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NEW YORK • Een 100-
jarige Amerikaan is aan
het coronavirus overle-
den, terwijl zijn twee-
lingbroer een eeuw
geleden aan een andere
pandemie bezweek.
Philip Kahn (foto) uit
de staat New York
stierf onlangs met
ademhalingsproble-
men, meldt CNN. Hij
verloor zijn broer Sa-
muel kort na de ge-
boorte door de Spaanse
griep, die over de hele
wereld tientallen mil-
joenen slachtoffers
eiste. Ze werden samen
op 5 december 1919
geboren, aldus een

kleinzoon. Philip, een
veteraan uit de Tweede
Wereldoorlog, zou vaak
de vrees hebben geuit
dat hij een nieuwe
pandemie zou meema-
ken.

Tweeling sterft met eeuw
ertussen aan pandemie 
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door Roy Klopper

NIJMEGEN • De twee hoog-
bejaarde recorddeelne-
mers van de Vierdaagse
zijn teleurgesteld dat de
104e editie van het Nij-
meegse wandelfestijn is
geschrapt vanwege de
coronacrisis, maar zijn
vast van plan in de zomer
2021 weer aan de start te
verschijnen. 

Nijmegenaar Bert van der
Lans (87), met 71 Vierdaagse-
kruisjes recordfinisher bij
de grootste wandelmars ter
wereld, moest dinsdag-
avond wel even slikken toen
premier Rutte een veto uit-
sprak over alle grote evene-
menten tot 1 september.
Daarmee viel ook het doek
voor zijn geliefde wandel-

festijn. Van der Lans zegt
het kabinetsbesluit volledig
te begrijpen en wil zich nu
volledig richten op de editie
van 2021.

Het in mei 88 jaar oud
wordende wandelfeno-
meen, dat onlangs zijn 60-
jarig huwelijk vierde, is vast
van plan zijn 72e kruisje te
behalen. Die mijlpaal is de
’mister Vierdaagse’ maar
steeds niet gegund: vorig
jaar viel hij na de eerste
marsdag op weg naar huis
van zijn fiets. Hierbij brak
hij een sleutelbeen waar-
door hij moest opgeven. Dit
jaar strooit dus het corona-
virus roet in het eten.

Dan maar in 2021, zo
meent Van der Lans, die dan
89 jaar oud zal zijn. Hij heeft
goede hoop dat zijn fysiek

hem niet in de steek laat,
ook al lijdt hij aan een milde
vorm van parkinson. „Ik slik
medicijnen waarmee ik het
redelijk stabiel kan hou-
den.” 

De Nijmegenaar is vanwe-
ge de coronadreiging mo-
menteel wat voorzichtig
met het naar buiten gaan.
Om die reden heeft hij ook
zijn andere hobby’s golf en
tafeltennis in de ijskast ge-
zet. „Zodra de coronasitu-
atie verbetert, ga ik weer lo-
pen. Tot die tijd kan ik hier
thuis prima uit de voeten
met mijn twee hometrai-
ners. Ik heb een uitgekiend
trainingsschema meegekre-
gen van mijn neuroloog in
het Radboud UMC.”

De andere Vierdaagse-
crack Dick Koopman uit

Alkmaar, die vorig jaar voor
de 70e maal de eindstreep
haalde, vindt het ook zonde
dat hij dit jaar niet naar Nij-
megen kan. Hij komt net
thuis van een wandeling van
ruim twaalf kilometer en zit
met een biertje in de hand
aan de telefoon.

„Ik kan me volledig in het
besluit tot afgelasting vin-
den. Zo is het echt ondoen-
lijk om in de anderhalveme-
terwereld op de slotdag met
zo veel lopers tegelijk over
de ’Via Gladiola’ richting de
Nijmeegse Wedren te lopen.
Nu maar hopen dat het feest
in 2021 wel kan doorgaan”,
aldus de kwieke Noord-Hol-
lander die in oktober zijn
90e verjaardag hoopt te vie-
ren. Of hij ooit nog zijn eeu-
wige recordrivaal Van der
Lans gaat inhalen? „Ik heb
geen idee, laten we vooral
hopen dat we beiden gezond
blijven.”

’Forse dreun’
De Nijmeegse burgemees-

ter Hubert Bruls rept van
een ’forse dreun voor de
stad die de nodige emoties
oproept’. De wandelmars
met bijbehorende feest-
week geldt als het grootste
meerdaagse evenement van
ons land en trekt jaarlijks
anderhalf miljoen bezoe-
kers die ruwweg 35 miljoen
euro besteden. Bruls leeft
mee met de organisatoren
én ondernemers. „Velen
zien inkomsten verdampen.
Maar uiteraard staan ge-
zondheid en veiligheid voor-
op, en kan ik dit besluit
daarom begrijpen.” 

Marsleider Henny Sac-
kers noemt de afgelasting
’noodzakelijk en begrijpe-
lijk’, maar is zeer teleurge-
steld. „Tienduizenden wan-
delaars leefden enorm naar
de Vierdaagse toe.”

Dit jaar blijft
de Via Gla-
diola leeg.
FOTO ANP

Recordlopers: hopen op 2021

Tachtigers
balen flink
van
afgelaste
Vierdaagse 

In deze tijd zoeken mensen een nieu-
we hobby. Een dierenhobby, zo
blijkt. Ze gaan bijvoorbeeld vogelen.

De Vogelbescherming krijgt de laatste
weken zoveel vragen binnen van nieuw-
bakken vogelaars dat er online cursus-
sen worden aangeboden. Ook sportvis-
sen, een hobby waar ik nooit de sport
van heb ingezien, is populair. 

Mensen die er de ruimte voor heb-
ben, nemen een hobbydier. Een kip
voor de eieren. Een varkentje om te
knuffelen. Een geitje om te melken. Of,
als je van exotisch houdt: een kangoe-
roe. Een kangoeroe om te… Tja, wat kun
je eigenlijk met een kangoeroe? Je kan
er je spulletjes in bewaren. Verder kom
ik niet. 

Ik vind hobbydier een schitterend
woord omdat het mij, toen ik het voor
het eerst hoorde, op het verkeerde been
zette. Jaren geleden was het hobbydier
in het nieuws. Er was iets met een virus
(jawel!) en een discussie over het wel of
niet inenten van hobbydieren. Het NOS
Journaal liet toen een plaatje zien van
een kangoeroe. Bij dat plaatje stond het
woord ’hobbydier’. 

Niet dat de kangoeroe aan het knutse-
len was, of aan het kantklossen: nee,
het was gewoon een kangoeroe. Het
duurde even voor het kwartje viel. Dat
de kangoeroe geen hobby had, maar een
hobby wás. 

Vanaf dat moment werd het mijn
hobby om hobbydieren te spotten in het
nieuws. Dat viel tegen. Er was een kip
die de uitslag van de WK-wedstrijd
Spanje-Nederland voorspelde en een
trouwerij waar een varkentje de ringen
droeg. 

Niet het varkentje ging trouwen –
anders krijgen we dat weer – maar zijn
baasjes. En daar hield het wel mee op.
Toen stapte ik over naar de komkom-
merdieren. 

Hou vol beste lezer; ik kom zo echt
wel ter zake!

In deze rubriek maak ik elke zomer
gewag van het eerste komkommerdier.
Het is een dier van exotische oorsprong
dat wordt gesignaleerd op Nederlands
grondgebied en zo in het nieuws komt.
Het komkommerdier genereert nieuws
als er weinig nieuws is: in de zomerse
komkommertijd. 

De Potige Poema van de Veluwe. De
Giftige Kamspin van Rijnsburg. De Kra-
nige Krokodil van Nijmegen. De Honge-
rige Haai in het IJsselmeer. De Prikken-
de Pieterman in de Noordzee. 

Ook die hobby laat ik nu vallen, want
het kenmerk van het komkommerdier
is dat zodra de zomer voorbij is, je er
nooit meer iets van verneemt. Mijn
nieuwe hobby is het verzamelen van
nieuws over coronadieren. Voordat ook
daarover verwarring ontstaat: dat zijn
geen dieren met corona, maar dieren
die gespot worden door corona. 

Er zwemt een grote kwal door de
schone kanalen van Venetië. Een troep
Afrikaanse leeuwen doet een dutje op
een lege snelweg. Een everzwijn wan-
delt door de verlaten binnenstad van
Barcelona. Op stranden over de hele
wereld liggen meeuwen te zonnebaden
en pakken pelikanen een vissersbootje
om mee te spelevaren. 

Coronadieren doen wat wij mensen
niet meer kunnen: de toerist uithangen. 

Daar moet toch een verdienmodel in
zitten om de wereldeconomie weer op
gang te helpen?

Coronadier

Een verdienmodel
voor de economie

door Paul Eldering

AMSTERDAM • De Neder-
landse recreatiesector
verwacht de komende
weken een toeloop op
vakantiehuizen, rustige
campings, boten en ho-
tels. Mits de anderhalve
meter afstand en extra
hygiëne door aanpassin-
gen zijn gewaarborgd.

Volgens directeur Geert
Dijks van Hiswa-Recron is
het noodzakelijk dat er in
ons land snel een versoepe-
ling komt om mensen te be-
wegen op vakantie te gaan.
„Wij praten met alle 25 vei-
ligheidsregio’s in Nederland
om de openingsvoorwaar-
den waar mogelijk te verrui-
men.”

Ook nu al zijn veel recrea-
tiebedrijven volgens hem
beperkt open met een zeer
lage bezetting, vooral omdat

buitenlandse toeristen mas-
saal wegblijven. „Dat kan
best wat minder streng. Wij
garanderen overal de juiste
protocollen om gasten vol-
doende te beschermen”,
stelt Dijks.

Zo starten hotels in Ne-
derland rustig aan weer op
na de eerste klap van het co-
ronavirus. De Heerlickheijd
van Ermelo, een hotel op de
Veluwe, is woensdag zelfs
weer begonnen met het ope-
nen van de horecagelegen-
heden. Bij Van der Valk blijft
het voorlopig nog beperkt
tot roomservice.

Ontspanning
„Wij merken dat mensen

er aan toe zijn om ontspan-
ning te zoeken in een ande-
re omgeving dan thuis en
waar voldoende ruimte is
om verantwoord en veilig er
even tussenuit te zijn. Na
een aantal weken stilte en
vele annuleringen, zijn er
nu weer gasten die reserve-
ren”, zegt eigenares Janette
Sybrandy van De Heerlick-
heijd.

„Om het goed te kunnen
managen hebben wij proto-
collen ontwikkeld zodat we
te allen tijde verantwoord
en volgens de RIVM-richtlij-
nen en noodverordening
kunnen faciliteren.” 

In het restaurant wordt
gebruikgemaakt van hand-
schoenen en extra tafels. Er
wordt bediend met een trol-
ley, waardoor de bediening
op anderhalve meter af-
stand van de gasten blijft.
Ook het ontbijtbuffet vol-
doet aan de veiligheidsvoor-
schriften.

Bij hotelketen Van der
Valk is het alleen mogelijk
om onder bepaalde voor-
waarden een kamer te re-
serveren. Sommige vesti-
gingen zijn gesloten of nog
in gebruik als zorghotel. Het
aantal boekingen neemt wel
weer licht toe.

Onzeker
Vakantiegangers vinden

een reis naar het buitenland
door de reis- en verblijfsbe-
perkingen van de zomer nog
te onzeker. Dat blijkt uit een
rondvraag bij reisorganisa-
ties. „We zijn voorzichtig
optimistisch over het najaar
en komende winter. Daar
wordt alweer geboekt en
dan met name voor zonbe-
stemmingen als Spanje, de
Rode Zee en Curaçao”, zegt
TUI-woordvoerster Petra
Kok.

„In het hoogseizoen, juli
en augustus, zijn de boekin-
gen nihil, maar in het nasei-
zoen trekt de belangstelling
aan, met name door verzil-
vering van de tegoedbonnen
van de geschrapte vakanties

tot eind mei. Ook juni is een
vraagteken”, aldus Coren-
don-baas Steven van der
Heijden.

Huisjesaanbieder Belvilla
bevestigt de stijgende inte-
resse voor een particuliere
bungalow, waar gezinnen,

stelletjes en kleine vrien-
dengroepen zonder vrees
voor besmetting zelfvoor-
zienend kunnen bivakke-
ren. „Ook dan is eigen land
troef. Weinig toeristen dur-
ven deze zomer de grens
over te steken. Dat zien we
in heel Europa. De Duitsers
blijven dit jaar net zo goed
in eigen land”, laat zegs-
vrouw Hanita van der Meer
weten.

HOTEL START OP
NA EERSTE KLAP 
Toeloop op huisjes, boten 
en campings verwacht

Vakantiehuisjes en hotels in
eigen land zijn straks populair,
verwacht de recreatiesector.
FOTO HOLLANDSE HOOGTE 

Alles is momenteel
anders. Je werkt
vanuit huis, de kinde-

ren gaan niet meer naar
school, vakanties worden
geannuleerd, afspreken
met vrienden is haast
onmogelijk en je kunt niet
meer naar je ouders toe.
Mogelijk is er ook nog
sprake van ontslag, uren-
vermindering, staat het
bedrijf waar je werkt op
omvallen en dan is er ook
nog eens het risico om
(dood)ziek te worden. Een
deprimerend plaatje, dat
bij veel mensen angst op-
roept. Psycholoog Angela

Koolmees vertelt hoe je
hiermee om kunt gaan.

Angstige mensen kunnen
vaak heel streng zijn voor
zichzelf. ’Ik stel me aan, ik
mag niet angstig zijn’, den-
ken ze vaak. Daardoor
onderdruk je de angst en
dat is nu juist niet de ma-
nier om ermee om te gaan,
zegt Koolmees. „Besef dat

je die angst hebt en ga er-
mee aan de slag. Gebruik
daarvoor mindfulness, een
vorm van inzichtmeditatie.

De eerste stap daarvan is
opmerken dat je angstig
bent. Vervolgens ga je na
waar je de angst voelt in je
lichaam: bijvoorbeeld in je
maag. Door middel van
mindfulness ga je er met je
aandacht naartoe. Je gaat
er als het ware ’naast zit-
ten’, zonder dat het weg
moet of moet veranderen.
Je zegt hallo tegen de
angst.”

Angst kan zorgen voor
spierspanningen, een knoop
in de maag, gespannen
schouders, hoofdpijn en
gepieker. Als je het negeert
bestaat de kans dat je de
controle over je lijf terug
probeert te krijgen door te

vervallen in oude routines,
die je misschien al lang
opgegeven had: een sigaret-
je en wat wijntjes. En daar-
mee maak je je kwetsbaar-
der ten opzichte van het
coronavirus.

Ook ademhalingsoefenin-
gen helpen om tot rust te
komen. Als je angstig bent,
wordt je ademhaling hoger,
korter en vaak ook sneller.
Je ademhaling staat in ver-
binding met je zenuwstelsel:
als je langer inademt dan
dat je uitademt kan dat
extra stress en een vermin-
derde weerstand veroorza-
ken. 

Een simpele techniek is
om normaal in te ademen,
maar langer uit te ademen.
Ontspan daarbij je schou-
ders en verleng je nek. Dit
helpt je middenrif te ont-

spannen waardoor het
makkelijker is om goed te
ademen.

Ook belangrijk: structu-
reer je dag. Houd routines
aan, bijvoorbeeld wat be-
treft werk. „Dat geeft con-
trole, wat angst verkleint.
Zoek naar de dingen waar
je nog wel controle over
kunt hebben, dan is de
angst uiteindelijk ook niet
meer zo overweldigend”,
vertelt Koolmees.

GRIP KRIJGEN OP ANGST DOOR TE MEDITEREN

„Met mind-
fulness zeg
je hallo
tegen je
angst”,
aldus
psycholoog
Angela
Koolmees.

Wat kun je doen om sterker te staan als je besmet
wordt met het coronavirus? In deze rubriek elke dag
adviezen van experts. Vragen of ideeën: 
mail naar m.schoolenberg@telegraaf.nl

Dick Koopman haalde vorig jaar voor

de 70e keer de eindstreep.
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Bert van der Lans is recordfinisher met71 Vierdaagsekruisjes.FOTO APA 


