
De wedstrijd des doods 

Wat heden in Oekraïne gebeurt is niet de eerste keer dat het land te maken heeft 
met oorlogshandelingen op haar grondgebied.  
Al eerder moest het land een inktzwarte bladzijde omslaan. 
Op 19 september 1941 trok het Duitse leger van Generaal Paulus de Oekraïnse 
hoofdstad Kiev binnen en daarmee was de bezetting, die aan vele miljoenen 
Oekraïners het leven zou kosten, een feit. 
Halverwege 1942 gingen de Duitsers vrij plotseling mee in het idee tot het opzetten 
van een voetbalcompetitie in Kiev en het waarom van de organisatie is giswerk.  
Was het een charme offensief om de bevolking in te palmen, hadden de Duitse 
soldaten behoefte aan verstrooiing of wilden de bezetters daarmee hun superioriteit 
laten zien?  
De exacte reden zal vermoedelijk voor altijd onduidelijk blijven maar wel is duidelijk 
dat het midden in de oorlog tot een voetbalcompetitie kwam. 
 
De deelnemende teams waren voornamelijk militaire teams maar ook lokale 
voetbalhelden werden uitgedaagd.  
Dat laatste resulteerde in het formeren van twee elftallen.  
Het ene team was FC Roech, een elftal van nationalistische en deels collaborerende 
voetballers. Om die reden was dit elftal bij de stadsbevolking van Kiev niet bijster 
populair. 
Het andere elftal was FC Start.  
FC Start bestond uit spelers van Dynamo Kiev en Lokomotiv Kiev.  
Een aantal van deze spelers was tewerkgesteld in de grote Bakkerij 3 die tot taak 
had dagelijks brood te bakken voor de Duitse troepen en de directeur van de bakkerij 
beijverde zich om een team bij elkaar te krijgen. 
Tot genoegen van de bevolking deed hun favoriete elftal het in de zomer van 1942 in 
de competitie van zeven teams ronduit uitstekend met louter afgetekende 
overwinningen. 

- FC Start - FC Roech 7-2 
- FC Start - Hongaarse soldaten 6-2 
- FC Start - Roemeense soldaten 11-0 
- FC Start – RSG (Duitse spoorwegsoldaten) 9-1 
- FC Start - PGS (een Duits elftal) 6-0  
- FC Start - MSG Wal (een Hongaars team) 5-1 en 3-2 

 
Er stond geen maat op FC Start in de competitie en dat was nu net niet wat de Duitse 
bezetter voor ogen had.  
Betere tegenstand moest worden geboden en de beste spelers van de Kiev 
bezetters werden gezocht én gevonden: de Flakelf.  
Dit was een Luftwaffe elftal en de naam stond voor FLugzeugAbwehrKanonen Elf. 
 
De competitie werd vanwege deze nieuwe tegenstander met één wedstrijd verlengd 
en vergenoegd wreven de Duitse autoriteiten zich al in de handen omdat hun 
superioriteit wel even zou worden gedemonstreerd. 
De wedstrijd werd echter door FC Start op 6 augustus 1942 met 5-1 gewonnen en 
het onverslaanbaar geachte Flakelf droop af. 



Slechts een dag later hing de hele stad plots vol met posters waarin een 
revanchewedstrijd tussen de twee teams werd aangekondigd en FC Start had maar 
op te komen draven. Реванш (revanche) was de kop van de poster. 
 

 
 

Op zondag 9 augustus 1942 vond de ontmoeting plaats in het Zenit stadion van Kiev 
dat met zo’n 2000 toeschouwers was gevuld en die wedstrijd zou FC Start met 5-3 
wederom winnen. 
De Duitsers voelden zich vernederd en de namen van de FC Start spelers 
verdwenen in boekjes om later te worden gebruikt. De jonge verdediger Klimenko 
voorop omdat hij in die wedstrijd de Duitsers had vernederd door iedereen te 
passeren en zich, op de doellijn staande, omdraaide en de bal weer het veld in 
schoot in plaats van te scoren, daarmee de tegenstanders vernederend.  
 
Deze wedstrijd zou later in de volksmond De Wedstrijd des Doods gaan heten. 
 
Precies een week later speelde FC Start haar laatste wedstrijd en versloegen ze het 
impopulaire FC Roech met maar liefst 8-0. 

 
Twee dagen na die laatste wedstrijd arresteerde de Gestapo zes van de FC Start 
spelers terwijl die in Bakkerij 3 aan het werk waren en twee dagen later werden nog 
eens twee spelers gearresteerd. 
De spelers kwamen terecht in het beruchte concentratiekamp Syrets net buiten Kiev 
dat een verlengstuk was van het nog beruchtere concentratiekamp Sachsenhausen. 
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Vier van de gearresteerden, doelman Troesevitsj en de spelers Korotkich, Klimenko 
en Koezmenko overleefden daar de verhoren en omstandigheden niet. 
De anderen overleefden de oorlog en vijf van hen zouden in 1966 een medaille voor 
geleverde strijd ontvangen. 
Dat dit zo lang had geduurd kwam omdat er in de Sovjet Unie eerst afkeer was van 
de spelers omdat ze het in hun hoofd hadden gehaald om tegen elftallen van de 
Duitse bezetter te spelen. 
Later kenterden die gedachten en ging het feit dat ze de Duitsers hadden verslagen 
de boventoon voeren en dat was natuurlijk mooie Sovjet propaganda in de jaren van 
de Koude Oorlog.  
 

 
FC Start met tegenstanders. FC Start speelde in de rode Dynamo Kiev shirts. 

 
In 1971 wordt een granieten standbeeld geplaatst ter nagedachtenis van deze vier 
omgekomenen: vier stoere voetballers die voor niets en niemand bang lijken te zijn. 
Dit beeld was te danken aan Sovjet leider Leonid Breznjev die zelf uit Oekraïne 
afkomstig was en van hem konden er niet genoeg Sovjet helden worden geëerd om 
het zelfbeeld van de Sovjets op te krikken. 
 
 
 
 



 
Het monument van de vier omgekomen FC Start spelers 
 

In 1981 werd het Zenit stadion omgedoopt in het FC Start stadion en kreeg het de 
bijbehorende monumenten, zijnde een fraaie entree met pilaren en een hoog 
geplaatst standbeeld van een overwinnende voetballer. 
 

 
 



 
Het FC Start monument bij het voormalige Zenit stadion (Cyrillische letters boven de bogen 
en het pilaarbeeld op de achtergrond) 
 

 
Het beeld van het voetbalmonument in het FC Start stadion. 



 
Het FC Start pilaarmonument in close-up: een voetballer met naar de hemel opgestoken arm 
die de Duitse adelaar verslaat.  
 

Iedere speler van Dynamo Kiev kent het verhaal van de wedstrijd des doods en er 
heerst zelfs een mooie traditie binnen de club. 
Spelers, en andere bij de club betrokkenen, tonen hun respect bij de speciale 
gelegenheden zoals huwelijken. 
Het is bij de club gebruikelijk dat bruid en bruidegom zich uit het feestgedruis even 
terugtrekken om, als eerbetoon, bloemen te leggen bij het monument van de vier 
spelers. 
 
Het is te hopen dat de plek nu niet weer het toneel wordt van bezetters tegen 
bevolking maar erg donker is lucht helaas al wel geworden. 
 



 
De voormalige hoofdtribune van het Zenit stadion, heden in verval. 
 
 

 
Het FC Start stadion, heden een park. 
 


