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60 jaar. Een mooie leeftijd om eens terug te blikken op het leven. 
Mooi, spannend, snel en gevuld… dat was het zeker. No regrets what so ever! 
Nu hopen we dat ik daar nog een aantal (gezonde) jaren kan aanbreien want er is nog zoveel 
te beleven. 
 
Toen kwam 30jaar MMC op in mijn gedachten. Van deze dertig jaar maakte ik er 16 jaar deel 
van uit. 
 
Het lopen heft in mijn druk leven met 4 kinderen, een zaak en een 
goed gevuld sociaal leven een zeer grote plaats ingenomen. Het 
lopen werd een manier om toevlucht te zoeken naar de stilte en 
de rust. (Een ME-momentje). Al gauw werd eventjes 5km lopen 
een makkie en werden de doelstellingen snel bijgesteld. 
 
Na een jaar stond ik aan de start van New York marathon. Daarna 
Londen, Madrid, Barcelona en tenslotte de Berlijn marathon, waar 
ik in de Irish pub aan de praat geraakt ben met ene ‘Wilfried’. De 
week erop zat ik op gesprek voor de goeroe en was ik lid 
geworden (mijn gewicht was alvast geen issue). Al snel voelde ik 
me op de trainingen in Aalst op mijn gemak. Mijn eerste 
compagnons waren Anne-Marie en Herman. De rest is history! 
 
Vooral de drive achter de club (met name Wilfried en het bestuur) stimuleerden mij om juister 
regelmatiger en op een verantwoorde manier te trainen.  
 
28 marathons na de eerste vijf beschik ik over een arsenaal onvergetelijke momenten. Aan 
elke clubreis hangt een fantastisch verhaal.  
Neem de Honolulu, de reis met mijn kinderen – de Bostonreis, waar wij strandden in Atlanta – 
het hete Chicago – Praag & de (H)Rotterdam reis. Vancouver – Rome – Reykjavik – Athene 
& Connemara waar we de heuveltjes trotseerden. De topevenementen zoals NY – Berlijn – 
Amsterdam – Tokio – London. De wijntjes die smaakten na de marathon van Nice – Médoc en 
côte Chalonnaise. En niet te vergeten onze Vlaamse trots zoals Flanders Field – Kortrijk – 
Brugge & Great Breweries Marathon. 
 
Mijn MMC-maatjes zijn me dierbaar en heb daaruit mooie vriendschappen uitgebouwd. De 
solidariteit is groot. Zo ben ik 2x, tijdens een marathon, letter- en figuurlijk opgeschept geweest 
door Geert Meese tijdens 2 super hete loopwedstrijden. Geert heeft me tot de finish gesleept. 
Zoiets vergeet men niet. 
 
Ik hoop dat ik nog een aantal jaar kan mee lopen, nog wat grenzen kan verleggen en nog 
enkele mooie bestemmingen kan ontdekken.  
 
Dank hiervoor 


