
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

NIJMEGEN Marcel Cremers (45)
tuurt over zijn bril naar het kleine
navigatiesysteem dat hij op nog geen
5 centimeter van zijn gezicht houdt.
‘Kun je het zien?’, roept een jonge
deelnemer van de Nijmeegse Vier-
daagse uitdagend naar hem. Zijn
vrienden lachen. ‘Dat krijg ik wel va-
ker te horen’, zegt Cremers terwijl hij
zijn schouders ophaalt. Als hij zich
georiënteerd heeft, zet de slechtzien-
de man het tempo er weer in. Nog
41 kilometer te gaan.

Cremers werd geboren met een
blind oog, en een oog waarmee hij
maar 5 procent ziet. Als klein kind
hoorde hij de lange stoet wandelaars
van de Vierdaagse jaarlijks door de
straten van zijn geboortedorp Cuijk
trekken, en hij zag de schimmen van
de mannen en vrouwen. Op die laat-
ste en mooiste dag van de wandel-
tocht stond hij steevast naast de weg,
met zijn hand uitgestoken. ‘Er was al-
tijd wel een militair die me dan vast-
greep en een paar honderd meter
meenam. Ik ben uiteindelijk pacifist
geworden, maar toen vond ik dat ge-
weldig.’

Hij kon er voor kiezen om met be-
geleiders in een groep voor blinden
te lopen, maar daarvoor heeft hij be-
dankt. Hij wil zich ‘stoer’ kunnen
voelen als hij op de laatste dag over
de Via Gladiola loopt. Dat gaat niet
als een blindenbegeleider je aan een
touwtje meeneemt. Het moet zijn ei-
gen prestatie zijn. ‘Het moeilijkste
aan mijn handicap is om hulp te
moeten vragen’, zegt Cremers. ‘Ik wil
zoveel mogelijk zelf doen.’

Nu staat hij om vier uur ’s nachts

aan de start van de Vierdaagse. In zijn
eentje, met alleen de gps en een blin-
denstok, loopt hij 50 kilometer.
‘Door die stok houden mensen wat
meer afstand, dan heb ik tenminste
de ruimte om te lopen’, lacht hij.
Twintig jaar geleden liep hij de Vier-
daagse al eens uit. Hij vond de weg
door de gedaantes van de mensen
voor hem te volgen. ‘Op de lange
stukken liep ik dan dicht achter een
groepje aan, om niet te verdwalen.’

Door hagen van feestende studen-
ten loopt Cremers in het donker van
de Wedren naar de Waalbrug. Er
wordt gelachen en gezwaaid, en nau-
welijks op weg worden de eerste
wandelaars al door een menselijke
erehaag geloodst. ‘You’ll never walk
alone’, zingen een paar jongens die
waarschijnlijk de hele nacht gefeest
hebben. Ergens klinkt op een mild-
sarcastische toon het lied ‘We zijn er
bijna’.

Rond kwart over vijf, als Cremers
pas net over de Waalbrug is, verrast
een stevige bui de wandelaars. De
eerste natte broekspijpen schuren
tegen elkaar, hier en daar klinken
zompige voetstappen in doorweekte
schoenen. ‘Dit is schitterend blaren-
weer’, weet de ervaren Cremers. Als
de flats van Arnhem in zicht komen,
liggen de eerste wandelaars voor-
over gestrekt op de opklaptafels van
de EHBO-post. Cremers zelf komt er
goed vanaf, al heeft hij door zijn
slechte zicht moeite om droge voe-

ten te houden. ‘Ik pak iedere plas
mee.’

Met de blindenstok ingeklapt in
zijn binnenzak, merkt niemand iets
van Cremers’ handicap. De verlegen
kleine kinderen, die langs de kant
snoep en koek aanbieden, zien hem
als een van de vele wandelaars. Maar
als ze hun zoetwaren niet luidkeels
aanprijzen, loopt Cremers ze zo voor-

bij. En hij mist het uitzicht over de
dorpen en de velden van Gelderland.
‘Ik zou het heel graag willen zien, het
is vast erg mooi’, zegt hij over de ein-
deloze stoet wandelaars die door de
weilanden slingert.

Veel meer dan bij andere lopers
draait de Vierdaagse-belevenis van
Marcel Cremers om geuren en gelui-
den. Een smeulende barbecue ont-
gaat hem niet, als hij langs een
groepje toeschouwers loopt dat een
ontbijt van worstjes en bier nuttigt.
Het dorpje Bemmel staat vol met
blaasorkesten en fanfares. Voor een
café zingt een volkszanger Neder-
landstalige schlagers. ‘Dit zijn de
echte helden’, roept Cremers stra-
lend boven de luide hoempapa uit.
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Heeft u zich al door Saksen laten verrassen?
Want deze veelzijdige streek biedt u mooie
steden zoals Dresden, Leipzig en Chemnitz.
Slenter door oude stadjes als Meissen of
Görlitz. Wandelen en fietsen kan in de
uitgestrekte natuurgebieden van het
Sächsische Schweiz en het Ertsgebergte of
langs de rivieren Elbe, Mulde of Spree. Een
culturele, actieve of relaxte vakantie, in
Saksen kan het allemaal!

PENTAHOTEL CHEMNITZ****
U verblijft in dit 4-sterren hotel dat op de
groene Schlossberg ligt, in Chemnitz. Het
hotel is voorzien van een bar, restaurant,
terras, binnenzwembad, whirlpool en
solarium (deels tegen betaling).

Zie www.kras.nl/17741

SAKSEN
3- t/m 8-daagse autovakantie Duitsland INCLUSIEF
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REPORTAGE SLECHTZIENDE MARCEL CREMERS LOOPT ZONDER HULP DE VIERDAAGSE

Wandelen tussen geuren engeluiden
Om4 uur ’s nachts
stond hij in zijn
eentje aan de start
op dag 1, met zijn
gps en blindenstok.
Marcel Cremers wil
de weg zelf vinden.

ADVERTENTIE

ADVERTENTIE

Cremers orienteert zich met zijn navigatiesysteem. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Regenweer: duizenden lopers blijven thuis
Duizenden lopers die zich hadden in-
geschreven voor de Nijmeegse Vier-
daagse, hebben hun startbewijs niet
opgehaald. Van de 45.000 mensen
die zich inschreven, kwamen er
maar 41.472 opdagen. Waarschijnlijk
zijn ze afgeschrikt door de overvloe-
dige regen in de dagen voor het eve-
nement, zegt de organisatie van het
wandelevenement. Ook de slechte
weersvoorspellingen voor de rest
van de week kunnen hebben meege-
speeld.
Het weerbureau Meteo Consult doet
gerichte voorspellingen voor het
Vierdaagse-parcours. Vorig jaar uitte
een CDA-Kamerlid nog kritiek op het
KNMI, omdat het met verkeerde

voorspellingen 1.500 wandelaars zou
hebben ontmoedigd deel te nemen.
Na regenbuien in de vroege ochtend
was het dinsdag droog.
Meteo Consult voelt zich niet verant-
woordelijk voor de grote uitval, ook
niet als de voorspellingen de komen-
de dagen niet uitkomen. ‘We base-
ren onze voorspellingen op gedegen
onderzoek. Als we dit niet verwacht-
ten, zouden we het niet publiceren’,
zegt woordvoerder Casper Hootsen.
Meteo Consult denkt dat er vanaf
vrijdag, de laatste dag van de Vier-
daagse, een periode van zomers
weer aankomt.
Het KNMI voorspelt die dag 70 pro-
cent kans op neerslag.

Het moeilijkste is
om hulp te
moeten vragen
Marcel Cremers
Loopt voor de tweede keer mee


