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Ouwe rot van Ouwe Syl
WARMING-UP AMATEURVOETBAL

Een 47-jarige de-
butant, dat is op-
vallend. Tenzij hij
Dennis Jansen
heet en in de ja-
ren tachtig van de
vorige eeuw al in
de hoofdklasse
voetbalde.

JOHANN MAST

D
e medewerker van Voet-
bal Noord die zaterdag
het scoreformulier bij-
hield bij Blija-Ouwe Syl

(5-4), zal bij de 0-1 en de 0-2 van de
gasten uit Oudebildtzijl gedacht
hebben: deze doelpuntenmaker
staat niet op de kaart, die kennen we
niet. Derhalve noteerde hij de kleur-
loze term ‘onbekende speler’.

Het twitteraccount van Ouwe Syl
deed er nog een schepje bovenop
door te melden dat de makkelijk sco-
rende spits een veertigplusser was,
die deze middag nota bene zijn de-
buut voor de vijfdeklasser maakte.
Was hier sprake van de moeder aller
laatbloeiers? Een Wondersloffen
van Sjakie-scenario?

Dennis Jansen lacht. In Drachten,
zijn geboorteplaats, weten ze wel be-
ter. Voordat de liefde hem naar Ou-
debildtzijl bracht, droeg hij het shirt
van liefst drie Drachtster clubs:
Drachten, Drachtster Boys en ONB.
En ook nog eens dat van Heeren-
veen, Wolvega, Jubbega, MSC én de
zaalvoetballers van Heerenveen en
Drachten. Voor die laatste club
speelt hij nog steeds af en toe.

Ouwe Syl is zijn achtste veldclub.
,,Mijn oude vriendenteam bij ONB
hield op te bestaan en dan is één en
één al gauw twee”, verklaart Jansen,
die tot zijn 43ste in het eerste elftal
van de Drachtster zondagclub uit-
kwam. ,,Ik houd van volksploegen
en Ouwe Syl is dat, net als Wolvega
en ONB. Dat ik zo vaak van club ben

gewisseld, komt deels voort uit on-
vrede. En ik ben ook vaak gevraagd,
vooral door Lútzen Nijboer (trainer,
red.) die ik altijd een beetje als mijn
voetbalvader heb beschouwd.”

Spelen voor Ouwe Syl-1 was niet
meteen een optie. Er moest zelfs een
dispensatieverzoek aan te pas ko-
men. Jansen liet zich te laat over-
schrijven naar zijn nieuwe club.
Slechts ‘bij hoge uitzondering’ kreeg
hij vorige maand toestemming om
in de A-categorie uit te mogen ko-
men. ,,In de tussentijd heb ik alle se-
niorenteams hier doorlopen, inclu-
sief de veteranen. Met de 35+ ben ik

zelfs al najaarskampioen gewor-
den”, zegt hij.

Het nieuwe trainersduo van Ou-
we Syl, Pope Leffring en Robert van
Althuis, deed in Blija voor het eerst
een beroep op de ouwe rot omdat
vaste spits Wesley van Empel gebles-
seerd was. ,,Ik zit officieel bij de A-se-
lectie, maar het was niet de bedoe-
ling dat ik in het eerste zou komen”,
zegt Jansen. ,,Ik hoef niet zo nodig
meer, maar als ze me nodig hebben
sta ik mijn mannetje. Ondanks een
knie die niet altijd meer wil.”

Zijn trainers weten dat hij veel er-
varing meebrengt. Jansen debuteer-

de in het seizoen 1988-1989 al bij de
toenmalige hoofdklasser VV Drach-
ten. Onder Henk Prinsen, de trainer
met de grote snor, en met roem-
ruchte spelers als Sjoerd Eppinga,
Willem Brouwer en Henk de Jong als
ploeggenoten. Hij speelde in de Frie-
se jeugd samen met onder anderen
Loyd Kammeron, de latere PSV’er.

Bij Ouwe Syl krikt hij de gemiddel-
de leeftijd fors op. ,,Ik zal je vertellen
dat ik nog nooit kampioen gewor-
den ben met een eerste elftal, al-
thans op het veld”, zegt Jansen. ,,Dat
is mijn ambitie. Zaterdag (morgen,
red.) ontvangen we koploper Ter-

naard. Als we nog wat willen, moe-
ten we het gat van zes punten ver-
kleinen. Ik geloof erin, we hebben
echt kans op de titel. Voor zo’n klein
dorpje heeft Ouwe Syl een heel be-
hoorlijke ploeg, hoor.”

Aan Jansen, pinchhitter als het
moet, zal het in elk geval niet liggen.
,,Waar ik ook speel, ik zet me met
hart en ziel in. Dit is niet de hoofd-
klasse, maar het niveau is heel be-
hoorlijk. Ik ben minder fit dan vroe-
ger, maar zolang het lichaam het
toelaat en het fanatieke trainersduo
het in mij ziet zitten, ga ik graag
door. Nog maximaal twee jaar.”

Dennis Jansen, oud-speler van onder meer Drachten, Drachtster Boys en ONB, debuteerde zaterdag als 47-jarige met twee goals bij Ouwe Syl. FOTO HENK JAN DIJKS


