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Pubs

Op 27 april 2013 zat stadion Griffin Park in zuidwest Lon-
den volgepakt voor de apotheose in League One: de wed-
strijd Brentford-Doncaster Rovers. Bournemouth was al 
zeker van promotie naar 
het Championship. De 
tweede promovendus zou 
voortkomen uit het recht-
streekse duel tussen de 
twee overgebleven kandi-
daten, die elkaar stomtoe-
vallig op de laatste speel-
dag troffen. Doncaster 
Rovers had voldoende aan 
een gelijkspel, Brentford 
moest winnen. Alle 12.300 beschikbare kaarten waren ver-
kocht, wat zorgde voor het hoogste aantal toeschouwers op 
Griffin Park in twintig jaar.

Promotie naar het Championship zou een ongekende 
prestatie zijn van het kleine Brentford, dat in 2009 nog in 
League Two (het vierde niveau) uitkwam en in 1993 voor 
het laatst – en slechts één seizoen – in de klasse net onder 
de Premier League speelde.

Brentford-Doncaster Rovers bleef lang 0-0, maar was 
niettemin een wedstrijd die de geschiedenisboeken in zou 
gaan. De ontknoping is in verschillende versies op YouTube 

Griffin Park
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terug te vinden en duizenden keren bekeken. Vlak voor 
tijd kende scheidsrechter Michael Oliver een strafschop toe 
aan Brentford. Invaller Marcello Trotta, gehuurd van Ful-
ham, eiste de bal op en was vast van plan Brentford naar 
het Championship te schieten. Tot ontsteltenis van ieder-
een die de Londense club een warm hart toedroeg schoot 
hij echter roekeloos op de lat, waarna Doncaster-speler Billy 
Paynter de bal oppikte en aan een rush begon die eindigde 
in het strafschopgebied van Brentford. Daar gaf hij de bal 
breed op James Coppinger, die met het laatste schot van 
de wedstrijd scoorde: 0-1 voor Doncaster Rovers, veertien 
seconden nadat Brentford een strafschop had gemist die de 
club directe promotie zou bezorgen…

Brentford moest de play-offs in, waarin het eerst nog 

The New Inn
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The Griffin

The Princess Royal



168

Swindon Town uitschakelde (na strafschoppen…) maar in 
de finale op Wembley met 2-1 verloor van Yeovil Town. Weg 
promotie.

En toch loopt het verhaal goed af. Bijna een jaar later 
namelijk, op 18 april 2014, wist Brentford alsnog de stap 
naar het Championship te maken. Een 1-0 zege op Pres-
ton North End op Griffin Park bleek voldoende voor recht-
streekse promotie.

Griffin Park is een cultstadion. Van een cultclub – en echt 
niet alleen om de zojuist beschreven wedstrijd. Er is veel 
te vertellen over deze football ground en enkel daarom al 
is het zonde, echt zonde, dat op dit terrein over een aantal 
jaren woningen zullen staan en slechts wat gedenktekens 
nog aan Brentford FC zullen herinneren. Want zoals het er 
anno 2017 naar uitziet betrekt de club in 2019 een nieuw 
stadion aan Lionel Road South, zo’n twee kilometer verder-
op. Noodzakelijk ja, gezien de macht van het grote geld, 
maar erg spijtig. Veel voetbalhistorie zal verloren gaan.

Het bekendst is Griffin Park door de vier pubs die het 
stadion omringen: tegenover iedere lichtmast één. Al-
thans: tot april 2015 waren het er vier, want op dat moment 
sloot de kleinste (en eerlijk is eerlijk: minst aantrekkelijke) 
pub The Royal Oak zijn deuren. Nu zijn er nog drie: The 
New Inn, The Princess Royal en The Griffin. Deze laatste, 
op de hoek van Braemar Road en Brook Road South, is 
de meest fameuze pub van de vier. De kroeg diende on-
der meer als decor voor de speelfilm Green Street, elders in 
dit boek gememoreerd, waarin het dient als verzamelplek 
voor de hooligans van West Ham United. In de film wor-
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den op een gegeven moment de ramen van de pub inge-
gooid na een ruzie met supporters van het rivaliserende 
Millwall. De scènes in de film leveren The Griffin tot op de 
dag van vandaag veel klandizie op: talloze voetbalfans uit 
heel de wereld willen op deze memorabele plek toch even 
een kijkje gaan nemen.

Brentford heeft in de annalen niet veel grote spelers, 
maar wel een paar opmerkelijke. Jimmy Hill bijvoorbeeld, 
de latere presentator van BBC’s Match of the Day en mede 
bekend om zijn geprononceerde neus, begon zijn voetbal-
loopbaan bij Brentford. Tussen 1949 en 1952 speelde hij 
bij de club van Griffin Park. Stan Bowles, vijfvoudig En-
gels international en een van de grote humoristen in de 
Engelse voetballerij, sloot zijn carrière juist bij Brentford 
af. Hij speelde er tussen 1981 en 1984. Over Bowles gaan 
talloze anekdotes rond, vooral vanwege zijn drank- en gok-
zucht. Die gokjes pakten vaak verkeerd uit, zó vaak zelfs dat 
zijn moeder een journalist eens toevertrouwde: ‘Als Stan 
in begraafplaatsen zou investeren, zouden er geen mensen 
meer sterven.’ Het is een uitspraak die veelvuldig in de me-
dia is aangehaald, net als de opmerking van Ernie Tagg, een 
trainer die bij Crewe Alexandra met Stan Bowles werkte: 
‘Als Stan net zo goed een wedkantoor kon passeren als een 
tegenstander, dan was hij een rijk man geweest.’ Datzelfde 
gold voor pubs; en wat dat betreft was Brentford dus niet 
zo’n goede keuze.

Een Brentford-speler die om een andere reden bekend is 
geworden is doelman Chic Brodie. Op 28 november 1970 
stond hij in de goal tijdens de uitwedstrijd tegen Colchester 
United, in de Fourth Division. Opeens, kijkt u het terug 
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op YouTube, rende een hond het veld op. Enkele verdedi-
gers van Brentford tikten de bal rond, voordat ze hem te-
rugspeelden op Brodie. In die tijd was het nog toegestaan 
voor keepers om de bal in zo’n geval op te rapen, en dat 
deed ook Brodie. De hond, die de bal voortdurend najoeg, 
knalde in volle vaart op het linkerbovenbeen van Brodie. 
Aanvankelijk lachten zowel de toeschouwers als de spe-
lers om het incident, totdat bleek dat Brodie wel degelijk 
ernstig geblesseerd was. De hond had hem dusdanig ge-
raakt, dat hij nooit meer een wedstrijd in het profvoetbal 
zou spelen.

Chic Brodie werd later taxichauffeur in Londen en 
overleed in 2000 op 63-jarige leeftijd aan prostaatkanker. 
In ieder In Memoriam werd het incident met de hond op-
gevoerd.

Meer nog dan naar de echte voetballers, wijst Brentford 
FC zelf graag naar een andere beroemdheid die eens op 
Griffin Park rondliep: Rod Stewart. De in Noord-Londen ge-
boren zanger komt uit een voetbalfamilie. Zijn opa, vader 
en broers waren allemaal voetbalgek en toen Rod in 1960 
de kans kreeg om zijn kunsten als rechtermiddenvelder te 
vertonen bij Brentford, greep hij die met beide handen aan. 
Drie tot vier keer per week trainde de toen vijftienjarige – 
en nog niet bekende – Rod Stewart mee in de jeugdafdeling 
van de club, maar Brentford wees hem af. Rod ging verder 
in de muziek en kreeg daar geen spijt van. Later verklaarde 
hij dat hij vooral bij Brentford was gaan trainen om zijn 
pa een plezier te doen. Net zoals zijn vader – van Schotse 
komaf – een rol speelde bij het bepalen van zijn favoriete 
club: Celtic.
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En dan hebben we nog het verhaal van Bill Axbey. Geen 
voetballer, geen zanger, geen beroemdheid, maar een sup-
porter. En wat voor één. Bill Axbey werd geboren in 1904, 
vijftien jaar nadat Brentford FC was opgericht als winter-
vermaak voor de leden van de Brentford Rowing Club. 
Drie maanden na de geboorte van Bill werd bij hem in de 
buurt – het gezin woonde op Ealing Road – het nieuwe 
stadion van de club geopend: Griffin Park. Op zijn veer-
tiende jaar bezocht hij er voor het eerst een wedstrijd en 
vanaf dat moment was hij verkocht: hij werd Brentford-
supporter voor het leven. Bill Axbey maakte de toptijd van 
de club mee, in de jaren dertig van de vorige eeuw. In 1936 
eindigde Brentford als vijfde in de hoogste divisie van En-
geland en beter zou het nooit worden. Slechter wel. In de 
jaren zestig was ook Axbey bang dat Brentford FC volle-
dig zou verdwijnen. Het water stond de club financieel zo 
hoog aan de lippen dat het zelfs overwoog in te gaan op 

Maquette voor het nieuwe stadion van Brentford FC
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een overnamebod van rivaal Queens Park Rangers. Daar 
kwam het uiteindelijk niet van en Brentford bleef zelfstan-
dig op Griffin Park spelen, iedere thuiswedstrijd weer on-
der het toeziend oog van Bill Axbey. In 1999 gunde Brent-
ford hem de eer om als mascotte het veld op te komen 
met de spelers, iets wat normaal gesproken alleen voor de 
jongste jeugd is weggelegd. Axbey was 95 jaar. En ook in 
2004 was Axbey erbij toen Griffin Park het honderdjarig 
bestaan vierde, drie maanden dus nadat de oudste sup-
porter zelf honderd jaar was geworden. Nadat Axbey op 
27 april 2007 op 102-jarige leeftijd was overleden, gaven 
de Brentford-supporters hem bij de eerstvolgende thuis-
wedstrijd een eerbetoon in de vorm van een minutenlang 
applaus. De club zelf besloot de New Road Stand naar de 
trouwste supporter aller tijden te vernoemen en sindsdien 
heet de tribune – officieus, dat wel – de Bill Axbey Stand.

Griffin Park. Hoogstwaarschijnlijk nog te bewonderen 
tot 2019. Gaat dat zien. Per openbaar vervoer zijn er ver-
schillende mogelijkheden om er te geraken. Met de District 
Line naar station Gunnersbury bijvoorbeeld en vandaar bus 
237 pakken, die naast het stadion stopt. Bij diezelfde halte 
stopt ook bus 65, die van en naar station South Ealing rijdt, 
een halte op de Piccadilly Line. Maar vanaf South Ealing 
is Griffin Park ook te voet goed bereikbaar. Vanuit het sta-
tion rechtsaf Ealing Road op, de straat waar ooit Bill Axbey 
woonde. Na twintig minuten goed doorstappen bent u op 
de plaats van bestemming.

Griffin Park. Om meer dan één reden de moeite waard. 
De lichtmasten die boven de pubs en de huizen uitsteken. 
Het feit dat het stadion midden in een woonwijk ligt. De 
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reclame die op het tribunedak van de Bill Axbey Stand is 
aangebracht, omdat de accommodatie op een aanvliegrou-
te naar Heathrow ligt. De talloze palen waarop de tribune-
daken rusten en die het uitzicht van menig supporter op 
het speelveld belemmeren. En de wetenschap dat het stadi-
on werd gebouwd in een voormalige boomgaard, die eigen-
dom was van Fuller’s Brewery. In het logo van de brouwerij 
staat een griffioen, vandaar de naam Griffin Park. Het is 
pure voetbalromantiek.

In 1983 was het stadion er bijna niet meer geweest, 
toen op de Braemar Road Stand, de hoofdtribune, brand 
uitbrak. De schade bleef redelijk beperkt, maar een reno-
vatie was wel noodzakelijk en de ploeg moest tijdelijk el-
ders zijn thuiswedstrijden afwerken.

De angst financieel ernstig achterop te raken in het 
Engelse profvoetbal, heeft ervoor gezorgd dat het clubbe-
stuur vaart wil zetten achter de verhuizing. Het nieuw te 
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bouwen stadion van The Bees (een verbastering van The 
B’s) moet zo’n twintigduizend toeschouwers kunnen her-
bergen. Het komt vlak bij Griffin Park te liggen, dat dan 
weer wel, op zo’n twintig minuten wandelen. Loop vanaf 
The New Inn langs The Princess Royal. Sla aan het eind 
van Ealing Road linksaf, de High Street op. Die gaat over 
in Kew Bridge Road. Net voordat de weg Chiswick High 
Road gaat heten, ligt links Lionel Road South. Daar zal 
vanaf 2019 Brentford FC spelen. En zal Griffin Park voor-
goed verleden tijd zijn.

Gelukkig hebben we de verhalen nog.
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RELEVANTE ADRESSEN

Griffin Park

Braemar Road, Brentford

Pub The New Inn (pub)

1 New Road, Brentford

The Princess Royal (pub)

107 Ealing Road, Brentford

The Griffin (pub)

Brook Road, Brentford

Metrostation Gunnersbury

(District Line)

Metrostation South Ealing

(Piccadilly Line)

Nieuw stadion Brentford FC (onder voorbehoud)

Lionel Road South, Chiswick (dichtstbijzijnde metrostation: 

Chiswick Park, op de District Line)

CLUBGEGEVENS

BRENTFORD

Opgericht

10 oktober 1889

Capaciteit Griffin Park

12.300 toeschouwers

Trainingscomplex

Brentford FC Training Ground

100 Jersey Road, Osterley (dichtstbijzijnde metrostation: Osterley, 

op de Piccadilly Line)


