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SPORT
Winnaar Kersenronde 1979 lost startschot

Jannes Slendebroek
van winnaar tot 

organisator
MIERLO - Als er bij één iemand 
het hart sneller begint te klop-
pen als de jaarlijkse Kersen-
ronde dichterbij komt is het wel 
bij Jannes Slendebroek. In 1979 
winnaar en al elf jaar medeor-
ganisator van de roemruchte 
klassieker en op hemelvaart-
dag, donderdag 30 mei 2019 
de man die het startschot zal 
lossen van de 42e editie van de 
RegioBank Kersenronde 2019. 
De cirkel lijkt daarmee hele-
maal rond voor de voormalig 
beroepsrenner geboren in het 
Drentse Beilen en sinds een 
kleine veertig jaar woonachtig 
in het mooie Brabantse land.

Tot zijn zestiende gebruikte 
Jannes de fiets voor het groot-
ste gedeelte in feite alleen om 
naar school en de plaatselijke 
voetbalclub te rijden. Totdat de 
Drent van het ene op het ande-
re moment zijn wondersloffen 
aan de wilgen hing en zich vol 
overgave stortte op het wiel-
rennen. En niet zonder succes 
want amper twee jaar actief op 
de renfiets werd hij reeds ge-
selecteerd voor deelname aan 
het WK voor junioren in Oos-
tenrijk. “Ik weet het nog als 
de dag van gisteren. Het was 
bondscoach Joop Middelink 
die me selecteerde voor het  
WK in Wenen. 
De regenboog trui was toen 
voor de Belg Ronny van Ho-
len, die het goud won voor de 
Zweed Per-Ove Carlsson en de 
Zwitser Edwin Menzi. Voor mij 
duurde het WK welgeteld vier 
rondes. Ik was betrokken bij 
een valpartij en mijn fiets lag 
helemaal in de kreukels”, aldus 
Slendebroek het pechmoment 
ruim veertig jaar na dato om-
schrijvend als ware het twee 
weken geleden gebeurd.

Ook tijdens het verdere ge-
sprek laat de sympathieke 
oud-wielercoureur blijken 
niet alleen gezegend te zijn 
geweest over flink wat spor-
tieve kwaliteiten maar ook 
nog steeds te beschikken over 
een stalen geheugen. De ene 
na de andere anekdote met 
naam en toenaam, met dag 
en datum noemend schudt de 
oud-winnaar van de Mierlose 
Kersenronde zonder moeite 
uit zijn mouw op zomaar een 
doordeweekse dinsdagavond. 
Ruim drie weken voordat hij 
op hemelvaartdag in Mierlo 
het startschot zal lossen van 
de wedstrijd voor Beloften 
tijdens de 42ste editie van de  
RegioBank Kersenronde.

Toprenners
Ondanks dat de rode draad van 
het gesprek de voormalige wie-
lerklassieker de Kersenronde 
betreft, komt in amper een 
uurtje tijd in vogelvlucht zowat 
de gehele wielercarrière voor-
bij fietsen van de man die maar 
liefst zes jaar in het paarse wie-
lershirt koerste van de bekende 
Jan van Erp ploeg. Een succes-
volle wielerploeg gesponsord 
door de gelijknamige tegelhan-
del uit Schijndel. In geheel de 
wereld verscheen Jannes Slen-
debroek aan de start en maar 
liefst ruim 130 keer stond hij na 
afloop van de koers op plek 1 op 
het podium. En niet de minste 
overwinningen! Integendeel. 

De Acht van Chaam, een etappe 
van Olympia’s Tour door Ne-
derland, de befaamde Ster van 
Zwolle, de Grote Omloop van 
de Veenkoloniën, zomaar en-
kele overwinningen die echt 
meetellen in de wielersport. 
Dat het huidige bestuurslid 
van de Stichting Wielerevene-
menten Mierlo (Jannes maakt 
reeds elf jaar deel uit van de or-
ganisatie van de Kersenronde, 
red.) niet de minste was in het 
peloton blijkt ook wel uit de 
toppers waarmee hij dagelijk-
se fietste in ploegen als de Jan 
van Erp ploeg, de Skala-Gazelle 
en de Skala-Skil ploeg. Hennie 
Kuiper, Jean-Paul van Poppel, 
Erik Breukink, Fons de Wolf, 
de gebroeders Adrie en Jan van 
Houwelingen, Gert Jacobs, Frits 
Pirard, Peter Pieters, Jacques 
van der Poel, Rein Groenendaal 
en Nico Verhoeven. Namen die 
goed zijn voor gezamenlijk een 
volle container aan overwin-
ningen.

Staatsgreep Filipijnen
Velen daarvan kwamen zoals 
gezegd op naam van Jannes 
Slendebroek, op 16-jarige leef-
tijd begonnen op een oude race-
fiets gekregen van een coureur 
uit de buurt. Daarmee won hij 
ook zijn eerste wedstrijd in 
rap tempo gevolgd door meer-
dere overwinningen. Één van 
zijn mooiste overwinningen 
vind Slendebroek nog altijd 
de etappe van een Australi-
sche etappekoers waarin ook 
de Amerikaanse selectie mee 
reed. Maar ook de befaamde 
Ster van Zwolle in 1982 die hij 
met ruime voorsprong won na 
een solo van maar liefst 22 ki-
lometer staat hoog genoteerd 
op zijn lijstje van speciale wie-
lermomenten. En niet te ver-
geten het ongelooflijke avon-

tuur op de Filipijnen tijdens zijn 
laatste jaar als amateur. Samen 
met toenmalig PDM-renner 
Frank Kersten uit Geldrop reed 
hij ver van huis de longen uit 
het lijf, genoten zij van enkele 
dagen vakantie totdat, totdat 
een staatsgreep uitbrak en Re-
bellen het vliegveld van Ma-
nilla bezette. Zijn verblijf in de 
Filipijnen leverde de Drentse 
Brabander geen overwin-
ningsbloemen op maar wel een 
berg publiciteit. “Ik werd zelfs 
tijdens een rechtstreekse uit-
zending van Studio Sport op 
zondagavond gebeld door Tom 
Egbers. Hier in Nederland was 
het grote sensatie, doch voor 
ons in de Filipijnen viel dat 
allemaal wel mee. We zaten 
prima onder een heerlijk zon-
netje en waar wij zaten was het 
veilig en viel het allemaal wel 
mee. Het enige probleem was 
dat we niet naar huis konden 
omdat het vliegveld en de brug 
naar de plek waar het vliegveld 
zich bevond de nodige schade 
had opgelopen. 

Ruim twee en een halve week 
later dan gepland konden we 
terug vliegen”, aldus Slende-
broek die ook in Japan aan de 
start verscheen en in West-
Europa zo wat alle landen be-
zocht om te koersen. Vaak met 
succesvol gevolg zoals in 1979 
toen hij als 20-jarige vriend 
en vijand verraste door de be-
faamde wielerklassieker de 
Kersenronde op zijn naam te 
schrijven.

Winnaar Kersenronde 1979
Het werd op die bewuste za-
terdag in juni, een week voor 
het NK in Valkenburg, een dag 
die Jannes zich tot in lengte 
van jaren zal blijven heugen. 
“Daags voor de bewuste Ker-
senronde in Mierlo, waar ik in 
eerste instantie niet voor gese-
lecteerd was, had ik maar liefst 
zes uur flink getraind met het 
oog op de Nederlandse Kampi-
oenschappen, waar ik wel aan 
de start zou verschijnen. Bij 
terugkomst van de pittige trai-
ningsrit van zes uur stond tot 
mijn verbazing de ploegleider-
wagen van de Jan van Erp ploeg 
op de oprit. 

Binnen zat ploegleider Jan Gis-
bers aan de koffie, de reden 
werd me snel duidelijk ge-
maakt. Of ik mee wilde doen 
in Mierlo want er waren en-
kele afmeldingen. Natuurlijk 
wil je meedoen, want het was 
een aansprekende koers waar 

ook enkele goede vrienden uit 
de omgeving aan mee zouden 
doen zoals Frank Moons waar 
ik in die tijd veel mee op trok. 
De uitkomst is bekend. On-
danks de flinke trainingsrit op 
vrijdag had ik die dag in Mierlo 
goede benen. 
Dat bleek ook wel tijdens de 
laatste ronde toen ik in Lierop 
onder het viaduct demarreer-
de. In notime had ik een flinke 
voorsprong die ik niet meer af 
zou geven. Op de streep in de 
Marktstraat ter hoogte van 
het huidige café de Boemel 
had ik uiteindelijk 45 seconde 
voorsprong op de nummer 
twee. Ik had een super dag, ik 
reed de stenen uit de straat”, 
aldus Slendebroek die zich zelf 
omschrijft als een renner in 
die tijd die ‘van alles een bietje 
had’. Geen uitgesproken klim-
mer, geen sprinter, maar wel 
eentje die met super dagen als 
in Mierlo van iedereen kon 
winnen.

300 gulden
En dat bleek op die bewuste 
zaterdag in juni waar aan de 
meet honderden enthousi-
aste wielerliefhebbers over de 
dranghekken hingen om maar 
niets te hoeven missen van de 
geweldige prestatie van de Jan 
van Erp renner welke door 
zijn overwinning niet alleen 
bloemen, een beker en kussen 
van de rondemiss kreeg toebe-
deeld. Ook lag er aan de meet 
een envelop met 300 gulden 
klaar. Een vette premie eind ja-
ren zeventig. Maar helaas kon 
de winnaar van de Kersenron-
de 1979 slechts een half uurtje 
genieten van het geldelijke ge-

win. “Na de huldiging fietste ik 
met bloemen, beker en envelop 
in de sporttas richting het Pa-
tronaat waar mijn auto stond. 
Ja wel, ‘stond’. Want tot mijn 
verbazing stond deze er na de 
koers niet meer. Bij iemand 
een telefoon opgetrommeld 
en de politie gebeld. Dat klopt 
kreeg ik antwoord. Uw auto is 
weggesleept want waar deze 
stond was een parkeerverbod. 
Een duur grapje, want alleen 
de sleepkosten waren al even 
hoog als de overwinningspre-
mie, 300 gulden. En daar was ik 
toch wel een beetje ziek van”, 
aldus Jannes Slendebroek. 

Op hemelvaartdag, donderdag 
30 mei 2019, zal Jannes zonder 
twijfel nog met regelmaat te-
rug denken aan die bewuste 
dag, de fraaie overwinning én 
de weggesleepte auto. Ziek zal 
hij er nu niet meer van worden 
want na 40 jaar is de groot-
ste pijn verdwenen bij de man 
die door zijn collega’s van de 
Stichting Wielerevenementen 
Mierlo is gevraagd het start-
schot te lossen van de 42ste 
RegioBank Kersenronde in 
Mierlo. Een prachtige klassie-
ker waar 150 belofte volle ren-
ners uit Nederland en België 
aan de start verschijnen. Voor 
Jannes Slendebroek naast een 
prachtige ook een speciale wie-
lerkoers. 

Natuurlijk vanwege zijn im-
posante overwinning en na-
tuurlijk ook wel een klein 
beetje vanwege de 300 gul-
den die precies 40 jaar gele-
den in record tijd van eigenaar  
verwisselden!
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