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Iedereen in Nederland kent PSV, dat begon als 
fabriekselftal van Philips. Maar in het verleden 
had zo ongeveer elk zichzelf respecterend bedrijf 
(of breder: elke arbeidsorganisatie) een eigen 
voetbalclub. De opkomst en ondergang van het 
fenomeen bedrijfsvoetbalvereniging. 

Duurzame inzetbaarheid ‘avant la lettre’  

Voetbal groeide in de eerste decennia 
van de twintigste eeuw uit tot volksport 
nummer één. Zo ongeveer alles en ieder-
een richtte een voetbalvereniging op: 
buurt- en wijkgenoten, vriendenclubs, 
scholen, kerkelijke gemeenschappen… 
Veel van deze verenigingen riepen een 
eigen bond in het leven en speelden com-
petitie onder eigen vlag. De wildgroei 
was enorm: katholieke, protestantse, 
socialistische en neutrale voetbalbon-
den zagen het licht, en elke bond kende 
weer geografische onderverdelingen. Zo 
konden liefhebbers van de edele voet-
balsport hun hart ophalen in, pak ‘m 

beet, district Hoorn en omstreken van 
de Nederlandse Arbeiders Sportbond, de 
afdeling Veluwe-West van de Christelijke 
Nederlandsche Voetbalbond, of de lokale 
competitie van de R.K. Voetbalbond bis-
dom Breda. 
Om greep te krijgen op die ontwikke-
ling, was de Nederlandsche Voetbalbond 
(de in 1889 opgerichte NVB, vanaf 1929 
‘Koninklijke’) al rond de eeuwwisseling 
overgegaan tot, zoals dat heette, erken-
ning. Alleen met erkende bonden kwam 
er promotie- en degradatieregelingen 
naar de NVB-competitie tot stand. Er 
bestonden dus als het ware verschillende 

circuits waarin gevoetbald werd. Dat van 
de NVB inclusief de door de voetbalkoe-
pel erkende – lokale en gewestelijke – 
bonden was het ene, en daarnaast waren 
er tal van competities gaande die organi-
satorisch los van de NVB bestonden.

Bedrijfscompetitie
Ook menig bedrijf begon vanaf onge-
veer 1910 een voetbalclub waarvan 
het lidmaatschap voorbehouden was 
aan werknemers van de onderneming. 
Een aantal bedrijfsclubs, zoals die van 
kantoormeubelenfabrikant Ahrend 
(1915), textielfabrikant Rigtersbleek 
(1910) en gloeilampenfabrikant Philips 
(1913), schreef zich in bij een door de 
NVB erkende bond. De meeste bedrijfs-
clubs richtten evenwel een eigen bond 
op – een zogeheten kantoorvoetbalbond 
– en begonnen een eigen, onderlinge 
competitie. Dat gebeurde voor het eerst 
in Amsterdam. Later zagen ook in Den 
Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen 
en Leeuwarden vergelijkbare bonden en 
competities het levenslicht. 

BEDRIJFSVOETBAL 
VERENIGINGEN

Het elftal van Stoomvaart Maatschappij  
Nederland, SMN. Dat de Amsterdamse bedrijfs-
competitie een zeker prestige genoot, blijkt 
wel uit het feit dat alle deelnemende elftallen 
aan de eerste AKVB-competitie in 1911 op de 
kiek werden vastgelegd – een zeldzaamheid. 
Op de foto vijf spelers van SMN zittend op de 
voorgrond, zes spelers staand op de achterste 
rij, geflankeerd door de scheidsrechter en een 
onbekende bobo: de deftig geklede heer in 
lange jas met hoed en wandelstok.
Foto: Spaarnestad
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In de hoofdstad was al in 1911 voldoende 
animo en volume voor een heuse be-
drijfsvoetbalcompetitie. De organisatie 
was in handen van de Amsterdamse 
kantoorvoetbalbond (AKVB), opgericht 
op initiatief van de Stoomvaart Maat-
schappij Nederland (SMN). Aardig detail: 
secretaris-penningmeester van de AKVB 
was Han Dade, een van de oprichters 
van Ajax in 1900. Doel van de AKVB was 
duurzame-inzetbaarheidsbevordering 
avant la lettre: ‘De beoefening van het 
voetbalspel door kantoorbedienden en 
daarmede gelijkgestelde personen (ter 
beoordeeling van het bestuur), werk-
zaam te Amsterdam en omliggende ge-
meenten, te bevorderen en zijn toestan-
den te bevorderen.’

Zuiver kantoorelftal
Aangezien steeds meer bedrijven rond 
1910 de vrije zaterdagmiddag invoerden, 
werd de zaterdag de wedstrijddag. In 
tegenstelling tot wat veel mensen den-
ken, vindt het zaterdagvoetbal dus zijn 
oorsprong in het kantoor- en bedrijfs-

voetbal – en niet in de zondagsrust. Pas 
in 1929 ontstond de Christelijke Neder-
landse Voetbal Bond, waarvan de leden 
uit principiële overwegingen voetbal op 
zondag afkeurden. 
De Amsterdamse bedrijfscompetitie 
heeft tot 1940 bestaan. Op het hoog-
tepunt, eind jaren dertig, was er een 
eerste, tweede en derde klasse inclusief 
een interne promotie- en degradatierege-
ling; elke divisie telde zo’n tien clubs. 
In totaal namen liefst 109 verschillende 
bedrijfsverenigingen deel aan de AKVB – 
de omloopsnelheid clubs was dus enorm. 
Een gemiddelde levensduur van slechts 
5,5 seizoen, zo becijferde de anonieme 
scribent van voetbalclub Heineken 
Bierbrouwers Maatschappij in HBM-
clubnieuws. ‘Welk een schril licht werpen 
al deze cijfers op de bestaansmogelijkhe-
den van een kantoorvoetbalvereniging!’
Een bedrijfsclub met meer dan één elftal 
was een zeldzaamheid. Het bleek in de 
praktijk namelijk al lastig genoeg om 
uit de beperkte werknemerspopulatie 
één knap elftal samen te stellen. ‘Het 

principe van het zuivere kantoorelftal’ 
dreigde daardoor ernstig in het gedrang 
te komen, meldde HBM-clubnieuws begin 
1940. Er kwamen steeds meer ‘vereeni-
gingen die voor het oog van Neerlands 
volk trouw en onder eigen naam aan de 
competitie deelnemen doch wier spelers 
voor een groot deel gerequireerd zijn uit 
andere zaken of instellingen dan wier 
naam zij dragen’.

Reclame niet geoorloofd
In 1929 besloot de KNVB dat verenigin-
gen ‘welke den naam dragen van of haar 
naam ontleenen aan een onderneming, 
die in het Handelsregister als zooda-
nig ingeschreven is’, niet meer werden 
toegelaten. Alleen voor in een eerder 
stadium erkende clubnamen van fabriek-
selftallen als Philips en Verkade werd 
een uitzondering gemaakt. De nieuwe 
regel gold ook voor de clubs die onder de 
kantoorvoetbalbonden vielen. Die wer-
den dan weliswaar niet door de KNVB 
erkend, maar stonden wel bij de voetbal-
koepel als voetbalclub geregistreerd en 

PSV

PSV, de Philips Sport Vereniging, werd 
officieel opgericht op 31 augustus 1913, 
als sportvereniging van en voor mede-
werkers van N.V. Philips’ Gloeilampen-
fabrieken. Dat gebeurde tijdens een 
feestelijk samenzijn ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van het 
Koninkrijk der Nederlanden. PSV was 
een zogeheten omnivereniging: bij de 
sportvereniging konden verschillende 
sporten beoefend worden, waaronder 
dus voetbal. 
De eerder opgerichte bedrijfsvoet-
balvereniging, Philips Elftal, sloot zich 
enkele maanden later bij PSV aan. Dat 
team was al drie jaar eerder opgericht 
door werknemers van Philips, die 
daarbij alle medewerking kregen van 
de directie. Begin 1911 speelde dit elftal 
z’n eerste wedstrijd, tegen Hollandia uit 
het naburige Woensel. De aftrap werd 
verricht door niemand minder dan de 
in 2005 overleden Frits Philips – op dat 
moment pas vijf jaar oud. De wedstrijd 
werd gespeeld aan de Frederiklaan 
in Eindhoven, op de plek waar nu het 
Philips Stadion staat.
PSV was vrijwel direct vanaf het begin 
een krachtpatser. In minder dan tien 
jaar tijd klom de vereniging op naar de 
eerste en hoogste NVB-klasse, district 
Zuid. In 1921/1922 bereikte PSV dat 
niveau voor het eerst. De fabrieksar-
beiders en kantoormedewerkers van 
Philips pakten dat jaar de vierde plek in 
de Eerste klasse, achter NAC, MVV en 
NOAD. Drie jaar later degradeerden de 
Eindhovenaren, maar in 1926 meldde 
de club zich weer op het hoogste voet-
balniveau – om dat vervolgens nooit 
meer te verlaten.

Tot 1928 was PSV een pure bedrijfs-
voetbalvereniging van en voor Philips-
medewerkers; pas daarna waren 
ook mensen van buiten het concern 
welkom om bij de club te voetballen. En 
die koerswijziging betaalde zich direct 
terug in klinkende munt. Na eerst het 
districtskampioenschap Zuid te hebben 
binnengehaald, werd PSV in 1928/1929 
kampioen van Nederland door de lan-
delijke kampioencompetitie te winnen. 
Daarna volgden nog 23 landstitels,  
9 nationale bekertitels en de eindover-
winning in de UEFA-cup in 1978. Het 
absolute hoogtepunt was de verovering 
van de Europa Cup I in 1988.

Sjef van Run was is in het dagelijks leven in 
dienst als chauffeur bij Philips. Hij speelde 
25 keer voor het Nederlands elftal. 
Foto uit 1935 / Spaarnestad

Van Heineken naar Ajax

Bep Leentvaar was keeper van Heineken Bier-
brouwerij Maatschappij (HBM, opgericht in 1920, 
opgeheven in 1989). In 1944 maakte Leentvaar, 
werkzaam op de afdeling flessenbier, de overstap 
naar Ajax. Hij was er reservekeeper in de periode 
1944-1950 en bleef in die tijd bij Heineken wer-
ken. Op de foto: Leentvaar op 31 januari 1948 in 
actie als keeper van Ajax in het duel met Xerxes. 
Hij zou de rest van het seizoen Gerrit Keizer, 
sinds 1933 eerste keeper van Ajax, vervangen – 
Keizer was namelijk medio januari 1948 gearres-
teerd vanwege ‘deviezensmokkel’. 
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moesten er daarom ook aan geloven. 
Maar daar viel wel een creatieve mouw 
aan te passen. Zo veranderde de voet-
balclub van het Shell-laboratorium in 
Amsterdam-Noord zijn naam in Sport 
Houdt Elk Lichaam Lenig. Het bedrijf-
selftal van KMVZ (Ketjen Maatschap-
pij Voor Zwavelzuurbereiding) heette 
voortaan Kampioen schappen Moeten 
Verdiend Zijn, dat van warenhuis HEMA 
ging als Het Elftal Met Ambitie door 
het leven. De Amsterdamse sigaren- en 
tabakshandelaren aan de Nes hadden 
hun in 1933 opgerichte club liever 
Tabak genoemd, maar omdat dit niet 
mocht schrapten ze simpelweg de k – en 
maakten er Taba van.

Eenwording 
Vlak na de bezetting, eind juli 1940, 
werden de kantoorvoetbalbonden opge-
heven. Er kwam één nationale bond, de 
NVB (de KNVB mocht van de Duitsers 
de ‘K’ niet meer voeren), waarin alle 
voetbalbonden in Nederland opgingen – 
ook de diverse kantoorvoetbalbonden. De 
christelijke voetbalbond wist te bedingen 
dat de (K)NVB zowel een zaterdag- als een 
zondagcompetitie ging organiseren.

Voor de NVB betekende de eenwording 
van het voetbal veel werk, merkte 
sporthistoricus Michel van Gent op in 
de wintereditie 2011 van De Sportwereld. 
‘Alle elftallen uit de opgeheven bonden 
met een levensovertuiging en die van de 
kantoren en bedrijven, moesten inge-
deeld worden in de competitie van de 
NVB en de twintig onderafdelingen.’ Het 
gros van de clubs uit de bedrijfsvoetbal-
competities kwam terecht in een onder-
afdeling van de zaterdag- of zondagcom-
petitie van de (K)NVB. 

Roemloos einde
Na de Tweede Wereldoorlog ontstond er 
een nieuwe golf aan bedrijfsverenigin-
gen; in Amsterdam alleen al verschenen 
er in het eerste decennium erna enkele 
tientallen nieuwe clubs op de kaart. Die 
bedrijfsclubs moesten onderin de KNVB-
voetbalpiramide beginnen, in de laagste 
klasse van de onderafdelingen – en zich 
vervolgens omhoog proberen te worste-
len naar hogere KNVB-klassen. 
Een succes werd dat niet. Opnieuw 
was de spoeling domweg te dun: elke 
bedrijfsvoetbalvereniging moest al snel 
het lidmaatschap openstellen voor bui-

tenstaanders, waardoor de band met het 
bedrijf steeds meer verwaterde. Andere 
gingen een fusie aan met een andere 
voetbalvereniging om meer massa te 
kunnen maken. De meeste fabrieksclubs 
zijn domweg opgeheven en roemloos 
verdwenen. Omdat het bedrijf niet meer 
(zelfstandig) bestond, het te kostbaar 
werd een eigen voetbalclub in de lucht 
te houden, de voetbalvelden moesten 
plaatsmaken voor woonwijken of indus-
trieterreinen of omdat het concept niet 
meer in het tijdsbeeld paste. 
Vooral in de jaren tachtig en negentig 
legden vrijwel alle bedrijfsclubs om 
die redenen het loodje. Zo bestaan 
in Amsterdam van de vele tientallen 
bedrijfsclubs die de hoofdstad ooit telde, 
alleen nog VVGA (opgericht in 1913, 
Vereniging Van Gemeente Ambtenaren) 
en Taba onder hun oorspronkelijke 
naam. Dat geldt in zekere zin ook voor 
de Beursbengels (sinds 2015 Blauw Wit/
Beursbengels). En dan zijn er nog twee 
andere overlevers, ABN Amro en Shell. 
Die veranderden van naam en heten 
tegenwoordig FC Amsterdamse Bos 
(sinds 2014) respectievelijk Nautilus  
(al sinds 1949).   

11 oktober 1964, Fortuna ’54-DWS (1-2) in het 
Mauritsstadion. Het stadion kreeg in 1959 een 
lichtinstallatie, op dat moment de modernste 
van Nederland. 
Foto: Joop van Bilsen/Anefo/wikicommons

Maurits 

Behalve in PSV leeft de 
bedrijfsvoetbalvereniging nog voort in 
ten minste één andere eredivisionist: 
Fortuna Sittard. Een club met een 
uitgebreide fusiegeschiedenis. 
Ontstaan op 1 juli 1968 als Fortuna-
Sittardia Combinatie (tegenwoordig: 
Fortuna Sittard). Fusiepartners in 1968 
waren Fortuna ’54 en RKSV Sittardia; 
beide verenigingen waren zelf ook 
weer fusieproducten. In Fortuna was 
in 1958 SV Maurits opgegaan: de 
bedrijfsvoetbalvereniging van Maurits, 
’s lands grootste steenkolenmijn 
destijds, opgericht in 1926.
SV Maurits was bepaald geen klein 
grut. In 1957, een jaar voor de fusie 
met profclub Fortuna ’54, was Maurits 
nog kampioen van Nederland bij 
de zondagamateurs geworden. Het 
speelde in het in 1949 geopende 

Mauritsstadion in Geleen – gebouwd 
door werknemers van Maurits in 
hun vrije tijd – dat maar liefst 21.000 
toeschouwers kon herbergen.
Vlak na de fusie met Fortuna ’54 kreeg 
het stadion een lichtinstallatie, die toen 
als de modernste van Nederland gold. 
Ter gelegenheid van de ingebruikname 
van de installatie en de uitbreiding 
van het stadion (nieuwe capaciteit: 
27.000), speelde Fortuna ’54 op 5 mei 
1959 tegen de Braziliaanse grootmacht 
Botafogo. 
Fusieclub Fortuna-Sittardia Combinatie 
speelde tot 1970 afwisselend in het 
Mauritsstadion en de thuishaven van 
Sittardia, de Baandert in Sittard. In 
de jaren tachtig is het Mauritsstadion 
afgebroken. Op de plek van het 
stadion verrezen een woonwijk 
en een park; stenen van het oude 
Mauritsstadion zijn verwerkt in trappen 
en verhogingen in het park.

Rigtersbleek werd in 1910 opgericht als bedrijfs-
voetbalvereniging van het gelijknamige textiel-
bedrijf in Enschede. De Tukkers speelden zelfs 
enige jaren semi-professioneel, onder andere in 
de wilde profcompetitie die aan de oprichting 
van de huidige Eredivsie voorafging. Op de 
foto: Rigtersbleek op 13 mei 1956 in actie in het 
Olympisch stadion in Amsterdam tegen Betaald 
Voetbalclub Amsterdam, die maar kort bestaan 
heeft en beter bekend was onder de bijnaam 
‘De zwarte schapen’.
Foto: Daan Noske/Anefo/wikicommons 
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Bedrijven, organisaties en beroepsgroepen 
in Amsterdam met eigen voetbalclub in de 
afgelopen honderd jaar


