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NOOIT
TE OUD!

Bewegen is goed voor
ons, zo weten we in-
middels. Deze sporters
weten dat als geen an-
der: zij krijgen de 80
jaar in zicht of zijn die
leeftijd al gepasseerd
en toch beoefenen ze
hun hobby nog altijd
vol overgave. „Leeftijd
is maar een getal.”

door Sigrid Stamkot

OP GEVORDERDE LEEFTIJD NOG ALTIJD FANATIEK  FIETSEN, SURFEN OF HARDLOPEN
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Zodra de wind goed staat,
is de 79-jarige John Over-
meer uit Apeldoorn op zijn
surfplank te vinden. „Als er
wind wordt voorspeld, is er
nog steeds een gevoel van
opwinding.”
„Als er geen wind staat, ben
ik bereikbaar, anders ben ik
aan het surfen.” Duidelijke
taal van de 79-jarige John
Overmeer. In de jaren 70
woonde hij in Almelo, stand-
plaats van de Ten Cate-fa-
briek die de eerste surfplan-
ken in Nederland fabriceerde. 
Zijn buurman dankte zijn 23
kilo wegende surfplank van
3,5 meter lang af. „Bijna nie-
mand surfte toen nog en ik
moest naar Ten Cate om een
gebruiksaanwijzing te halen.
Ik heb de tekst in mijn hoofd
gestampt, ben naar het meer-
tje van Bussloo gereden en
was meteen verslaafd. Ik
stapte erop, voelde de wind
in het zeil; dat gevoel kan ik
niet omschrijven, dat vergeet
je nooit meer.”

BIJHOUDEN
„Vanuit Almelo reed ik gere-
geld naar Zandvoort en door
veel te surfen, werd ik steeds
beter. Met mijn 1.65 meter
lengte en 60 kilo ben ik klein
van postuur. Wat nadelig is,
maar ik kan nog steeds de
meeste gasten met grotere
zeilen bijhouden. Inmiddels
zijn mijn snelheden naar 60,
65 kilometer per uur gezakt,
maar ik ben ervan overtuigd
dat ik onder ideale omstan-
digheden nog steeds de 70
kan halen.”
De boards zijn wel veranderd.
„Geleidelijk steeds kleiner
geworden. Ik heb er 15 in de
schuur liggen, sommige wel
25 jaar oud. Elke twee jaar
moest je een nieuw board
kopen omdat ze weer waren
verbeterd.” Die eerste tijd
waarin hij steeds wat bijleer-
de, was de mooiste. „Ik ging
gerust kilometers de zee op,
wat eigenlijk niet verant-
woord is, in je eentje met zo’n
grote plank. Het geluksge-
voel overheerste het gevoel
van gevaar. Als het sneeuw-
de, voer ik in mijn uppie, met
ijs in de snor en in het zeil.”

MOEILIJKE TIJD
Het sleepte John tevens door
een moeilijke periode heen.
„Drie jaar lang heb ik mijn
vrouw verzorgd, zij overleed
aan ALS. In die tijd kon ik
gelukkig blijven surfen. Ik
bracht haar naar haar moe-
der in Zaandam en ging de
Gouwzee op. Dat heeft er
mede voor gezorgd dat ik het
kon volhouden.”
Sinds zijn 70e is het fanatis-
me aan het afnemen. „De
techniek heb ik nog steeds,
maar het uithoudingsvermo-
gen is minder. Met een paar
uur surfen ben ik tevreden.
Zolang ik leef, blijf ik surfen.
Ik wil geen ziekbed en wil
niet dat mensen me moeten
verzorgen. Als het zover is,
dan pak ik mijn surfplank, rijd
ik naar de Noordzee en surf
ik richting IJsland mijn einde
tegemoet.”

John Overmeer: 
„Het geluksgevoel overheerste

het gevoel van gevaar.” 
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Op plank
’t einde
tegemoet

Jo Schoonbroodt (72) heeft 150
marathons op zijn naam staan
en rent nog altijd 125 kilometer
per week. „Het is net als tanden-
poetsen, op een gegeven mo-
ment gaat het vanzelf.”
De Grijze Keniaan wordt Jo
Schoonbroodt genoemd. Met 150
marathons op zijn naam was de
meest recente afgelopen mei; hij
liep de Maasmarathon in het Belgi-
sche Visé het wereldrecord in de
leeftijdscategorie 70+ in 2:54:19. 
„Ik ben pas laat begonnen, op mijn
36e. Na tijden van drukte door
studie, werk en een opgroeiend
gezin vond ik het tijd om meer te
gaan bewegen.”
Vanwege het gemak kwam hij op
hardlopen uit. „Je kunt het op elk
moment van de dag doen en be-
halve schoenen en discipline heb
je niets nodig.” Schoon-
broodt begon met een
klein rondje en na acht
jaar stelde hij zijn eer-
ste doel: de marathon
onder de drie uur lo-
pen. „Ik wilde een uit-
daging. De eerste was
de marathon van Rot-
terdam. Kippenvel toen
ik op de Coolsingel
eindigde, ónder de drie
uur, en ik Lee Towers
You’ll never walk alone
hoorde zingen.”
In totaal heeft hij zo’n
130.000 kilometer
hardgelopen, afgelopen
jaar ruim 7000. Zijn
mooiste run was de
Annapurna in Nepal in
2010. „Ik moest mijn
eigen eten en drinken
meenemen. Toen ik
omhoog rende, zag ik
een boer met kippen. Ik
wist dat ik op de terugweg weer
zou langskomen en vroeg of hij
dan een kip kon bereiden. En ja
hoor: stond hij met gebakken kip
te wachten! Heel taai, maar het
smaakte als een koningsmaal.”
Dertig jaar lang rende Jo om de
dag zijn woon-werkverkeerroute.
Een enkele reis van 18 kilometer
met soms een extra rondje om aan
het aantal marathonkilometers,
42,2, te komen. „Het hielp om de
werkstress achter te laten en met
een leeg hoofd thuis te komen.”

Nog altijd rent hij 125 kilometer per
week, al gaat het minder om de
kilometers en de tijden. „De tijden
die ik 20 jaar geleden liep, probeer
ik niet meer na te streven. Ik loop
liever lange afstanden.” 

VEEL GEBRACHT
„Hardlopen heeft me geleerd dat
een lijf meer kan dan je denkt. Je
kunt stikkapot gaan en toch door-
gaan. Dat heeft me ook in mijn
privéleven geholpen. Ik heb er
veel vrienden aan overgehouden

en het heeft me overal gebracht,
van Nepal tot Zuid-Afrika. Ik heb
het geluk dat ik weinig blessures
heb gehad. Mijn geheim? Een
goede warming-up en cooling-
down en niet de grenzen opzoe-
ken. Ik ga door zolang het kan.
Gewoon ergens op een mooie plek
omkieperen met mijn hardloop-
schoenen aan.”

Jo Schoonbroodt: 
„Ik ga door zolang ik kan.”

Je kunt
meer aan
dan je
denkt

Met een zwierig gebaar gooit de
81-jarige Margje Oosterdijk, ook
bekend als het ’fietsvrouwtje uit
Wolvega’, haar tengere been
over de matzwarte racefiets. 
Tot voor kort tikte ze drie à vier
keer per week ritten van zo’n 
60 tot 80 kilometer aan, met
een bewonderenswaardige snel-
heid van zo’n 27 kilometer per
uur. Nu de herfst zich aandient,
laat zij het van het weer afhan-
gen. Maar fietsen zal ze!
Zestig was Margje toen ze haar
eerste rit maakte. „Mijn man was
wielrenner en ik dacht: die is gek,
wat is daar de lol van?” vertelt ze
in onvervalst Weststellingwerfs.
„Hij kwam ten val en tijdens het
herstel van zijn bekkenbreuk kon
hij alleen maar zeggen hoe hij
hoopte dat hij ooit weer kon fiet-
sen.”
Ergens maakte haar dat zo
nieuwsgierig dat zij op de racefiets
van haar wielrennende zoon stap-
te. „Geen idee hoe ik weer van dat

ding af kon komen. Om te rem-
men, ben ik heel voorzichtig tegen
de muur aan gefietst, afgestapt en
besloot: mooi niet.”
Mooi wél, want daar gaat ze nu, de
straat uit, richting groen. Inclusief
blitse, gele bril met versterking die
haar zorgvuldig opgemaakte ogen
beschermt. „Ik maak me altijd
mooi als ik ga fietsen. Dat snappen
mensen niet, maar ik doe gewoon
wat ik wil.”
Die instelling maakt dat Margje al
de nodige mooie tochten op haar

naam heeft staan. Eenmaal thuis
haalt ze de fotoboeken en VHS-
videobanden erbij. Vijf keer de
Dam tot Dam-rit, tien keer de Ger-
rie Knetemann-tocht en drie jaar
achter elkaar bedwong ze de ber-
gen in Oostenrijk. 

KIPPENVEL
De mooiste tocht was de beroem-
de Alpe d’Huez in 2000. „Ik had
nog nooit in de bergen gefietst.
Opeens hoorde ik iemand ’Zet
hem op, ma!’ roepen. Stonden mijn

zoon en schoondochter me als
verrassing aan te moedigen. Kip-
penvel.”
Natuurlijk is het weleens misge-
gaan, zoals toen zij tussen de
meren van Zwartsluis en Giet-
hoorn door een kitesurftouw werd
gelanceerd en met een gebroken
sleutelbeen en gekneusde ribben
in een ambulance werd afgevoerd. 
Al snel zat Margje weer op het
zadel. „Ik moet uitdaging hebben
en ben geen opgever. Toen ik 
60 was, hoopte ik dat ik op mijn
70e nog zou wielrennen. Toen ik
70 was, hoopte ik dat op mijn 80e
nog te kunnen. Nu ben ik 81 en
hoop ik dat ik op mijn 82e nog
fiets.”
„Mensen snappen niet dat ik het
nog doe. Nou en? Leeftijd is maar
een getal. Het heeft me zoveel
gebracht: vrijheid, plezier, nieuwe
mensen, nieuwe landen. Ik blijf het
tot het eind toe doen. Laten ze mij
uiteindelijk maar naast m’n fiets
vinden.” 
„Als ik even down ben, pak ik de
fiets en na vijf minuten voel ik me
een heel ander mens. De wind
voelen geeft me een geluksge-
voel.”

Margje Oosterdijk:
„De wind voelen geeft 
me een geluksgevoel.” 
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Na vijf 
minuten
ander
mens 

Door de jaren heen zijn
ouderen van 65 jaar en
ouder steeds meer gaan
sporten. Uit het laatste
onderzoek van sportenbe-
wegen.nl uit 2017 blijkt dat
38% van de ouderen vanaf
65 jaar minimaal één keer
per week sport. Sinds 2001
is dat percentage met 13%
gestegen. Fitness op indivi-
dueel niveau werd met 22%
het meest door de betrok-
ken senioren beoefend,
gevolgd door zwemmen
(11%), fietsen (8%), tennis
(8%) en wandelen (7%).
Bewegen op oudere leeftijd
is volgens wetenschappers
fysiek gezien belangrijk. 
De spiermassa van een
mens neemt met ongeveer
1 procent per jaar af terwijl
het vetpercentage door een
trager wordende vetstof-
wisseling stijgt.

Fitness favoriet

’Bij 
sneeuw
ijs in de

snor en in 
het zeil’


