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Communisten en sport 
 
Bij de Russische oktober revolutie van 1917 ontstond de eerste communistische 
staat van de wereld en de ideeën over de arbeidersklassen en de elites van die 
dagen sloegen ook aan in andere landen.  
Ook Nederland kende aanhangers van dat gedachtengoed en in november 1918 zag 
de Communistisch Partij Holland (C.P.H.) het levenslicht. Zij bestond als radicale 
marxistische afsplitsing van de S.D.A.P. onder de naam S.D.P. echter al sinds 14 
maart 1909. 
Nadat in Rusland het nieuwe regime was geïnstalleerd hadden de kleine bewegingen 
in andere landen opeens een grote broer gekregen waaraan zij zich konden 
spiegelen en Rusland vond dat ook prima want zo kon zij haar revolutie over te 
wereld verspreiden. 
De delegaties uit Nederland waren daarom steeds van harte welkom in Moskou om 
over allerlei onderwerpen te praten. 
In 1921 kwamen de gesprekken eindelijk eens een keer op sport terecht en 
Nederland stuurde een vertegenwoordiger naar Rusland.  
De plaats van handeling was Moskou in juli 1921. 
Dertien communisten uit negen landen waren aanwezig en men besloot tot de 
oprichting van de Rode Sport Internationale (R.S.I.). 
De R.S.I. had als roeping het bevorderen van sportbeoefening in communistisch 
verband maar dan ook alleen met communisten en tegen communisten. 
Alleen de R.S.I. afdelingen in de Sovjetunie zelf en de secties in Duitsland en 
Tsjechoslowakije kregen veel leden maar internationaal viel het verder nogal tegen.. 
Uiteindelijk had ze internationaal in 1931 277.500 leden maar in 1935 waren dat er 
nog maar 89.500. 
De R.S.I. had ook te kampen met het al vrij snel wegvallen van de grote Duitse bond 
na de machtsovername van Hitler in 1933.  
De R.S.I. had in landen buiten de Sovjetunie zeker veel minder succes dan de 
socialistische tegenhanger S.A.S.I. (Socialistische Arbeiders Sport Internationale), zo 
ook in Nederland. 
 
In 1924 informeerde het R.S.I.-bureau in Moskou bij de C.P.H. in Amsterdam naar de 
mogelijkheden voor de communistische Jeugd Centrale in Holland om een R.S.I.-
sectie op te richten, want de 'reformistische' Sport Internationale (bedoeld werd de 
S.A.S.I.) moest worden bestreden. 
Het Nederlandse C.P.H.-secretariaat liet de kameraden in Moskou weten dat er in 
Nederland wel andere dringende zaken waren dan dat en dat er nog niets was 
georganiseerd op sportgebied. Er bestond weliswaar al een klein voetbalgezelschap 
met jonge arbeiders die sport zagen als middel voor de klassenstrijd, maar dat was 
het dan.  
Een paar jaar later, in 1927, was er nog steeds geen sectie sport opgericht. 
De R.S.I. ergerde zich eraan dat de 'reformisten' inmiddels wel begonnen waren met 
een arbeiderssportbond in Nederland (de socialistische N.A.S.B.).  
Daarop liet de C.P.H in 1927 weten dat ze nu dan toch met sportgroepen wilde 
beginnen om te verhinderen dat de sociaaldemocraten te veel invloed zouden krijgen 
op de sport, maar het duurde nog wel even voor de R.S.I. haar zin kreeg.  
Uiteindelijk werd de Nederlandse Rode Sport Eenheid pas opgericht in 1931 en die 
begon in de loop van 1932 wedstrijden te organiseren. 



In 1933 werden binnen de R.S.E. , de Arbeiders Voetbal Bond Holland (A.V.B.H.) als 
zelfstandige bond actief en het communistische competitievoetbal in Nederland was 
daarmee een feit! 
 
Maar wonderlijk genoeg stond de sport daarbij niet voorop! 
 
Op het RSE-congres van 8 en 9 juli 1933 in Amsterdam wordt benadrukt dat steun 
aan de partij het voornaamste doel is, niet de sport zelf.  
De landelijk secretaris betreurt het zelfs dat binnen de eigen gelederen wel eens 
wordt beweerd dat het bij de sportorganisatie vooral om sport zou gaan: 
 'Dergelijke stemmingen moeten onmogelijk gemaakt worden door de 
arbeidersjeugd, die voor de R.S.E. gewonnen wordt, een duidelijk inzicht in de 
maatschappelijke verhoudingen bij de brengen' waren zijn woorden. 
Een andere spreker, de vertegenwoordiger van de CPH, merkte strijdbaar op dat 
'onder alle roode sporters het bewustzijn levendig gemaakt moet worden, dat zij in de 
eerste plaats SOLDATEN VAN DE ROODE ARMEE moeten zijn in den strijd tegen 
de kapitalistische en fascistische onderdrukking. 
 
Nou, dat was effe een lekker begin van een sportbond! 
 Degenen die het vooral om sport te doen was zullen dat wel met verbazing hebben 
aangehoord en er het hunne van hebben gedacht. 
 
Het resultaat van sportwedstrijden werd bij de oprichting van de sportbond helemaal 
niet zo interessant gevonden. Het ging vooral om kameraadschappelijk met elkaar 
bezig zijn en alles stond ten dienste van de anti-fascistische politieke strijd. 
 
Het ondergeschikt zijn van de sport resultaten deelden zij overigens met de 
socialistische en christelijke bond die beiden ook een afkeer hadden van op resultaat 
gericht sporten waardoor het begrip “samen” in de verdrukking dreigde te komen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1932 
 De eerste schermutselingen 

 

 
 
In mei 1932 wekt de R.S.E. in de kring Rotterdam in het communistische dagblad De 
Tribune (vanaf 1940: De Waarheid) ouders op om hun kinderen op te geven bij de 
R.S.E. om te gaan sporten.  
Amsterdam volgt een paar dagen later en organiseerde een sportdag voor de jeugd: 
“Laat uw kinderen brood meenemen, zich melden bij het R.S.E. gebouw en ze zijn de 
hele dag actief onder de pannen. Half acht ‘s ochtends melden. Afmars is om acht 
uur.” 
Het tenue voor die dag kregen ze van de R.S.E.  
 
Kring Amsterdam had toen nog geen verenigingen maar alleen een aantal 
afdelingselftallen die tegen elkaar en ook bestaande verenigingen vriendschappelijk 
uitkwamen. Zo speelde op 17 mei 1933 het afdelingselftal van R.S.E. Amsterdam 
tegen de bekende plaatsgenoot De Germaan en won met 2-1 op het oude D.W.S. 
terrein. Hier was men enorm trots op. Winst op een burgerlijke vereniging was niet 
zomaar wat. 
De wedstrijd zou tevens gebruikt worden als een soort selectiewedstrijd voor de 
komende match tegen R.S.E. Rotterdam die hen had uitgenodigd. 
R.S.E. Rotterdam had tegen het Rotterdamse Blauw Wit geoefend en gezegevierd 
met 4-3 en dat was bemoedigend genoeg om Amsterdam met vertrouwen tegemoet 
te treden voor een wedstrijd. 
Maar er gebeurde nog meer!  
Bemoedigend was het dat op 27 mei R.S.E. Twente werd opgericht en dat op 18 juni 
het R.S.E. sportgebouw aan de Utrechtse Dwarsstraat 13 in Amsterdam zou worden 
geopend. 
Op 1 juni 1932 volgde een tweede oefenwedstrijd van het R.S.E. Amsterdam team, 
nu tegen DVS op het terrein van de RKVB aan de Middenweg (tussen Kruislaan en 
Diemerbrug). DVS verliest met maar liefst 6-1 en de selectiecommissie bepaalt het 
team dat tegen Rotterdam zal aantreden, zie onderstaand krantenartikel.  
R.S.E. Amsterdam trainde buiten op het veld aan Hemweg, gelegen aan de 
Spaarndammerdijk voorbij de woonwagenkampen.  
Men oefende echter meestal binnen, in het eigen lokaal aan de Utrechtse 
Dwarsstraat. 
 



 
 
De groei kwam er bij de R.S.E. in en in dagblad De Tribune werd daar in de 
zomermaanden gretig verslag van gedaan: 

- 6 juni 1933: R.S.E. afdeling Enschedé-Lonneker is in oprichting, 
sportliefhebbers kunnen zich melden. 

- 11 juni 1933: R.S.E. Afdeling Rotterdam verslaat V.N.D. met 7-2. Volgens de 
krant oefenen ze goed en de spanning richting het Amsterdams-Rotterdamse 
treffen neemt toe! 

- In Twente oefenen twee elftallen van R.S.E. Twente tegen twee elftallen van 
R.S.E.  Nordhorn (Duitsland) op het oude Lonneker terrein achter het stadion 
ter gelegenheid van de internationale solidariteitsdag. 

- 16 juni 1933: R.S.E. Den Haag is in oprichting. 
- 16 juni 1933: R.S.E. Haarlem is in oprichting. 
- R.S.E. Amsterdam oefende tegen DSV: 6-0 winst en het tweede elftal speelde 

tegen bedrijfsvoetbalteam Gas-zuid, terrein fabrieksterrein, Oude Kerkerdijk. 
- 8 juli 1933 : R.S.E. Amsterdam oefent tegen de bemanning van de sovjetboot 

Iskra die in de Amsterdamse houthaven ligt. Op het oude De Spartaan terrein 
aan de Uitweg wint Amsterdam met maar liefst 9-2.  

 



 
 

 



Het voordeel van de wedstrijden tussen Amsterdam en Rotterdam was wel dat men 
een goed beeld kreeg  van de talenten uit beide steden en dat was genoeg om een 
heus Nederlands R.S.E. elftal samen te stellen om een buitenlandse trip mee te 
maken die op 20 juli 1932 zou starten. 
Het zou een drukke reis worden want er stonden wedstrijden op het programma in 
Buhrsutum, Jeunigfeld, Schalcke, Bottrop, Hattingen, Herne, Gelsenkirchen, 
Dortmund, Fichte-Werne, Becka-Westbeck en Bielefeld. 
 
De wedstrijd tegen het districtselftal van Dortmund was indrukwekkend en werd door 
maar liefst 4000 toeschouwers bijgewoond, die vóór de wedstrijd allen de 
Internationale uit volle borst meezongen. 
De tournée werd een groot succes. 
 
Nog enige datums van belang in het oprichtingsjaar 1932: 
 

- 27 juli 1932: R.S.E. Haarlem oefent tegen V.V.R. aan de Schalkwijkerweg en 
wint met 6-5. 

- 2 augustus 1932: R.S.E. Delft wordt opgericht. 
- 17 augustus 1932: R..S.E Arnhem wordt opgericht (4-11-32 definitief 

bevestigd). 
- 20 augustus 1932: R.S.E. Haarlem krijgt een eigen veld aan de Vergierdeweg. 
- 20 augustus 1932: R.S.E. Amsterdam krijgt een eigen veld aan Osdorperweg.  
 

 
 
- 23 augustus 1932: R.S.E. Amsterdam oefent met twee teams vol 

Duitslandgangers tegen I.V.V., de kampioen van de Noord-Hollandse 
voetbalbond met de volgende opstellingen. 

• R.S.E. Amsterdam 1:Trock, J. Geernaerds, J. Sitters, Kolthek, J. Jansen,  
J. van Noord, Pieterson, Zwart, Terwiet, Kammers, Janson, Volkers en 
Jansen 

• R.S.E. Amsterdam 2: Beukering, Jansma en Fleisman, H. Jansma, 
Kallenbach en Schreudelkamp, H. Suk, D. v.d. Velde, van Es, Massini, v.d. 
Heuvel 

 
- 24 augustus 1932: R.S.E. Zaandam wordt opgericht. 
- 30 augustus 1932: R.S.E. Glanerbrug wordt opgericht. 
- 1 oktober 1932: R.S.E. Utrecht wordt opgericht. 
- 4 oktober 1932: Het R.S.E. Den Haag terrein aan de Leiweg wordt geopend. 
- 22 oktober 1932: Een jaar na de oprichting van de RSE wordt de grens van 

1000 aangesloten sporters (niet alleen voetballers!) gepasseerd. 
- 26 oktober 1932: Dagblad  De Tribune stelt een zilveren beker ter beschikking 

voor de te organiseren bekercompetitie. 



- 9 november 1932: R.S.E. Overkant van ’t IJ (later: Over ’t IJ) wordt opgericht. 
- 16 oktober 1932: R.S.E. Beverwijk wordt opgericht. 
- 30 oktober 1932: R.S.E. Overdinkel wordt opgericht. 
- 18 december 1932:  Opening R.S.E. Utrecht velden aan de 

Loevenhoutschedijk 
- 31 december 1932: R.S.E. Leiden wordt opgericht 

 
1932-1933 

 
De afdeling Amsterdam beschikte dus al over een eigen veld aan de Osdorperweg 
ter hoogte van de Sloterweg en kon zo wedstrijden gaan organiseren. 
In november 1932 was het dan zo ver en de Rode Sport Afdeling Amsterdam 
speelde de eerste wedstrijden van haar teams tegen al bestaande clubs en op het 
programma van zondag 6 november 1932 stonden de volgende wedstrijden:  

- A.W.R. 1 tegen R.S.E. Amsterdam 1 
- A.W.R. 1 tegen R.S.E. Zaandam 1 
- L.U.T.O. tegen R.S.E. combinatie 

De R.S.E. had ook een eigen veld aan de Vergierdeweg in Haarlem.  
Daar kwam op diezelfde zondag de R.S.E. afdeling Den Haag met drie elftallen uit 
tegen rode sportkameraden uit Haarlem, Beverwijk en IJmuiden. 
In de weken erna speelden de teams van Beverwijk, Haarlem en IJmuiden nog een 
aantal keren tegen elkaar en ook tegen A.W.R. en T.C.IJ en ze kregen er plezier in.                                                                                                                    
 
Dit soort wedstrijden werden doorgaans ruim van propaganda voor de 
communistische zaak voorzien en meestal werden sprekers uitgenodigd die repten 
van de proletarische strijd en niet zelden werd het karakter van de wedstrijd met 
antifascistisch aangeduid. Verder werden er ook regelmatig solidariteitscollectes 
gehouden voor goede communistische doelen zoals ondersteuning van vervolgde 
rode makkers in andere landen. Op 5 februari 1933 werd zo de wedstrijd L.U.T.O. – 
RSE Haarlem stilgelegd om de rode kameraden te herdenken die kort daarvoor in 
Hitler-Duitsland om het leven waren gebracht waarna de scheidsrechter, kameraad 
Kwarter, floot om de wedstrijd te hervatten. Dat kon dus gewoon binnen de R.S.E.. 
 
De afdeling Amsterdam was echter niet de eerste die in dat seizoen dit soort officiële 
oefenwedstrijden organiseerde. 
Die eer kwam toe aan de R.S.E. Almelo die met twee teams op zondag 18 
september 1932 tegen de Duitse kameraden uit Nordhorn speelde. 
 
Het was wat onwennig in die laatste maanden van dat jaar maar de Rode Sport 
Eenheid had haar zinnen gezet op het starten van een competitie en dat lukte 
wonderwel. 
 
 
 
 
 
 
 
 



De bekercompetitie om de Tribune beker 
 

 
 

Eerst werd in november/december 1932 nog een bekertoernooi afgewikkeld met 
deelname van alle elftallen uit Noord-Holland (Haarlem, Amsterdam, IJmond). Het 
ging om de Tribunebeker, beschikbaar gesteld door het gelijknamige dagblad. 
Dertien teams schreven in waarvan 9 echte R.S.E. teams (uit Haarlem, Beverwijk, 
IJmuiden, Delft, Zaandam, Utrecht, Schiedam, Den Haag, Over ’t IJ) en vier andere 
(A.W.R., Pioniers, D.P.W. en L.U.T.O.).  
Het bestuur van De Rode Sporteenheid was zeer teleurgesteld over het feit dat zich 
geen teams uit Rotterdam, Arnhem en Enschedé hadden aangemeld ofschoon die 
wel waren aangezocht. 
Wellicht waren de reisafstanden daar de oorzaak van. 
 

 
Uitslagen van het bekertoernooi op zondag 4 december 1932 op het A.P.G.S. terrein 

 
In de finale op het R.S.E. terrein in Den Haag versloeg het Amsterdamse Pioniers het 
Haarlemse afdelingselftal na een eindstand van 1-1 via verlenging en strafschoppen 
en werd daarmee de eerste bekerhouder van de afdeling voetbal van de 
Nederlandse rode sportbond. 
De deelnemende teams waren verplicht om de opstellingen (2-3-5 systeem) tevoren 
bij de inschrijving op te geven, zie onderstaand overzicht. 
 
 
 
 



 

 



De opstellingen waren in die tijd van het 2-3-5 systeem als variant op het 3-2-5 
systeem zoals in onderstaand schema en zo werd in die jaren door bijna alle elftallen 
gespeeld. 
De bedoeling was dat elke voorhoedespeler een vaste verdediger tegenover zich 
aantrof om hem te neutraliseren. De links- en rechtsbinnen door de halfbacks 
(tegenwoordig linker -en rechtermiddenvelder genoemd) en de rest van de 
voorhoede zag de fullbacks tegenover zich. 
 
De opstellingen luidden: 
 
Pioniers: 
Doel: Trock 
Fullbacks: Buhr, Goethe 
Halfbacks: Cocq van Delwijnen, L. van Es, vd Heuvel 
Voorhoede:  Drukker, Smit, Vogel, Lacroix, Pieterson 
 
RSE Haarlem 
Doel: B. Vreenegoor 
Fullbacks: T. Lebbe, Breed 
Halfbacks:  vd Pol, Bijlsma, Hofer 
Voorhoede: Lenoble, Harkmans, J. Beenders, J. Vreenegoor, Hamelink 
 
 

 
Afbeelding: Het Engelse 3-2-5 systeem 



Op diezelfde zondag, 11 december, werd in het R.S.E. clubgebouw aan de 
Utrechtsedwarsstraat 13 te Amsterdam de communistische voetbalbond A.V.B.H. 
(Arbeiders Voetbal Bond Holland) opgericht. 
In het bestuur werden benoemd: vdVliet en Belmer (beiden afdeling Amsterdam, 
Swaat en Rondaij (beiden L.U.T.O), Lamke en Bastiaanse (beiden A.W.R.), Frenay 
(afdeling Schiedam), Pens (afdeling Den Haag), Wiebier (afdeling Twente), 
Binnenkamp (afdeling Utrecht) , Jansen (afdeling Arnhem).  
Als secretaris werd dhr. vdVliet, Warmoesstraat 140 te Amsterdam aangesteld. 
 
Voor kerstmis 1932 startte de R.S.E. competitie al en zowaar met zelfs twee klassen. 
De rode sporters hadden soms clubs gevormd en zo werd de competitie een 
mengeling van deelnemende clubs en afdeling combinatieteams.  
Dat Voorwaarts (deelname aan R.S.E. sportfeest te Enschedé) en Zaandam 
(aanwezig bij opening R.S.E. veld te Utrecht) op de eerste competitiedag hadden 
afbericht mocht de pret niet drukken. 
 

De velden in Noord-Holland 
 

De clubs in Noord-Holland speelden op de volgende velden: 
- Pioniers, A.W.R., L.U.T.O.: terrein Hemweg (bij de nieuwe brug), Amsterdam  
- S.E.S.: terrein Asterweg, Amsterdam 
- Haarlem: terrein Vergierdeweg 
- Beverwijk: terrein Hoogdorperweg, Heemskerk (oude ADO terrein) 
- Voorwaarts, Roode Vogels: terrein Driehuizerkerkweg, IJmuiden (bij huize 

Waterloo) later Velserduinweg 
- Zaandam had geen eigen terrein 
- Spartacus: terrein aan de ringweg (na nr. 85), Amsterdam  
- Voorwaarts en Roode Vogels: aan de  
- SES: terrein aan de Asterweg  (op 15 minuten van de Tolhuispont) later terrein aan 

de Buiksloterdijk 292 
- ASWH en Excelsior Boys: Pannerlaan 
- Pioniers kwam van de Weesperzijde (nr 257) 
- ASVW speelt op terrein Pauwenlaan (Watergraafsmeer) evenals USG 
- Excelsior Boys speelt op terrein Buiksloterdijk 292 

 
Op deze velden speelden de competitiewedstrijden zich af.  
Veel clubs hadden geen eigen veld en speelden dan op het centrale R.S.E. veld van 
de betreffende regio want lang niet alle gemeenten waren er happig op om velden 
aan de rode sporters te verhuren. 

 
De competitie in het westen startte dus maar ook in andere districten was beweging. 
De afdelingen Twente (op 5 januari 1933 werd de oprichting van R.S.E. Almelo na 
een maandenlange aanloopperiode officieel bekrachtigd) en ook Zuid-Holland 
roerden zich en riep begin januari 1933 een conferentie bijeen om ook in hun regio 
competitievoetbal te starten. 
 
 
 
 



Noord-Holland 
 

Men slaagde er dus in om een competitie te starten met twee klassen en met de 
volgende teams: 
Pioniers: Amsterdam 
Voorwaarts: IJmuiden 
S.E.S.: Amsterdam noord, het vroegere Over ’t IJ. 
A.W.R.: Amsterdam woonwagenkamp team, geen R.S.E club. 
Beverwijk: Beverwijk 
Roode Vogels: IJmuiden 
L.U.T.O.: Amsterdam Spaarndammerbuurt, geen R.S.E. club. 
Zaandam: Zaans afdelingsteam 
Haarlem: Haarlems afdelingsteam 
 
1e Klasse 

1. A.W.R. 1 10 8 1 1 17 47-14 

2. Pioniers 1 (k) 10 7 2 1 16 58-17 

3. Voorwaarts 1 9 6 2 1 14 43-13 

4. Haarlem 1 8 5 1 2 11 35-13 

5. L.U.T.O. 1 10 4 2 4 10 36-23 

6. Roode Vogels 1 9 4 0 5 8 25-33 

7. Beverwijk 1 9 3 0 6 6 17-30 

8. S.E.S. 1 10 2 1 7 5 23-62 

9. Zaandam 1 9 0 1 8 1 8-54 

 
De competitie kreeg na deze stand een raar einde toen in mei 1933 A.W.R. en het 
net toegetreden Zaanse E.D.O. zich terugtrokken en Kämpfer (Amsterdam), 
Paramaribo (Amsterdam), Spartacus (Amsterdam) M.B.B. (Amsterdam), D.E.S. 
(Haarlem), Spaarndammer Boys onder de naam Sparta (4 elftallen) en City Boys 
(Amsterdam) zich hadden aangesloten en vrolijk  mochten meedoen in de al 
behoorlijk gevorderde competitie.  
Paramaribo was een al bestaande Surinaams-Nederlandse club die uit de 
Amsterdamse Voetbalbond afkomstig was. 
Dagblad De Tribune raakte daardoor volledig het overzicht kwijt gezien het volgende 
sportbericht naar aanleiding van de vele nieuwe teams: 
A.H.V.B. standen:”Terwijl de competitie reeds halverwege was afgewerkt heeft de 
A.H.V.B. eenige elftallen, die pas voor de roode sport gewonnen werden, in de 
verschillende afdelingen ondergebracht. Het ware beter geweest voor deze nieuwe 
clubs een afzonderlijke competitie in te stellen. Het is thans onmogelijk geworden 
nog standen van de competitie te maken.” 
 
De Tribune vond dus de competitiestand daardoor volledig niet representatief en 
publiceerde die dan in het vervolg ook niet meer. 
 
 
 
 
 
 



2e Klasse 

1. L.U.T.O. 2 (k) 9 6 2 1 14 33-6 

2. S.E.S. 2 10 6 2 2 14 32-21 

3. A.W.R. 2 9 6 1 2 13 32-9 

4. Haarlem 2 8 5 1 2 11 35-13 

5. Voorwaarts 2 9 3 2 4 8 19-21 

6. Beverwijk 2 9 3 1 5 7 17-28 

7. Pioniers 2 10 3 1 6 7 27-25 

8. Zaandam 2 7 1 1 5 3 8-27 

9. Roode Vogels 2 9 1 1 7 3 13-54 

 
Naast eerste en tweede teams hadden A.W.R., S.E.S., Pioniers, Roode vogels, 
L.U.T.O, Voorwaarts en R.S.E. Haarlem elk geval ook een derde elftal en die 
speelden buiten competitieverband tegen elkaar.  
Pioniers had zelfs als enige een vierde team bij elkaar weten te krijgen. 
Overigens speelden R.S.E. teams niet uitsluitend tegen elkaar maar bijvoorbeeld ook 
tegen bedrijfs- en zomeravond elftallen (bv RSE Haarlem tegen Groenteboers). 
 
Op zondag 28 januari 1933 werd in Amsterdam door de A.V.B.H. een bijeenkomst 
belegd en een besluit genomen over de organisatie van voetbalkring van alleen 
Amsterdamse lagere elftallen en adspiranten. 

 
Er waren dus ook reeds enige adspiranten teams maar daarvoor was het spelen van 
competities helemaal uit den boze omdat ze allereerst via de sport de beginselen van 
kameraadschap moesten worden bijgebracht. Het competitie element behoorde daar 
zeker nog niet toe op die leeftijd, aldus het bestuur. 
Wat overbleef waren dus alleen vriendschappelijke potjes. 
 
Adspirantenteams van die tijd waren: S.E.S. A, S.E.S. B, Pioniers A, Pioniers B, 
L.U.T.O. A, L.U.T.O. B, L.U.T.O. C, Haarlem A, Roode Vogels A, Kämpfer A, 
Kämpfer B, V.E.K. A en IJmuiden A 
 
In mei 1933 haalt S.E.S. de landelijke krant De Tribune met het bericht dat haar 
houten doelen waren gestolen.  
De betreurde daad werd toegeschreven aan vijanden van de rode sport en sabotage 
van de R.S.E.. 
 



 
Afbeelding: Artikeltje in De Tribune 1933: Bal te water is van alle tijden! 

 
Twente 

 
De afdeling Twente slaagde er ook in om competities te organiseren en startte met 
een gemengde competitie van teams met rode sporters en bedrijfsteams in april 
1933 en noemde het haar zomercompetitie. 
 
1e Klasse 

1. Almelo 1 8 5 2 1 12 32-9 

2. Enschedé 1 8 4 2 0 10 28-16 

3. Glanerbrug 1 8 4 2 2 10 21-14 

4. Overdinkel 1 8 3 2 3 8 16-23 

5. Spartacus 1 8 0 4 4 4 7-31 

 
2e Klasse 

1. Enschedé 2 4 3 0 1 6 32-5 

2. Glanerbrug 2 3 2 0 1 4 10-9 

3. Almelo 2 3 2 0 1 4 12-2 

4. Spartacus 2 2 1 0 1 2 5-10 

Overdinkel 2 teruggetrokken: doelsaldo’s hier niet voor gecorrigeerd, punten wel. 
22-3-1933 Overdinkel: Brugger Mors 1 – Enschedé 2-6 

 



 
 

Zuid-Holland 
 

 
 

De eerste RSE wedstrijd waar in de Tribune over werd gerept voor wat het betreft 
Zuid-Holland werd gespeeld op zondag 18 december 1932 en betrof de wedstrijd 
RSE  Rotterdam – Walraven 2 6-1. 

 
In Zuid-Holland bleek uiteindelijk een competitie niet van de grond te kunnen komen 
en beperkte men zich daar tot het spelen van kameraadschappelijke wedstrijden 
zoals bijvoorbeeld drie elftallen van RSE Schiedam tegen die van RSE Utrecht. 
Wat ook al niet meehielp was dat alleen de afdeling Den Haag over een eigen veld 
(aan de Leiweg) beschikte. 



Men organiseerde op dat veld nog wel een toernooidag waar RSE Leiden, RSE 
Schiedam, RSE Vonder (Rotterdam), RSE Amicitia (Rotterdam), RSE Delft en RSE 
Den Haag aan deelnamen met hun afdelingselftallen.  
Wat later werd ook RSE Leiden actief met twee teams. 
 
 

1933-1934 
 

 
Afbeelding: De gangbare RSE vlag  

 
Aan het begin van het seizoen treden de clubs D.T.C en Ilpenstein (Purmerend) toe 
tot de R.S.E. en op 16 augustus 1933 RSE Huizen opgericht. Er werd één consul 
voor alle Amsterdamse velden aangesteld. 
 
Men was dat seizoen niet erg scheutig met het weergeven van competitiestanden in 
het landelijke dagblad De Tribune en haast om met de competitie te starten was er 
ook dit seizoen niet. 
In de aanloop naar de competitie oefende men in Utrecht al wel. R.S.E. Utrecht 
speelde op 17 september 1933 alvast seriewedstrijden te Utrecht op het terrein 
Geniekade achter de Beenzwartfabriek. 
 
Op 1 oktober 1933 zou de competitie starten maar dat bleek teveel gevraagd. 
 
Vervolgens zou de competitie op 15 oktober beginnen en dat gebeurde en verliep 
vlot met kleine competities. 
 
Pioniers startte de competitie op nieuw veld bij het tennispark, Weesperzijde 257 
waarvan zij de enige bespeler waren. Of het veld van grote kwaliteit was valt te 
betwijfelen want reeds in januari 1934 worden alle werkloze leden van Pioniers 
opgeroepen om op zaterdagmorgen het terrein te komen rollen omdat het anders op 
zondag zeker niet bespeelbaar zou zijn. 
 
Dagblad De Tribune stelde wederom een beker beschikbaar en de speeldatums van 
23, 24 en 25 december (christelijke feestdag?: niks mee te maken!) vielen in slechte 
aarde zodat zich uiteindelijk maar zes teams aanmeldden.  
 



Spartacus – RSE over ’t IJ 2-1 -> Spartacus naar finale 
Pioniers – Utrecht 8-0 -> Pioniers naar halve finale 
Kämpfer- Csaar Peter 2-1 -> Kämpfer naar halve finale 
Halve finale: Pioniers – Kämpfer: Kämpfer wint, uitslag onbekend. Het bijzondere van 
deze wedstrijd was dat het als gewone competitiewedstrijd werd gespeeld maar ook 
als halve finalewedstrijd werd verklaard voor de Tribunebeker. 
 
Uiteindelijk werd Spartacus bekerwinnaar door in de finale met 2-0 van Kämpfer te 
winnen. 
 
De voetbalclub Kämpfer hadf een vreemde Duitse naam en dat zat zo 
Op 8 februari 1933 wordt in Chemnitz de uitgave van het communistische blad Der 
Kämpfer in beslag genomen in Nazi Duitsland. 
Men was toen in de Spaarndammerbuurt bezig met het oprichten van een 
communistische voetbalvereniging die nog geen naam had.  
Naar aanleiding van bovenstaande schaamteloze daad van de Nazi’s nam men hier 
de naam van het verboden blad over als een soort protest. 
Zo was er op 10 april 1933 in de krant opeens sprake van een voetbalclub in 
Amsterdam met diezelfde naam als het voormalige blad. 
 
Op Nieuwjaarsdag 1934 vergaderde de A.V.B.H. over de competitie opzet aangezien 
de kleine competities snel waren gespeeld en men dat niet nog een keer wilde. 
Beide klassen werden gecombineerd zodat er meer wedstrijden tegen meer 
tegenstanders zouden moeten worden gespeeld. 
Halverwege februari hadden de clubs nog niet meer dan 5 wedstrijden gespeeld.  
Het vlotte dus totaal niet.  
Eén van de redenen was dat er veel werd afgezegd om maar niet op zondag te 
hoeven voetballen. Tegen de tijd dat de lente aanbrak ging het vlotter. 
 
Eerste Klasse, afdeling 1. Stand op 3 mei 1934 

1. Kämpfer 1 8 7 0 1 14 50-16 

2. Ilpenstein 1 9 7 0 2 14 52-13 

3. Steeds Voorwaarts 1 10 7 0 3 14 31-23 

4. Pioniers 1 11 7 0 4 14 50-29 

5. Spartacus 1 8 4 0 4 8 27-21 

6. Pioniers 2 7 2 0 5 4 18-34 

7. D.E.S. 1 8 2 0 6 4 14-37 

8. Huizen 1 9 2 0 7 4 24-61 

9. RSE over ‘t IJ 10 2 0 8 4 18-55 

RSE Utrecht 1 teruggetrokken 
 
Eerste Klasse, afdeling 2. Stand op 3 mei 1934 

1. D.E.S. 2 6 4 2 0 10 20-10 

2. Spartacus 2 8 5 0 3 10 21-21 

3. Ilpenstein 2 5 2 1 2 5 14-11 

4. Pioniers 3 3 2 0 6 4 10-27 

5. Kämpfer 2 5 1 1 3 3 11-16 

6. RSE over ’t IJ 2 3 1 0 2 2 10-8 

7. Spartacus 3 1 0 0 1 0 0-1 

Later zou nog worden toegevoegd: Kämpfer 3 en Pioniers 4. 



 
Afdeling Adspiranten. Stand op 3 mei 1934 

1. RSE over ‘t IJ 6 3 0 3 6 16-14 

2. Pioniers A 3 2 0 1 4 11-3 

3. Kämpfer 4 2 0 2 4 9-12 

4. Pioniers B 3 1 0 2 2 5-7 

 
Jong Leven a, Jong Leven b, Kämpfer b, LUTO a en LUTO b bestonden ook 
(waarschijnlijk parallelle klasse). 
 
Veel valt er verder over de clubs niet te melden behalve dat op 7 maart 1934 
Kämpfer haar 1-jarig bestaan vierde en dat op 21 maart 1934 RSE Jordaan werd 
opgericht.  
Op 5 februari 1934 bestond Spartacus één jaar en vierde dat op 1 april 1934 in 
gebouw ‘t Eiland in de Groote Wittenburgerstraat. 
In maart 1934 had de Rode Sport Eenheid afdeling voetbal een omvang bereikt van 
vijfentwintig verenigingen en ca 75 elftallen. 
De grootste afdeling was de afdeling Twente waar tien verenigingen zijn  en de rest 
heeft haar speelterrein in Noord- en Zuid-Holland.  
De keuzecommissie van de A.V.B.H. zetelde echter in Amsterdam en had geen 
flauwe notie over de kwaliteit van de Twentse voetballers en had ook geen trek om 
wedstrijden in dat verre oosten van Nederland bij te wonen. 
Het gevolg was dat het vertegenwoordigend Nederlandse rode elftal werd 
gerekruteerd uit spelers uit Noord- en Zuid-Holland en de selectiewedstrijden werden 
in Amsterdam aan de Buiksloterdijk 290 afgewikkeld. 
Zo ook in maart 1934 toen er een wedstrijd tegen de Engelse communisten op het 
programma stond te Amsterdam. 
De selectiewedstrijd werd een redelijke chaos omdat de keuzecommissie de spelers 
op andere plekken had neergezet dan waar ze bij hun club speelden met als gevolg 
dat alles in de rust moest worden omgegooid en er slechts 45 minuten overbleven 
voor een oordeel. 
Helaas is de uitslag van de wedstrijd tegen de Engelsen niet in de krant verschenen, 
veel vertrouwen op een positieve vermelding had men kennelijk niet. 
 

R.S.E. Twente 
 

Op 14 september 1933 start de voetbalcompetitie met de volgende teams: 
R.S.E. Almelo, R.S.E. Enschedé, R.S.E. Glanerbrug, Spartacus (Lonneker), Pioniers 
(Overdinkel), U.D.I. Enschedé, Hagedissen (Lonneker), De Laaresch (Enschedé), 
Twekkelerveld (Enschedé) en W.S.V. (Almelo). 
Slechts 5 hiervan zijn R.S.E. teams. 
Sporadisch verschenen er uitslagen in de krant maar competitiestanden bereikten 
haar niet.  

 
Aan het eind van het seizoen komt Friesland nog met een positief bericht: In 
Jubbega wordt de sportclub Dimitroff opgericht met al 35 leden. 
 
 

 



1934-1935 
Noord-Holland 

 
Op 1 oktober 1934 zou volgens De Tribune de nieuw antifascistische 
voetbalcompetitie starten met de volgende teams: 
 
1e Afdeling: Kämpfer, Adelaar, Huizen, RSE over ’t IJ, Het Noorden, Spartacus, 
Pioniers 1 en Pioniers 2. U.S.G. werd later nog toegevoegd 
RSE over ’t IJ zou in deze afdeling ongeslagen kampioen worden. 
 
2e Afdeling: Kämpfer 2, Adelaar 2, Het Noorden 2, Spartacus 2, Pioniers 3, Pioniers 4 
Adspiranten: RSE over ’t IJ, Spartacus, Pioniers a, Pioniers b,  
 
Adelaar speelde aan de Haarlemmerweg tegenover de Boldootfabriek. 
Het Noorden speelde op het terrein Asterweg bij Asterdorp, Amsterdam noord. 
 
Aan de competitie werd nauwelijks een woord gewijd in de krant.  
Uitslagen en competitiestanden werden met onbekende reden al helemaal gemeden. 
 
Volstaan moet worden met korte feiten die in de krant verschenen en aan de rode 
sport gerelateerd zijn 

- Op 14 oktober 1934 kreeg R.S.E. Over het IJ haar nieuwe terrein aan de 
Buiksloterdijk 290 bij de draaibrug. 

- Op 23 oktober wordt een Amsterdams jeugdtoernooi gehouden 
LUTO a - LUTO b 4-2 

     Jong leven – S.D.O.* 1-1 
     Finale: LUTO a – S.D.O. 0-5 

- Tevens werden oktober twee denksportgroepen binnen de R.S.E. opgericht, te 
weten: De Rode Schijf voor de dammers en De Rode Toren voor de schakers.   

- Op 23 oktober kreeg Pioniers een nieuw terrein aan Weesperzijde 257  
- 23 november 1934: U.S.G. wordt opgericht (Eilanden/Indische Buurt 

Amsterdam) 
- In december 1934 wordt een poging ondernomen om het kameraden voetbal 

in Haarlem, Beverwijk en IJmuiden weer nieuw leven in te blazen. Kennelijk 
was het rode voetbal in die plaatsen na korte tijd al helemaal weggezakt. 

  
 
Op zondag 24 maart 1935 bestaat de Arbeiders Voetbal vereniging  A.V.V. Pioniers 
drie jaar en viert dat met onderlinge wedstrijden op haar veld aan de Weesperzijde 
met als inzet de strijd van drie teams om 22 worsten. 
De adspiranten van Pioniers speelden tegen de adspiranten van Sordjono. 

 

Paastoernooi 
 

Op zondag 23 april vindt een anti-fascistitisch Paastoernooi plaats in Amsterdam op 
de terrreinen van Pioniers en W.M.H.O. met de volgende resultaten: 
 
Eerste elftallen 



Adelaar – Rijp combinatie 0-5 
Bestevaer – Zaandam 3-1 
De Waag – A.E.E. 1-3 
V.H.M.O. – Pioniers 5-3 
Kämpfer – Amersfoort 8-0 
U.S.G. – Surinaamse Boys 7-1 
 
U.S.G. – Rijp combinatie 2-5 
Kämpfer – A.E.E. 2-4 
W.M.H.O. – Bestevaer 1-0 
 
Demifinale 
Rijp combinatie – A.E.E. 5-2 
 
Finale 
W.M.H.O – Rijp combinatie: uitslag onbekend 
 
Tweede elftallen 
Kämpfer 2 – Pioniers 2 5-0 
Adelaar 2 – W.M.H.O. 2 2-0 
U.S.G. 2 – A.E.E. 2 5-0 
 
Demifinale 
Adelaar 2 – Kämpfer 2 1-3 
 
Finale 
U.S.G. 2 – Kämpfer 2 2-0 

Tribunebekertoernooi 
 

Ook dit seizoen stelde de krant De Tribune een beker beschikbaar voor het naar haar 
genoemde bekertoernooi.  
De wedstrijden zouden  gedurende de Pinksterdagen worden gehouden en wel op 
de velden van Pioniers en S.E.S. en volgens de krant werd een succesvol en 
kameraadschappelijk toernooi. 
Kämpfer 2 – Zwart Wit 0-5 
D.W.V. – Pioniers 1 1-6 
De Waag – A.S.C. Zaandam 1-0 
S.E.S. 2 – Pioniers 2 1-1 Pioniers wns 
U.S.G. 1 – Almelo 2 1-0 
S.E.S. 1 – Almelo 2 1-0 
Almelo 1 – Dimitroff Boys 1 0-0 Almelo wns 
U.S.G. 2 – V.C.K. 0-3 
Dimitroff Boys 2 – De Waag 0-4 
Almelo 1 – V.C.K. 5-0 
S.E.S. 1 – U.S.G. 1 3-0 
S.E.S. 1 – Almelo 1 3-0 
Pioniers 2 – Zwart Wit 5-0 
Pioniers 2 – De Waag 0-11 
 



Tijdens het toernooi werd ook nog om het landskampioenschap van de R.S.E. 
gespeeld: 
 S.E.S. 1 – Almelo 1 5-0 

 
25 juni: Halve finale tribunebeker Pioniers 1– S.E.S. 1 0-4 
 
29 juni: Finale: S.E.S. – De Waag 2-4 
 

Juli bekertoernooi 
 

Het seizoen werd in de zomer afgesloten met dit het zomerse bekertoernooi.  
Dit was dus een ander toernooi dan de tribune beker. 
De wedstrijden vonden plaats op een veld aan de Westzaanerdijk in Zaandam. 
 
1e ronde (9-8-1935): 
A.S.V.W. - Bestevaer 2-3 
Centrum Boys – Pioniers 2-0 
U.S.G. – Kämpfer 0-1 
G.S.V. – Linden Boys 0-5 
A.S.C. – S.E.S. 0-3 
Excelsior Boys vrijgeloot   
 
2e ronde: 
Kämpfer – Linden Boys 4-3 (nv) 
Excelsior Boys – Bestevaer 4-3 
Centrum Boys – S.E.S. 1-0 
 
Halve finale: 
Excelsior Boys – Centrum Boys 2-6 
Kämpfer vrijgeloot 
 
Finale: 
Kämpfer – Centrum Boys 0-1 

 

Twente 
 

De enige competitiestand die kon worden gevonden was die van 11 januari 1935 
 
Afd Twente  

1. V.V.T. 1 12 11 0 1 22 54-18 

2. R.S.E. Almelo 1 13 9 1 3 19 49-18 

3. Enschedé 1 13 7 1 5 15 34-27 

4. Spartacus 1 11 5 1 5 11 36-38 

5. R.S.E. Almelo  2 12 5 1 6 11 19-21 

6. Enschedé 2 13 5 1 7 11 32-42 

7. Glanerbrug 1 12 4 1 7 9 40-52 

8. V.V.T. 2 14 1 0 13 2 24-77 

 
 



 
Utrecht 

 
De enige activiteit waarover in dat seizoen vanuit de afdeling Utrecht werd gerept 
was het onderstaande stuk over het organiseren van een solidariteitswedstrijd voor 
steun aan de Spaanse anti-fascisten. 
Waar de R.S.E. wedstrijden organiseerde was de politiek nooit ver weg! 
  

 
 

 
 
 
 



 
Rotterdam 

 
Rotterdam haalde ook zelden de landelijke krant maar toch was er levendigheid in de 
Rijnmond. In februari 1935 kon trots worden gemeld dat zowel Dordrecht als 
Rotterdam weer een afdelingselftal heeft.  
De Rotterdamse club “Dimitroff” heeft seriewedstrijden in competitievorm 
uitgeschreven op het terrein van Trekvogels te Rotterdam achter de reserveboezem. 
Dimitroff neemt zelf met een team deel en op het H.D.M. terrein spelen nog twee 
andere teams hun thuiswedstrijden. 
 
Stand 23 maart 1935 

Dimitrof 5 3 1 1 7 13-9 

Albatros 5 2 2 1 6 11-8 

S.M.V. 5 1 4 0 6 17-9 

Kraaien 3 2 1 0 5 9-8 

Wodan 4 2 1 1 5 10-13 

HION 4 1 3 0 5 8-4 

H.D.L. 4 2 0 2 4 9-17 

D.H.B. 4 1 2 1 4 6-7 

 
Aan het eind van het seizoen zochten op internationaal niveau de S.A.S.I. en de 
R.S.I contact met elkaar om te bezien of ze niet beter beiden samen zouden kunnen 
optrekken. 
In Nederland nam ook de R.S.E. contact op met de N.A.S.B. om te bezien of ze niet 
beter één organisatie zouden kunnen gaan vormen. 
De N.A.S.B. hield de boot echter af omdat ze geen behoefte had om een stelletje 
fanatiek rode luizen  in haar pels te herbergen en zo kwakkelde de R.S.E. naar een 
volgend seizoen op eigen benen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1935-1936 
 

De droom van de communistische sportbestuurders zou dit seizoen niet uitkomen.  
In het seizoen ervoor was al naar de hand gedongen van de NASB en dat gebeurde 
niet vanuit een sterke positie. Het rode bolwerk verschrompelde op sportgebied. 
Verre reizen naar tegenstanders, regelmatig niet opkomen van teams en vertrek van 
de betere spelers die maar weinig uitdaging zagen en zich niet verder konden 
ontwikkelen waren de oorzaken van de afname. 
Idealisme alleen was geen garantie voor de levensvatbaarheid van het rode voetbal. 
 
Op internationaal niveau waren er nog steeds wel sportcontacten en in augustus 
1935 speelde het Rode Bondselftal nog tegen Oekraine (11-0 verlies !!) en tegen het 
team van Elzas-Lotharingen. 
 
De afdeling Amsterdam echter kwam wel weer tot leven 
Op Wittenburg werd A.S.V.W opgericht en verscheen meteen met drie elftallen. Op 
Oostenburg kwam Excelsior Boys weer tot leven en verder richtte men zich op het 
oprichten van clubs in de Dapperbuurt, de Indische- en Transvaalbuurt.  
 
In september 1935 startte de gewone Amsterdamse competitie weer en clubs van 
buiten de R.S.E. werden van harte uitgenodigd om daar aan mee te doen. Zo 
verscheen er op 29 augustus een oproep in de Tribune die als volgt luidde: “De 
R.S.E. organiseert weer een competitie waaraan ook niet-RSE elftallen kunnen 
deelnemen. Komt naar de vergadering van donderdag 29 augustus in het MAS 
gebouw op de Prinsengracht”! 
 

In afdeling1 speelden: S.V.V., U.S.G., A.S.V.W., Excelsior Boys, S.E.S., Kämpfer, 
Pioniers, D.V.S. Spaarndammer Boys, G.S.V. A.S.V.W. 1, Flower Boys. 
 
In afdeling 2 speelden: U.S.G. 2, Pioniers 2, Adelaar 1, A.S.V.W. 2, A.S.V.W. 3, 
S.E.S. 2, G.S.V. 2, Adelaar 3. 
 
In afdeling Adspiranten speelden: Adelaar, A.S.V.W., S.E.S., Pionier. 
 
Op 27 en 30 september kwamen de functionarissen van de R.S.E. bijeen.  
Deze conferentie besloot, in opdracht van de landelijke leiding, om voorstellen te 
doen voor de organisatorische eenheid van de arbeiderssport richting de N.A.S.B.. 
Aldus geschiedde met een open brief van de leiding der R.S.E. aan de N.A.S.  B. in de 
Tribune van acht oktober 1935.  
 
Dat leidde niet tot succes en de fusie kwam er niet. 
 
De Tribune besteedde nauwelijks meer aandacht aan de rode sport en zo doofde 
gedurende het seizoen het vlammetje om ook nooit meer te gaan branden. 
 
 
 
 
 



 

De clubs van de Roode Sport Eenheid 
 

1. Pioniers: Amsterdam 
2. L.U.T.O. (Leert Uw Tegenstanders Overwinnen): Amsterdam-Centrum 
3. S.E.S. (Sport En Spel, v/h RSE Over ’t IJ):  Amsterdam Noord 
4. U.S.G. (Uit Strijd Geboren): Amsterdam, Kattenburg  
5. Jong Leven: Amsterdam West/Kinkerbuurt 
6. Kämpfer: Amsterdam centrum, Spaarndammerbuurt 
7. Spartacus: Amsterdam West 
8. D.E.S.: Haarlem 
9. Voorwaarts: IJmuiden 
10. Roode Vogels: IJmuiden 
11. T.C.IJ.: ???? 
12. V.E.K.: ???? 
13. U.S.G.: Stokkelaarsbrug 
14. Csaar Peter: Zaandam 
15. Ilpenstein: Purmerend 
16. Steeds Voorwaarts: ???? 
17. Dimitroff: Jubbega 
18. Adelaar: Amsterdam 
19. Het Noorden: Amsterdam Noord 
20. G.S.V.: ??? 
21. A.S.C. : ??? 
22. Excelsior Boys: Amsterdam 
23. A.V.B.H.: Amsterdam Centrum 
24. A.S.V.W.: Amsterdam, Wittenburg 
25. Excelsior Boys: Amsterdam, Oostenburg 
26. D.V.S.: Amsterdam, Spaarndammerbuurt 
27. Spaarndammer Boys: Amsterdam, Spaarndammerbuurt 
28. Flower Boys, Amsterdam Noord 
29. Dimitrof: Rotterdam of omg. 
30. Albatros: Rotterdam of omg. 
31. S.M.V.: Rotterdam of omg. 
32. Kraaien: Rotterdam of omg. 
33. Wodan: Rotterdam of omg. 
34. HION: Rotterdam of omg. 
35. H.D.L.: Rotterdam of omg. 
36. D.H.B.: Rotterdam of omg. 
37. V.V.T.: regio Twente 
38. Enschedé: Enschedé 
39. Spartacus regio Twente 
40. Glanerbrug: Glanerbrug 
41. Verder waren er vele RSE afdelingsteams die ook aan competitievoetbal 

deelnamen onder de naam RSE XXXXXX., bijvoorbeeld RSE Huizen, RSE 
Over ’t IJ etc 
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De secretarissen van de R.S.E. clubs/kringen (1933) 

 
A. Pioniers: Belmer, Groot Kattenburgstraat 128 II, Amsterdam 
B. L.U.T.O.: J. Snaas, Polanenstraat 39 II Amsterdam-Centrum 
C. S.E.S.: D. Terweij, Weegbreestraat 20 Amsterdam Noord 
D. Kämpfer: Merkelbach, Houtrijkstraat 151 II Amsterdam centrum 
E. Spartacus: Theunissen, Kinkerstraat 277 II Amsterdam West 
F. D.E.S.: T. Sieraad, Nic. Beetsstraat 3 rood Haarlem 
G. Voorwaarts, J. Sieraad, Velserduinweg 232 IJmuiden 
H. Roode Vogels, idem 
I. Beverwijk: F.H. Hoovenstut, Groote Houtweg 12 Beverwijk 
J. Hilversum: D. Jansen, Geuzenweg 252 Hilversum 
K. Utrecht: Binnenkamp, Boisotstraat 40 Utrecht 
L. Den Haag: J van ’t Ven, Govert Flinckstraat 16 Den Haag 
M. Glanerbrug: H.J. Schuiling, Butstraat 5B 172 Glanerbrug 
N. Enschedé: Th. Witbier, Schoolweg 32 Lonneker Enschedé 
O. Arnhem: B. Joosten, Arbeidsstraat 31 Arnhem 
P. Almelo: H. de Jager, N.W. de Riet 610 Almelo 
Q. Delft: A.A. Gebijs, Daanstraat 68 Delft 
R. Schiedam: J.W. Frenaij, Kreupelstraat 16 Schiedam 
S. Rotterdam: A. Thomson, De Man straat 62 Rotterdam 
T. Zwolle: K. Knoops, Kievitstraat 29 Zwolle 
U. Nijmegen: C.J. Zink, Sleedoornstraat 3 Nijmegen 
V. Leiden: Teske, Borneostraat 43 Leiden 
W. A.V.B.H.: J. Snaas, Polanenstraat 39 II Amsterdam Centrum 
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