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SIEM DE JONG

TERUG VAN 
WEGGEWEEST

Siem de Jong keerde deze zomer terug bij 
Ajax, de club waarmee hij vier keer op 

rij kampioen van Nederland werd. Het 
Engelse voetbalavontuur hield na twee 

seizoenen op. Vooral blessureleed 
was de oorzaak van een korter 

verblijf bij Newcastle United dan 
gepland. Toen hij terugkwam naar 
Nederland was er bij Ajax geen 

vacature op het middenveld vrij. 
Bij PSV wel. Hij koos ervoor om weer 

speelminuten te maken en wedstrijdritme 
op te doen, in het team waar ook zijn 

jongere broer Luuk speelde.
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Siem de Jong is geboren in Aigle in het Kanton 
Vaud in Zwitserland. Daar heeft hij de eerste zes 
jaar van zijn leven gewoond. Zijn ouders waren 
beiden volleybalinternational en hebben zowel in 
de Nederlandse alsook in de Zwitserse competitie 
gespeeld. Toen broer Luuk geboren werd, keerde 
het gezin terug naar Nederland en vestigde zich in 
Doetinchem. Siem had in Zwitserland de smaak van 
het voetballen te pakken gekregen en ging daar in 
Nederland mee verder. Hij werd in zijn woonplaats 
lid van de Doetinchemse Zaterdag Club DZC ’68. Op 
zijn elfde werd hij ontdekt door De Graafschap en 
vijf jaar later door Ajax. Op z’n zestiende kwam hij 
naar de jeugdopleiding. In zijn derde Ajax jaar werd 
hij geselecteerd voor het eerste. Hij speelde vaak op 
de ‘10’ positie, maar kon zowel links als rechts op het 
middenveld ook uit de voeten.

30STE TITEL
In totaal heeft Siem de Jong in zijn eerste Ajax periode 
negen seizoenen in de hoofdstad gevoetbald. Zijn 
meest memorabele wedstrijd laat zich niet zo moeilijk 
raden. Op 15 mei 2011 werd Ajax thuis in een kolkende 
ArenA kampioen in de laatste competitiewedstrijd 
tegen FC Twente. Siem had met twee doelpunten een 
belangrijk aandeel in deze ‘alles of niets’ wedstrijd. 
Ajax pakte die middag de 30ste titel. Er zouden er 
onder Frank de Boer, de trainer die voor Siem in 
zijn carrière tot nu toe heel belangrijk is geweest, 
nog drie op een rij volgen. Bij al die titels was Siem 
de Jong betrokken. In totaal speelde hij 244 officiële 

wedstrijden voor Ajax, voordat hij in 2014 de overstap 
naar Newcastle United maakte.

BLESSUREGOLF
De overstap naar de Premier League ging gepaard met 
een blessuregolf, waardoor hij in zijn eerste seizoen op 
het hoogste niveau in Engeland slechts 5 wedstrijden 
speelde. Het tweede seizoen kwam hij wel meer aan 
spelen toe, maar vaak niet als basisspeler. Het Engelse 
voetbalavontuur eindigde voortijdig. Voor Siem de 
Jong was het noodzakelijk om weer aan voetballen 
toe te komen en hij koos voor een terugkeer naar 
Nederland. Niet naar zijn club Ajax, omdat trainer 
Peter Bosz aangaf over voldoende middenvelders te 
beschikken. Wel naar PSV, waar hij als profvoetballer 
voor het eerst samen met zijn jongere broer Luuk in 
hetzelfde team kwam te spelen.

MEERWAARDE
Na één seizoen Eindhoven, keerde Siem de Jong de 
afgelopen zomer wel terug naar de club van zijn hart. 
‘Dat voelde als thuiskomen’, zegt hij. Siem kende 
bijna iedereen nog. Hij tekende een contract voor drie 
seizoenen en wil hier in zijn tweede Ajax periode graag 
laten zien dat hij van meerwaarde voor het team kan 
zijn. Hij is blij dat die kans hem gegund wordt en heeft 
inmiddels zijn draai in het team van Marcel Keizer 
gevonden. ‘Maar over mijn terugkeer kan ik pas echt 
tevreden zijn als we met dit team prijzen pakken. Ik 
weet hoe het voelt om met Ajax de schaal te pakken. 
Dat smaakt naar meer.’
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