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Honkvaste topschutter
Hij werd meerde-
re keren benaderd
door andere ver-
enigingen, maar
Pieter Jan Plat wil
voor de rest van
zijn leven niets
anders dan Sint
Annaparochie.

SINT ANNAPAROCHIE 3
DTD 1

E
WOUT DE JONG

Een paar seconden twijfelde
Pieter Jan Plat en zocht hij
contact met zijn teamgeno-
ten. Daarna pakte hij gedeci-

deerd de bal, legde deze op de stip en
ramde vervolgens zijn Sint Annapa-
rochie vanaf elf meter naar een 2-0
voorsprong tegen de buren van
DTD.

Hoewel Plat zelf werd neergelegd
en bovendien zijn vorige strafschop
op de paal schoot, ging hij toch ach-
ter de bal staan. ,,Als ik hem aan ie-
mand anders had gegeven, was ik
onzeker overgekomen op mijn
teamgenoten’’, gaf Plat kort na het
laatste fluitsignaal aan. Hij voor-
kwam dit door zelf aan te leggen. Het
schot belandde in het dak van het
doel. DTD-keeper Maikel Hottinga
had geen schijn van kans.

Die benutte strafschop betekende
voor Plat doelpunt nummer 103 in
zijn voetballoopbaan. De 28-jarige
spits maakte elke treffer in het
zwartwit van tweedeklasser Sint An-
naparochie, waar hij al sinds zijn
achttiende in het eerste elftal speelt.
,,Ik ben geregeld benaderd door an-
dere clubs, maar ik ben een jongen
van Sint Anna. Er is voor mij maar

een club en die ga ik nooit verlaten.’’
Hoewel Plat zelf denkt dat de

tweede klasse zijn top is, hoeven eer-
steklassers en hoofdklassers hem
ook echt niet te bellen. Zijn vereni-
ging vindt hij namelijk belangrijker
dan de eigen sportieve ambities. ,,Ik
kom hier vandaan en heb een sterke
binding met de club. Ik wil het beste
uit het team halen en het zo goed
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mogelijk doen voor de mensen hier.
Ze doen echt alles voor je. Meerdere
van mijn voormalig teamgenoten
gingen naar grotere clubs, maar die
ambitie heb ik minder.’’

De liefde voor zijn dorp en vereni-
ging zit diep bij de topschutter.
,,Weet je, je hoort wel eens mensen
die op wereldreis gaan. Nou, dat is
dus echt helemaal niks voor mij. Ik
denk dat ik na een paar dagen alles
en iedereen al mis. Als ik in de kanti-
ne kom, ken ik iedereen. Ik heb het

ontzettend naar mijn zin, dus waar-
om zou ik weggaan?’’

Plat ontpopte zich zondagmiddag
in de derby tegen DTD tot een van de
smaakmakers in een eenzijdige
wedstrijd. Niet alleen scoorde hij
vanaf de strafschopstip, ook bij het
derde doelpunt had hij als aangever
een grote rol. Mede door zijn in-
breng versloeg Sint Annaparochie
de buurman met 3-1. ,,We willen ons
dit seizoen zo spoedig mogelijk vei-
lig spelen. Een plekje in de midden-
moot is prima.’’

Hoewel hij al meer dan honderd
treffers maakte in het vlaggenschip,
is er nog een mijlpaal die Plat graag
wil bereiken. Rudy Fopma maakte in
totaal 152 doelpunten in het eerste
elftal van Sint Annaparochie; een re-
cord waar Plat op loert. ,,Ik word daar
af en toe op aangesproken. Elke keer
als ik een doelpunt maak, is er wel
iemand die in de kantine daarover
begint. Zelf zou ik het ook een prach-
tige beloning vinden voor al mijn ja-
ren hier.’’E

Pieter Jan Plat probeert doelman Maikel Hottinga te verschalken. FOTO HENK JAN DIJKS


