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Er zijn een paar fysieke uitdagingen die zo groot lijken dat ze vooraf onoverkomelijk lijken. De 
Mount Everest beklimmen is er één van, net als met een parachute uit een vliegtuig springen. 
En ja, een marathon lopen hoort absoluut ook in dat rijtje. Ik ben altijd een fervent sporter 
geweest. Van jongs af heb ik de ene na de andere sport uitgeprobeerd. Altijd weer met een 
doel voor ogen, altijd op een competitieve manier. Niet noodzakelijk om beter te zijn dan 
anderen, wél om mezelf steeds weer te verbeteren, om telkens weer mijn grenzen te 
verleggen. 
 
Zo groeide ook de droom om die ultieme uitdaging, de marathon, tot een goed einde te 
brengen. Die droom ontstond zowat 20 jaar geleden. Op dat moment had ik al een bijzonder 
druk gevuld leven. Een gezin met een jonge zoon en een veeleisende job bij NCMV. Maar de 
droom liet niet los, en dus ging ik op zoek naar mensen die mij op dat pad van 42 kilometer en 
195 meter konden begeleiden. 

 
Zo leerde ik Wilfried Silon en de Managers 
Marathon Club kennen. Een organisatie van 
mensen met een gelijkaardig druk leven, maar 
vooral ook een vriendengroep die sàmen dat doel 
deelde om een marathon uit te lopen. 
 
Ik heb het Wilfried overigens niet makkelijk 
gemaakt. Want ik vroeg hem niet alleen om mij te 
begeleiden in mijn trainingen zodat ik de afstand 
van de marathon aankon, ik wilde dat ook onder 
de 4 uur doen. We zijn dus aan de slag gegaan 
en een tijd later stond ik, samen met Wilfried en 
zijn echtgenote en andere leden van de club, aan 
de start van de New York Marathon. En exact 3 
uur en 58 minuten later liep ik in Central Park over 
de meet. Die ultieme droom, die op voorhand 
onoverkomelijk leek, had ik bereikt.  
 
Ik ben Wilfried en de MMC dus bijzonder 
dankbaar. Voor de steun, voor de vriendschap, 
voor 30 jaar mensen begeleiden op hun pad van 
42,195 kilometer. Ik feliciteer Wilfried Silon en alle 

mensen van de MMC dan ook van harte met dit jubileum en ik wens jullie nog heel veel succes 
toe in de toekomst. 
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