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TIEN KEER NIJMEGEN

160 km
WANDELEN MET TWEE KNIEPROTHESEN

In zijn zonnige woning in Ooij zit meneer Wolf 

(84) al helemaal klaar voor het gesprek. Trots 

vertelt hij dat hij binnenkort – met twee knie-

prothesen – voor de tiende keer de Nijmeegse 

Vierdaagse zal lopen. Hij haalt een deelnemers-

lijst tevoorschijn uit 1956: het eerste jaar dat hij 

meeliep. ‘Kijk, daar staat mijn naam: A. Wolf. 

Deze lijst hebben we pas onlangs op internet 

gevonden. Ik ben er toch zó blij mee!’ 

Waarom is die lijst  
zo belangrijk voor u?
‘Van die eerste keer dat ik meeliep, in 1956, heb 

ik heel lang geen bewijs gehad. De organisatie 

had niets meer uit die tijd. Een jongen die han-

dig is met computers, heeft deze deelnemerslijst 

uiteindelijk toch voor mij opgespoord. Daarmee 

is het bewijs geleverd dat ik komend jaar voor 

de tiende keer meeloop. Het is de drive hè, om 

die tien te halen. Ik kan niet uitleggen waarom, 

maar voor mij is dat heel belangrijk.’

Wat kunt u zich herinneren van 
de eerste keer dat u meeliep? 
‘Ik was 21 jaar en zat in het leger. Met de 

commandotroepen deden we mee aan de Vier-

daagse. In die tijd liepen er nog militairen uit 

allerlei landen mee. Ik weet nog dat we dat heel 

interessant vonden.’

Liep u het jaar daarna weer mee?
‘Nee, nee! Daarna heb ik ruim 50 jaar niet mee-

gelopen. Pas in 2010 weer.’

Waarom zit daar zo’n gat tussen? 
‘Het werk, hè? Eerst zat ik in de metaal en 

daarna werkte ik als bedrijfsleider bij een steen-

fabriek. In die tijd maakte je lange dagen, en je 

had hooguit twee weken vakantie per jaar. Ik 

ging wel altijd kijken naar de Vierdaagse. Al die 

jaren kriebelde het om mee te doen, maar voor 

sporten was geen tijd. Totdat ik – als donderslag 

bij heldere hemel – mijn werk kwijtraakte.’ 

Hoe kwam dat? 
‘De steenfabriek ging dicht en een soortgelijke 

baan was voor mij niet meer weggelegd. Door 

al die jaren zwaar werk was mijn rug te slecht 

geworden. Leuk is anders, maar ik ben niet 

iemand die bij de pakken neer gaat zitten. Ik 

vond aangepast werk en ging weer sporten: 

voetbal en tennis. Helaas begaven toen ook mijn 

knieën het.’ 

Wat was er dan met uw knieën?
‘Die deden allebei heel erg zeer. Eerst kreeg 

ik beencorrecties: ik had van die typische, 

kromme voetbalbenen. Helaas hielp dat niets, 

ik had te lang doorgelopen met de klachten. De 

orthopeed adviseerde me om langzamerhand na 

te gaan denken over knieprothesen. Daar wilde 

ik absoluut niets van weten, ik zag enorm op 

tegen zo’n ingreep. Maar al een paar weken later 

stond ik weer bij hem op de stoep. De pijn was 

onhoudbaar. Opereren was onvermijdelijk: met 

tussentijd van een paar maanden heb ik twee 

knieprothesen gekregen. Daarna wilde ik zo 

Het leven begint pas echt… als je twee 

kunstknieën hebt. Meneer Wolf (84) is er 

in elk geval heel blij mee. ‘Komend jaar 

loop ik voor de tiende keer de Nijmeegse 

Vierdaagse.’
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ORTHOPEDIE: 

‘Als u met een knie- of 

heupprothese een lange 

wandeltocht wilt maken, 

adviseren wij om het 

rustig op te bouwen. 

Is de training heel 

pijnlijk? Begin dan niet 

aan de tocht. Maar een 

beetje pijn is normaal: 

het gebied rondom de 

prothese blijft gevoelig. 

Hoe weet u of u over de 

grens gaat? Neem na 

inspanning een pauze. 

Als de pijn daarna weg 

is, hoeft u zich geen 

zorgen te maken. Gaat de 

pijn niet over van rust, 

dan is het misschien 

teveel geweest. Wilt u 

een specifieke sportpres-

tatie leveren? Met een 

sportfysiotherapeut kunt 

u toewerken naar uw 

sportdoel.’




