
1

    Met Telstar  achter het 

         ‘ijzeren gordijn’!

Matthijs Ingwersen

Hoe Telstar omsingeld werd door de Oostduitse M.E.



2

Met Telstar  achter het

      ‘ijzeren gordijn’!

     

Matthijs Ingwersen

Hoe Telstar omsingeld werd door de Oostduitse M.E.



3

16 t/m 18 juli 1987

HOE TELSTAR OMSINGELD WERD DOOR DE OOSTDUITSE M.E.

In verband met 750 jaar viering Berlijn is er een 

uitwisselingsprogramma door de Deutsche Demokratische Republiek 

georganiseerd.

Daar Oost -Berlijn staalindustrie heeft is voetbalclub Telstar 

uitgenodigd omdat zij ‘onder de rook’ van de staalgigant Hoogovens 

in IJmuiden hun bestaan hebben.

De Oostberlijnse voetbalclub Union Berlin mocht contact zoeken met 

Telstar om hen uit te nodigen voor een trainingskamp met daarbij 3 

oefenwedstrijden. De reis- en verblijfkosten zouden betaald worden 

door de D.D.R.

Daarnaast zou Union Berlin een tegenbezoek brengen in Nederland, 

waarbij ook enkele vriendschappelijke wedstrijden werden 

georganiseerd.
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I   Inleiding

Doordat Feyenoord in september 2021 lootte voor de Conference 

League tegen Union Berlin kwamen er weer herinneringen boven van 

de periode 1987.

Voetbalclub Telstar werd toen uitgenodigd door Union Berlin in 

verband met de viering van 750 jaar Berlijn.

Union Berlin kreeg van de Deutsche Demokratische Republik 

mogelijkheden om een buitenlandse westerse club uit te nodigen 

voor een verblijf in Oost- Berlijn.

Voetbalclub Telstar is ontstaan in 1963 uit een fusie met de 

voetbalverenigingen Stormvogels uit IJmuiden en V.S.V. uit Velsen.

Na een succesvolle periode in de 70-jaren en uitkomend in de 

eredivisie degradeerde men naar de eerste divisie en is door gebrek 

aan financiën een club, die door plaatselijke sponsors zijn bestaan te 

danken heeft.

Men vraagt zich al jaren af waarom de plaatselijke staalgigant de 

Koninklijke Hoogovens en Staalfabrieken (nu Tata Steel) geen grote 

sponsor is geworden.

Men heeft toch geen goede naam wat betreft milieu en zou wat 

goodwill wel kunnen gebruiken, toch……

Daar ikzelf in die tijd regelmatig bij Telstar kwam en importeur 

sportartikelen was heb ik aangeboden om Telstar te sponsoren wat 

betreft de benodigde trainings- en wedstrijdkleding.

Leen Timmer was destijds secretaris en heb hem een voorstel gedaan 

voor het komende seizoen.

Daar Telstar geen kledingsponsor had (men moest alles zelf inkopen) 

was men natuurlijk zeer content.

De gezellige sfeer onder de supporters en de persoonlijke benadering 

waren hartverwarmend en vooral de ‘3-e helft’ bij gastheer Leen Otte 

in paviljoen Schoonenberg na de wedstrijd was vermakelijk.
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Hier ontmoette men ook de sponsors en bestuursleden van de 

bezoekende club.

Ook de spelers en trainers kwamen hier hun gezicht laten zien om  

over de gespeelde wedstrijd na te praten.

Hier heb ik met de voorzitters van o.a. N.A.C. Breda, SC Cambuur, 

AZ’67, FC Wageningen contact gehad om over sponsorcontracten te 

praten.


