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Jan van de Griendt (1940)
Als God in Frankrijk

Schijndel, 1960: Jan van de Griendt (midden, met zonnebril) op weg naar een vierde plaats bij de
amateurs. (Archief J.v.d.Griendt)

Vlijmen heeft in de loop der tijden nogal wat wielrenners voortgebracht. Niet al deze coureurs
groeiden uit tot kampioenen. Maar wordt de wielersport niet gekleurd door juist deze gewone
renners? Want zonder hen zouden er ook geen kampioenen zijn!
Jan van de Griendt was een typische vertegenwoordiger van dit ras van wielrenners. In totaal
fietste hij zes jaren. Hij was telkens twee jaar aspirant, twee jaar nieuweling en tenslotte ook
nog twee jaar amateur. Daarna hield hij het wielrennen voor gezien en begaf hij zich op
andere terreinen.
Zijn wielercarrière ving aan in 1956.
Dat jaar waren er nog niet veel
successen, eigenlijk alleen een
vierde plaats in de allereerste ronde
van Haarsteeg. Maar in 1957 ging
het al wat beter en behaalde hij een
vierde plaats in Gendringen en een
tweede plaats in Achtmaal. In 1958
– inmiddels uitkomend bij de
nieuwelingen werd hij tweede in
Den Dungen en behaalde hij zijn
eerste en enige overwinning als
wielrenner in Liempde.
1958, Liempde: Jan van de Griendt viert zijn overwinning
voor een eveneens juichende Wilders (Archief Jan van de
Griendt)

1958, Liempde: Huldiging van de winnaar en ereronde met nummer twee. (Archief Jan van de Griendt)

Als amateur werd hij in 1960 nog vierde in Schijndel. Dat was in de tijd, dat hij van de
tuinbouwschool af kwam en ging hij werken in de kwekerij van Toon van den Oever. In het
begin stopte hij nog wel eens om twee uur met werken en reed dan via Breda,
Raamsdonksveer, over Dussen terug naar Vlijmen. Maar gaandeweg kreeg hij meer plezier in
het kweken van planten dan in het wielrennen en daarom was het niet moeilijk voor hem om
de fiets aan de wilgen te hangen. Hij bleef wel sporten, eerst een zevental jaren als judoka, en
daarna werd hij nog zo’n tien jaar een verwoed surfer. Maar op een gegeven moment kwam
hij voor zijn werk terecht in een schema van twee weken Frankrijk en twee weken Nederland.
In Frankrijk voelde Jan zich goed op zijn gemak en op achtenveertigjarige leeftijd leerde hij
zelfs nog Frans. En in ‘la douce France’ kwam hij ook nog in aanraking met een typisch
Franse sport, het Petanque, oftewel in goed Nederlands Jeu de Boule. Wat hem in het
wielrennen niet gelukt was – een topper worden – lukte wel in het Petanque. Tot nu toe won
hij meer dan 212 toernooien met als top eens 43 keer winst in één seizoen! Ook werd hij nog
eens vierde op het Europees kampioenschap.
Wie Frankrijk zegt, zegt wijn, en werkende in de buurt van Lijon (Blagny sur Bresle) in de
bekende wijnstreek van de Beaujolais,
zorgde Jan ervoor ook op dit gebied
enig verstand te krijgen, en nog wat
bij te verdienen met de import van een
van de topwijnen uit de streek,
namelijk de Cote de Brouilly.
Door het Petanque en zijn interesse in
de wijn kwam hij tenslotte ook weer
in contact met de wielersport, want
hierdoor kreeg hij kennis aan Rini
Wagtmans en Robert Alban, beiden
oud-Tour de France renners (Rini
zesde in de Tour van 1969 en vijfde in
1970 en Alban derde in 1981 en vijfde
Terug in de tijd (Foto Ad van Kessel)
in de Tour van 1983).

1997: Bij het met de VUT gaan kwam er een
flesje wijn van topkwaliteit op tafel.
(Foto Ad van Kessel)
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