthousiaste supporters die
je er echt doorheen slepen, is echt
een droom.’’

‘Ik speel met
passie, maar
heb nu de controle
over mezelf’

K 29

Menno Russchen, ex-LDODK, kan niet voorkomen dat Jetze de Jong (links) de bal naar een ploeggenoot speelt. FOTO HENK JAN DIJKS


