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Voorwoord

Na een roerige transferperiode wordt in het begin van het 

voetbalseizoen 2016 de teams voor dat jaar bekend gemaakt. 1e en 2e 

jaars matadors aangevuld met een nieuwe lichting voetbalvrienden. 

Zevenaar is klaar voor een nieuwe generatie gladiatoren om met de 

juiste voetbalkwaliteit, mentaliteit, spelvreugde en teamspirit het 

stadion van het sportpark Hengelder vol te krijgen. “Het Barcelona 

van Zevenaar” is geboren.

In dit boek neem ik u mee in de passievolle wedstrijden, tactische spel 

varianten en hoogwaardige voetbal niveau van onze Geel Zwarte 

gladiatoren DCS O15-4d ofwel “de C4”

Als eerste wil ik graag alle ouders bedanken voor de goede zorgen, 

wasbeurten en de ontbijtjes die door de coaching werden voorgesteld. 

Verder gaat mijn dank uit naar de verschillende stafleden, als eerste 

onze trainers onder de bezielende leiding van Marcel Timmermans, 

Ahmet en Ulgar. Mede door hun inspanningen op dinsdag en op 

donderdagavond zijn onze matadors steeds beter gaan voetballen en 

zijn de spelpatronen op een hoogniveau ingesleten. Verder geldt een 

bedankje voor onze “grens” Reinier die op zaterdag het buitenspel tot 

kunst vertoonde. In het bijzonder wil ik Casper Wagenvoorde 

bedanken die als coach mijn steun en toeverlaat is maar die ook op 

een passievolle wijze het dagelijkse App en mailverkeer organiseert. 

Het grootste kunststukje is wel dat hij als verzorger op zijn Baywatch, 

waarbij menig vrouwen hart sneller ging kloppen, en als Caspmanda 

de matadors instraalde en verzorgde, waarbij blessures verdwenen 

als sneeuw onder de zon.

Als laatste wil ik natuurlijk onze Geel Zwarte gladiatoren bedanken 

voor een prachtig seizoen. 

Hoe? ……

Ik wens u veel lees plezier,

Fred Straatsma
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PAX O15-3 – DCS O15-4, “De Start van een legendarisch seizoen?”

Kampioenschap of..............

Na een warme zomerse transfer periode waarbij een 5 tal spelers een 

stap hebben gemaakt naar een zwaardere competitie, Premier League 

( te zien bij Ziggo ) is de grote winnaar om oud C4 te bekijken. Het 

technisch hart van de C4 heeft zijn zinnen gezet op jeugdige snelheid 

met overzicht, verdedigende kwaliteiten en aanvallende ambitie. Het 

seizoen staat weer op het punt te beginnen bij het altijd lastige PAX 

uit. De temperatuur is er een van natte shirts, rode koppies en veel 

drinken. Warm. 

De stand op de ranglijst geeft al aan dat beide ploegen sterk aan elkaar 

gewaagt zijn. Het is zaterdag 10 sept 2016 en wordt er vandaag 

geschiedenis geschreven? Geschiedenis waar binnen DCS nog jaren 

over wordt gesproken, een 3 punten begin! De Geel-Zwarte matadors 

verzamelen zich bij het hoofdveld van DCS.

Strak gespannen met scheiding geschoren koppies staan langs de lijn. 

Klaar voor de titanen strijd om in de arena van PAX als onsterfelijke 

gladiatoren te strijden voor de winst. 

De sfeer is goed.. Er is goed en fanatiek getraind met onze eigen 

toptrainer (weggehaald bij de D1) en aan de conditie gewerkt. Shirts 

worden zoals gebruikelijk verdeeld en de opstelling wordt middels de 

papieren beamer gedeeld. Tijd voor de aanwijzigingen hoe te spelen, 

startend in de gebruikelijke 4-4-3 met een diepe aan de bal sterk 

spelende spits. We spelen met de punt naar voren, een doorschuivend 

centrum zoals Ajax in zijn beste tijd speelde... Een stijl waarbij wij 

onze tegenstanders onze wil opleggen, dominant zijn is het credo. 

Aanvallen en nog eens aanvallen past geheel binnen de voorbereiding 

van het seizoen. De backs dekken door... Waardoor de positie door de 

half moet worden overgenomen. Positiewisselingen waarbij onze 

tegenstander meer duizelingen heeft dan 5 ritjes achter elkaar in 

Sixflags..... Kort dekken... Inschuiven.. Het spel verplaatsen middels de 

lange bal, steekballen en verwoestend uithalen komen tijdens de 

bespreking voor... Bij het warm lopen voel je de kracht, power en met 
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een niets ontziende blik wordt er op het intrap veldje warmgelopen. 

Veld 2 is the place to be, publiek verzameld zich langs het veld, er 

wordt afgetrapt met onze hand op het geel zwarte Brave Heart. 

De eerste tien minuten geven al een beeld, goed combinatie voetbal, 

het inpassen van de nieuwe gladiatoren in de inmiddels befaamde 

speelwijze van het Barcelona van Zevenaar komt los. The tiger is nog 

niet te horen maar gaat zeker komen. Je ziet dat de nieuwe 

aanvallende tactiek klopt maar er zal nog wel op getraind moeten 

worden. Na een gelijk opgaande strijd in het begin nemen we het heft 

in handen. Kansen stapelen, directe passing en alleen voor de goal 

weten we nog niet te scoren maar het kan niet lang meer duren. 

Penalty DCS, strak ingeschoten met volle overtuiging het staat 0-1 en 

nu drukken we door. We nemen risico door achter één tegen één te 

spelen. Op het moment dat we denken; wanneer valt de 0-2, is het 

door een sluwe, snelle en valse counter een penalty voor PAX. 1-1 

onze gladiatoren zijn even aangeslagen en missen nog het ritme van 

the Eye of the Tiger maar in de verte hoor je hem al grommen. Na 

wederom een aantal kansen gemist te hebben maken we in de tweede 

helft op briljante wijze 1-2. Combinatie voetbal die zelden is vertoont 

op de velden van Hengelo. Het PAX publiek klapt zwaar onder de 

indruk mee. We willen meer, de honger neemt toe, we brullen 

aanvallend en plots 2-2. Tegen alle verhoudingen in staan we weer 

gelijk. De teller van het balbezit staat op 85% voor onze geel zwarte 

matadors. De hongerige gladiatoren slaan op hun Brave Heart en 

geven nog een keer alles. Wat een loopvermogen. Met aanvallen over 

aanvallen wordt het PAX doel bestookt. Het onrechtvaardige gevoel 

wordt omgezet in strijd, brullend als hongerige leeuwen en vechtend 

voor elke meter nemen we het heft weer in handen. Langs de kant 

voelt het publiek dit ook en gaan er nogmaals voor zitten... Aanval op 

aanval.. De Geel-Zwarte gladiatoren komen, links en rechts. Aanval 

over aanval.... Kans... De druk op het Pax doel neemt toe.... Een 

daverend schot uit de tweede lijn spat op een spelers van PAX uit 

elkaar...uit de rebound plukt de keeper de bal uit de kruising... We 

drukken door.. De PAXnaren staan met de rug tegen de muur.... Het 

risico van een counter ligt op de loer....we schakelen over op het tikkie 

takkie voetbal met veel strijd. Coaches, publiek en de krant schudden 

verbijsterend met hun hoofd..weer een kans. We brullen en the Eye of 

the Tiger klinkt als muziek van lopende noppen over het veld... 
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Mouwen gaan verder omhoog. Kans op kans wordt gecreëerd en 

jaaaaaaaaaa 2-3 geheel verdiend staan we weer voor... Knokkend voor 

elke meter trekken we de overwinning over de streep, geschiedenis is 

geschreven...

Het gonst al in Zevenaar.... 

De gladiatoren hebben weer gespeeld en 3 punten toegevoegd aan de 

ijskast. Het belangrijkste vandaag waren de wisselspelers en het team. 

De coaches zijn trots en het publiek stond weer op de banken.

Op naar Concordia Wehl volgende week.....


