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Rondom Telstar hangt een zweem van vermakelijke onlogica.
De club die voortkomt uit Stormvogels heeft de
koosnaam Witte Leeuwen. In het logo is voor wit
vreemd genoeg geen plaats.

W

aar ‘FC plaatsnaam’ de gebruikelijke
variant was voor fusieclubs, kozen
originele geesten van VSV en Stormvogels
voor Telstar. In 1962 werd de communicatiesatelliet Telstar 1 gelanceerd waardoor
rechtstreeks trans-Atlantische televisie-uitzendingen mogelijk werden. Via de Telstar
1 konden zestig telefoongesprekken of één
televisiekanaal in zwart-wit over de oceaan
worden gezonden. Toen de Telstar 1 na een
jaar al buiten werking was en werd vervangen door de Telstar 2, kwam niet veel later
de voetbalclub Telstar tot stand.
In Velsen-Zuid hebben talloze eigenzinnige en kleurrijke figuren rondgelopen, zoals
Cees van Kooten, Louis van Gaal en Simon
Kistemaker. De huidige Telstar-voorzitter
Pieter de Waard past ook in dit rijtje. Hij
heeft andere ideeën dan zijn collega’s. Ondanks een lage begroting en een in de zomer
afgewend faillissement, kiest Telstar er als
enige eerstedivisionist voor om een team
af te vaardigen in de eredivisie Vrouwen.
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Daarnaast vroeg De Waard bij de KNVB toestemming om op blauw kunstgras te spelen
omdat de bal dan (net als bij tennis) voor de
televisiekijker beter te zien is. Het plan werd
afgewezen en vanaf dit seizoen ligt er ‘gewoon’ kunstgras. Met onorthodox denken
hoopte De Waard publiciteit te verwerven
en nieuwe inkomsten aan te boren. Iedereen
die honderdduizend euro neerlegt mag bij
Telstar een seizoen meetrainen met de selectie, alhoewel de coach de opstelling blijft
bepalen. Daarmee heeft Velsen een Nederlandse primeur; de invoering van betaald
betaald voetbal. Daarnaast was de satellietclub satellietclub van 2008 tot 2013 ten tijde
van een samenwerkingsverband met AZ.
Ook supporters die zich inzetten voor de
Witte Leeuwen durven out-of-the-box te
denken. Peter Zoontjes werd in 1994 Jomanda gedoopt vanwege zijn ‘voorspellende
gave’. Op één van de vele aanmoedigingsborden die hij door de jaren heen schreef,
voorzag hij een 2-1 overwinning die ook

daadwerkelijk behaald werd. Vanaf zijn
63ste rende Jomanda in de 63ste minuut
(een verwijzing naar het oprichtingsjaar)
met zijn Telstar-vlag voor het thuispubliek
van de Oost-tribune heen en weer. Naast
vlagvertoon en aanmoedigingsborden
zweepte Zoontjes het publiek op met zijn
driehoornige toeter en swingende luchtgitaarsolo’s. In september 2014 besloot de
75-jarige Zoontjes te stoppen met vlaggen
om zich meer te focussen op zijn toeter- en
luchtgitaarsolo’s. Bij zijn ‘afscheidswedstrijd’ kreeg hij uit handen van voorzitter
De Waard een seizoenkaart voor het leven
en een Telstar-shirt met rugnummer 63.
Na de oprichting stootten de Velsenaren
direct door naar de Eredivisie, waar ze veertien onafgebroken jaren verbleven. Sinds de
degradatie in 1978 staat Telstar garant voor
eerstedivisievoetbal. Telstar 1 draait zijn
rondjes, het signaal bereikt de huiskamer
echter niet meer. De Witte Leeuwen zijn
kleurrijk, maar onopvallend markant.
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