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Wijsheid komt met de jaren. Dus waar ga je heen voor de beste levenslessen? Juist!  

12 Golden Oldies die lak hebben aan hun pensioensleeftijd en ass kicken als nooit tevoren. 

Tekst Matthijs Meeuwsen

KRASSE KNARREN
DE INSPIRERENDE LEVENSLESSEN VAN 12

FAUJA SINGH 

GEORGE ALFRED BLAIR
Achter de geraniums Decennialang ging hij gebukt onder rugpijn, 

doordat hij tijdens de Grote Depressie van een rijdende trein was ge-

gooid omdat hij – bikkel alert! – overvallers weigerde zijn lunchpak-

ketje af te staan. Op 46-jarige leeftijd verdwenen de klachten echter 

als sorbetijs in de Sahara toen hij het waterskiën ontdekte. Kleefpas-

tareclamemakers smulden van de man die zich op hoogbejaarde  

leeftijd nog aan zijn tanden liet voorttrekken over het water. Geld 

kon hem echter niet bommen. Banana George spaarde enkel herinne-

ringen en begon in de herfst van zijn leven nog met wakeboarden  

(70 jaar), snowboarden (75), barefoot waterskiën achter een vliegtuig 

(81), parachutespringen (82), surfen (83) en stierenrodeo (85). “We zijn 

bang dat ‘ie volgend jaar witte haaien wil kietelen of bungeejumpen 

boven een vulkaan”, grapten de media. Helaas. De ongeneeslijke 

levensgenieter was 92 toen hij zijn ski’s voorgoed opborg en stierf 

vorig jaar op 98-jarige leeftijd. levensles “Don’t wait for the next 

thing; make the next thing happen. The future depends on ideas, and 

imagination rules the world.” bezoekuur pxgx.com/banana. 

EVE FLETCHER
Achter de geraniums Voor kinderen uit de jaren ’80 verdient Eve 

Fletcher sowieso een standbeeld, als een van de tekenaarster achter 

Disney’s  De Kleine Zeemeermin. Maar vrouwelijke surfers moeten 

haar helemaal op hun blote knietjes danken, omdat ze in de jaren ’50 

– toen zelfs Gidget nog op het droge stond – al onbevreesd tussen de 

grote jongens in de golven lag te dobberen in een tijd dat dames nog 

werden geacht om enkel als oogsnoepjes over het strand te flaneren. 

Inmiddels zijn haar vingertoppen al gerimpeld vóór ze het water in 

gaat, maar nog altijd probeert de 87-jarige ‘Silver Surfster’ in het  

Californische San Onofre zoveel mogelijk golven te pakken.  

En heeft ze talloze lokale ouderen in haar kielzog meegetrokken van 

de bridgetafel naar de plank. levensles “I plan to surf till I drop.  

You are never too old to be stoked.” bezoekuur Bekijk Eve, en nog 

negen surfende senioren, in de prijswinnende docu Surfing for Life 

(1999, 72 min.).

8798
103

Achter de geraniums Een bonte tulband, gerimpelde pretoogjes, een 

grijze puntbaard en een gebit als een scheef gelegd stoepje. Fauja 

Singh is voorgoed het gezicht van de Internationale Laatbloei Federa-

tie. De vrolijke Indiër leerde pas lopen toen hij vijf was, maar ver-

baasde later vriend en vijand door op zijn 81ste alsnog met hardlopen 

te beginnen nadat zijn vijfde zoon bij een ongeval overleed. Niet veel 

later vrat Singh op de atletiekbaan wereldrecords – in zijn leeftijdsca-

tegorie – als ontbijt (soms wel vijf op een dag). Maar we leerden hem 

pas echt kennen toen hij zich op het langere werk stortte en twee 

jaar terug op 101-jarige leeftijd, als eerste honderdplusser ter wereld, 

de marathon van Londen  uitliep. Zijn PR? 5 uur en 40 minuten. Zijn ge-

heim? Vroeg naar bed, gezond eten (Singh is een overtuigd vegetariër 

en poster boy voor PETA), maar vooral: humor.  

levensles “I had lots of power today because I was very happy. The 

strength I had comes from happiness within. Life is a waste without 

humor. Living is all about happiness and laughter.”  

bezoekuur Lees zijn biografie Turbaned Torpedo (2011, 144 pag.).

“You’re never too old to be stoked”
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RANULPH FIENNES
Achter de geraniums Terwijl leeftijdsgenoten de heg stonden te 

knippen, liep deze Britse avonturier op 56-jarige leeftijd zijn knutsel-

schuurtje in voor een héél ander snoeiproject: het afzagen van de 

vingertopjes aan zijn linkerhand, die door frostbite op de Noordpool 

volkomen waren afgestorven. Het was het zoveelste hoofdstuk in 

een jongensboek dat zelfs de stevigste boekenplank doet kraken 

onder het gewicht. Good old ‘Ralph’ ontdekte een verloren woestijn-

stad, rende vier maanden na een dubbele bypass in één week een 

marathon op elk continent en is de enige op aarde die ooit te voet 

de Noordpool, Zuidpool en – op zijn 65e! – Mount Everest bedwong. 

Maar de kers op de ijstaart moest vorig jaar komen, toen hij als eerste 

mens Antarctica wilde oversteken in de meedogenloze wintermaan-

den. Door bevriezingsverschijnselen moest hij helaas opzeggen, 

maar The Greatest Explorer Alive, 70 inmiddels, peinst nog niet over 

een pensioen. levensles “There is never any point in crying over 

spilt milk. The key is to learn from failures and then to keep going.” 

bezoekuur ranulphfiennes.co.uk

YUICHIRO MIURA 
Achter de geraniums In 1970 ondernam deze – toen 38-jarige – berg-

geit uit Japan een stunt waar zelfs de meest onverschrokken adrena-

linejunkies bibberend voor bedanken: op ski’s van de Mount Everest 

afdalen. ‘De godfather van het freestyle skiën’ wist zich anderhalve 

kilometer staande te houden, voor hij onderuit ging en als een 

lappenpop zijn eigen dood tegemoet stortte. Tenminste, het had 

natuurlijk zijn dood moeten worden. Zij het dat de logica simpelweg 

geen vat krijgt op Yuichiro Miura. En dus skiede meneer voor zijn 

54ste levensjaar ook nog doodleuk van de hoogste bergtoppen op de 

andere zes continenten en werd hij op zijn 70ste, 75ste en – vorig jaar 

– 80ste de oudste mens die ooit naar de top van de Everest klom.  

levensles “If you wish strongly, have courage and endurance; then 

you can get to the summit of your dreams.” 

bezoekuur Bekijk The Man who Skied down Everest (1975, 86 min.), 

die als eerste sportdocu ooit met een Oscar werd bekroond.

DIANA NYAD 
Achter de geraniums Ritsen tussen de badmutsen tijdens het senio-

renuurtje van het lokale zwembad? Nee, niet Diana Nyad. Als 26-ja-

rige zwom de New Yorkse al binnen acht uur rond Manhattan, maar 

er was één droom die altijd bleef kriebelen: van Cuba naar Florida 

zwemmen. Na de dood van haar moeder was ze vastberadener dan 

ooit om het monsterlijk lange ‘baantje’ af te leggen. Vier keer moest 

ze opgeven door astma-aanvallen, vliegende stormen, onstuimige 

stromingen en verlammende kwallenbeten. Maar vorig jaar septem-

ber schreef Diana alsnog geschiedenis door als eerste mens zonder 

haaienkooi de oversteek te maken. 167 kilometer. 53 uur zwemmen. 

64 jaar oud. levensles “Never give up. You are never too old to chase 

your dreams. The spirit is larger than the body. The body is pathetic 

compared to what we have inside us.” bezoekuur diananyad.com, 

instagram.com/diananyad. Of bekijk de trailer van haar aangrijpende 

documentaire The Other Shore (2013, 100 min.) op Salt TV. (Getsalt.tv)

“If you wish strongly,  

have courage and endurance;  

then you can get to the summit  

of your dreams.” 
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Achter de geraniums Ineens was hij daar. Lange witte haren. Dito 

baard. En afgetrapte gympies, waarmee hij als Californische  

pensionado los ging op zijn skateboard. Niemand kende Neal ‘The 

Dude’ Unger. Maar iedereen had het afgelopen maand ineens over dat 

inspirerende internetfilmpje van ‘die oude gast’. Salt zocht hem op.

is het mooi skaten op je oude dag? “Ik heb een oude kop, maar 

ben pas 57, man. Een beginner nog! Hoewel… ik skate al sinds mijn 

zevende. Als kind droomde ik ervan om op mijn honderdste nog dage-

lijks tien mijl te rennen, maar er was één probleem: ik merkte al gauw 

dat ik hardlopen eigenlijk helemaal niet leuk vond. Gelukkig ontdekte 

ik toen het skateboard. Ik was meteen hooked en heb sindsdien geen 

dag overgeslagen.”

Hoe begon je? “Mijn eerste plank maakte ik zelf van hout en losge-

schroefde rolschaatswieltjes. Skaten bestond net. Ik had geen idee 

nog! De eerste tien jaar gebruikte ik mijn board puur als vervoermid-

del. Tot ik een jongen zag die ook tricks kon. Ik zie nog voor me hoe 

zijn blonde haar als een paraplu rond zijn hoofd draaide tijdens die 

eerste three sixty.”

Zelf kan je er anders ook wat van. “Och, ik ben altijd vreselijk skinny 
and weak geweest, dus veel beginner tricks kan ik nog steeds niet. 

Als alternatief ben ik maar mijn eigen bewegingen gaan verzinnen. 

Skaten is mijn thermometer: ik meet dagelijks hoe fit ik ben. Het slaat 

nergens op, maar op die plank vergeet ik gewoon hoe oud ik ben. Het is 

magie. Een soort hypnose. Die trucjes zijn helemaal niet belangrijk, joh.”

Niet? “Nee, het draait om de sociale contacten en die rust in je kop. 

Skaten maakt dat je hersenen eindelijk even hun klep houden. Alle 

bullshit is weg. Meditatie bijna.”

Nooit gedacht om te stoppen? “Na lange werkdagen had ik jarenlang 

eigenlijk niet de puf om te skaten. Maar mijn vorige vrouw – die ik 

helaas aan kanker heb verloren – gaf me dan altijd een schop onder 

mijn kont. ‘Kom op! Van die bank! Je bent een skater, Neal!’ Dat is nog 

steeds mijn mooiste herinnering.”

veel aan je plank te danken dus? “Bijna alles. Er was een tijd dat ik 

mijn leven dreigde weg te gooien voor alcohol en vrouwen, maar het 

skaten gaf me mijn focus terug. De laatste drie jaar ben ik werkeloos, 

maar dankzij skaten zit ik maandag in Argentinië om een reclame op 

te nemen! Ik geloof niet dat ik dan nog veel rails zal nemen, maar ik 

hoop om mijn tachtigste nog gewoon op mijn plank te staan. Je moet 

ouderdom geen kans geven, man.”

bezoekuur (als)nog eens checken? Bekijk Neal zijn claim to fame op 

Salt TV. 

NEAL UNGER 

JOSEF WAGNER
Achter de geraniums Bijna 78 jaar bij dezelfde werkgever, zonder 

ook maar een dag ziekteverlof. Josef Wagner is zo’n man die zelfs 

met een van zijn zwiegenähten (lees: dubbelgestikte) bergschoenen 

van biologisch yakleer niet van de werkvloer is af te slaan. In 1936 

ging hij in de leer bij zijn schoenen makende oom Hans Wagner. 

Maar pas toen hij zelf op de managersstoel klom, groeide het Bei-

erse bedrijfje – Hanwag dus – vanaf de jaren ’50 uit tot een wereld-

wijde schoenenreus. Momenteel kwakkelt hij een klein beetje met 

zijn gezondheid. Maar tot voor kort was de ‘Outdoor celebrity of 
2012’ zelfs op 92-jarige leeftijd – acht jaar na zijn officieuze pen-

sioen – nog dagelijks in zijn fabriek te vinden. Behalve op donder-

dag. “Dan speel ik tennis met mijn vrienden.” levensles “Hecht niet 

te veel waarde aan geld en status, maar doe vooral iets wat je leuk 

vindt. Plezier is het belangrijkste.” bezoekuur hanwag.nl

GERT BOYLE
Achter de geraniums Vier jaar terug wist Gert Boyle op haar 86ste 

nog een gewapende inbreker haar huis uit te jagen. Hoe kan het ook 

anders? Je moet ook niet sollen met de ‘Chairma’ van outdoormerk 

Columbia. Als 13-jarig meisje ontvluchtte ze Nazi-Duitsland; waarna 

haar vader zijn kledinghandel in Amerika onder deze nieuwe naam 

doorzette. Na de dood van haar man (die de zaak inmiddels had over-

genomen) komt Gert in 1970 echter plotsklaps zonder diploma – maar 

met drie jonge kinderen – aan het hoofd te staan van een bedrijf met 

een miljoenenschuld. En toch leidt ze haar toko in een door mannen 

gedomineerde buitensportwereld als een strenge boekhoudster al 

gauw naar jaaromzetten van 1 miljard dollar. Niet in de laatste plaats 

dankzij haar optredens in de eigen reclamespotjes. En haar geheime 

wapen: thank-you-notes. levensles “Never take yourself too serious-

ly.” bezoekuur Lees haar boek One Tough Mother (2005, 208 pag.).

“Never take yourself too seriously” 92
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NED OVEREND
58103

Achter de geraniums Terwijl andere mountainbikers zweren bij hun 

high tech kleding of fietscomputer, weigert de 58-jarige Ned Ove-

rend al jaren op de fiets te stappen zonder één ding… zijn leesbril 

(om ook bij pech de schroefjes van zijn derailleur te kunnen zien)! 

Het moge duidelijk zijn: ook legendarische mountainbikers worden 

oud. Zijn ogen dan, want tijdens wedstrijden laat ‘The Lung’ 20- en 

30-jarige ‘broekies’ nog bijna wekelijks in zijn stof happen. Eigenlijk 

ging hij in 1996 al met zijn wielerpensioen, maar het bloed stroomt 

waar het niet gaan kan, dus Deadly Nedly stortte zich al gauw – met 

succes – op extreem zware off-road triatlons. Daarvoor had hij op de 

mountainbike al alles gewonnen wat los en vast zat; waaronder het 

allereerste WK. Zelfs in een tijdperk dat hij als ‘professionele’ mtb’er 

nog gedwongen was om bij te klussen in de Pizza Hut.  

levensles “Rest makes you stronger, and your body will tell you when 

you need more rest. Your job is to listen.” bezoekuur Lees zijn boek 

Mountainbike like a Champion (1999, 230 pag.).

ROBERT MARCHAND 
Achter de geraniums Er zijn honderdjarigen die blij zijn dat ze über-

haupt nog in hun scootmobiel kunnen klauteren voor een rondje om 

de kerk. En er is Robert Marchand. Op een wielerbaan in Parijs fietste 

de Fransman – in een vorig leven onder meer houthakker, brandweer-

man en wijnhandelaar – in januari alweer voor de derde keer het 

werelduurrecord in zijn leeftijdscategorie (100+) aan diggelen door 

bijna 27 kilometer in de rondte te trappen. Moegestreden? Neuh, 

Marchand is ook wereldrecordhouder op de 100 kilometer voor hon-

derdplussers, met een tijd van ruim 4 uur en 17 minuten. Zijn reactie? 

“Ik heb alleen water met honing in mijn bidon. Met doping was ik een 

stuk sneller geweest.” levensles “Er komt altijd een volgende dag. 

Volgend jaar kan ik misschien nog wel meer.” MADONNA BUDER 
Achter de geraniums Vergeet Margaret Thatcher! De echte ‘Iron 

Lady’ is een 83-jarige non uit Spokane, Washington. Madonna Buder 

rent, fietst en zwemt alsof de duvel haar letterlijk op de hielen zit 

en de Lieve Heer haar bidon hoogstpersoonlijk met wijwater heeft 

gevuld. Ze was 23 toen ze het klooster inging en begon op haar 52ste 

met triatlons om haar hoofd nog meer rust te brengen. Maar ook 

na 340 stuks op de teller, waaronder 46(!) Ironman-deelnames, gaat 

Madonna nog ‘non-stop’ door. Om haar überhaupt te kunnen laten 

starten, moet de organisatie voor vrouwen zelfs voortdurend nieuwe 

leeftijdscategorieën in het leven roepen (maar met dezelfde tijdsli-

miet als de rest van het veld). Twee jaar terug verdiende Madonna zo 

definitief haar sleutel tot de hemelpoort door ook de oudste manne-

lijke deelnemer uit de boeken te boksen. levensles “You don’t need 

to apologize for the gifts you’ve been given. Only apologize for not 

using them.” bezoekuur Lees The Grace to Race (2010, 256 pag.).
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