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Bij het actieve voetbal heb je de pupillen overgeslagen. Je begon met 13 jaar. Je 
speelde in de C-, B- en A-jeugd. Over selectie-elftallen kon ik niets vinden. Maar 
plezier had je er wel in. Bij de overstap naar de senioren bleef dat, want je 
speelde jarenlang in Grol 8. Later nog in Grol 11 en Grol 12. Wij kennen je 
natuurlijk ook als scheidsrechter. In 1990 volgde je de scheidsrechterscursus. 
Tussen je 35e en 50e heb je het voetballen en het fluiten gecombineerd. Dat 
begin van het fluiten is nog wel een verhaaltje. 

 Je stond als voetballer aan de aftrap maar er was geen scheidsrechter. In grote 
paniek kwam wedstrijdsecretaris Harry Emaus naar het veld gerend. Hij had 
niemand kunnen vinden. Na een intensieve overlegronde op het veld werd jij 
aangewezen als scheidsrechter. Jij stemde daarmee in. Dat zorgde ervoor dat 
Harry langs alle toeschouwers op de andere velden rende -ook waar Grol 1 
speelde- en bleef uitroepen “Jan Bos geet fluiten, Jan Bos geet fluiten, Jan Bos 
geet fluiten”. En toen je met 50 stopte met voetballen ben je ook werkelijk 
alleen maar gaan fluiten.  

Het voetbalvirus heb je overigens doorgegeven aan jullie beide zoons Jasper en 
Thomas. Het scheidsrechtervirus nog niet. Jammer. Vooral de loopsnelheid van 
Jasper en het voetbalinzicht van Thomas zijn een prima basis. Ik voel aan dat 
deze talent-analyse wat onverwacht voor hun beiden komt.  

Jasper speelt in Grol 4 en in de zaal en is vrijwilliger bij het Marveld Toernooi. 
Thomas heeft een vaste basisplaats in Grol 11. Een heel fijn team.  

Een team is het thuis ook. Met natuurlijk José aan de leiding. Scheidsrechters 
hebben thuis niks te vertellen, dat is bekend.  

In jouw baan als versspecialist bij Albert Heijn in Doetinchem is dat natuurlijk 
weer anders. En Jan, nu AH hoofdsponsor is bij onze club, zit er misschien nog 
een transfer naar Groenlo in.  

Een transfer naar een andere vereniging zit er niet in. We laten je gewoonweg 
niet gaan. We zijn veel te blij met jou en dankbaar dat je al 50 jaar bij ons 
hoort. Met dit jubileum feliciteren we jou  van harte.  

 


