
Getuigenis Peter Van Maele 
Mijn eerste marathon met MMC, en hoe marathon momenteel mijn HOOP is. 

 
 

Ooit liep ik quasi even goed als een buurman….tot de ontnuchtering bij mijn eerste marathon 
van Antwerpen 2011. Waar die buurman maar niet moe werd en altijd maar sneller kon lopen, 
zat ik eigenlijk zwaar te sukkelen. Hij zat net in de MMC, en dat leek me toen (onterecht) een 
duur en elitair clubje. 
Mijn trainingen deed ik toen amper 1x per week (zogezegd geen tijd), maar dan liefst zo ver 
én snel mogelijk. Van een sporthorloge en sportvoeding en -drank had ik nog nooit gehoord. 
Na enkele kwarttriatlons, een halve triatlon en een dodentocht, wou ik toch nog eens een 
marathon lopen, maar dan onder begeleiding. Die buurman én zijn vrouw hadden ondertussen 
al wat Majors afgewerkt, dus New York via de MMC leek me ideaal.  
Ik had in mei 2016 de traditionele intake met Wilfried Silon in Aalst, en liet me van mijn beste 
kant zien. “Veel water drinken”, zei hij toen, sindsdien drink ik water als een kameel. “Ik heb 
nog een plaatsje vrij voor november 16”. Eigenlijk dacht ik zelf eerder aan 2017, dus mijn vrouw 
was een beetje verrast dat het zo snel kon. Ik was nog nooit eerder langer dan 3 nachten van 
huis weg geweest. De opkomende terreur maakten haar ook al wat angstiger, zeker omdat de 
2 presidentskandidaten in NY wonen, en de verkiezingen 2 dagen na de marathon zijn. Maar 
ze gunde me de trip. Meegaan met het gezin, was geen optie. Met een overactieve 2-jarige en 
een 8-jarige is dat geen plezier voor Karen. 
Zodra mijn dochter 18 jaar is, lopen we NY samen. Die belofte hebben we al gemaakt. 
Ik kocht Wilfried zijn boek “Durven dromen” en waande me gelijk aan de start van een 
marathon. 
Ook de schema’s van Tomas waren een zegen: eindelijk eens weten dat je professioneel 
begeleid wordt, zelf niet moeten kiezen hoe vaak/ver/hard je moet lopen. Omdat ik laat in de 
club kwam, moest ik nog vooral omschakelen. “Traag lopen, lage hartslag”, lijkt makkelijker 
dan je zou denken. Plots maakt ik wél tijd om te lopen, weliswaar om 6h ’s morgens. 
Snelheid moest plaats maken voor uithouding, maar NY onder de 4h moest lukken. De 
trainingen deed ik allemaal met veel plezier, enkel de laatste maand was wat lastiger. 
Iedere dag was ik met die marathon bezig: waar ga ik morgen lopen, hoe heb ik vandaag 
gelopen, hoe zou het zijn…? Iedere dag: “marathon”, het was echt een levenswijze geworden, 
ik was verslaafd. 
Als allereerste kwam ik toe op de luchthaven. Enkel Wilfried was er al. De balie was nog niet 
open, we moesten nog een uur wachten tussen die zigzag-linten op 30 meter voor de balie. 
Iedere meter die Wilfried kon opschuiven, was precies een overwinning voor hem, al maakte 
dat uiteindelijk gaan enkel verschil. Maar het typeerde zijn gedrevenheid. Omdat ik bij de MMC 
nauwelijks mensen kende (na de trainingen ging ik asap naar huis om toch nog een beetje bij 
mijn gezin te kunnen zijn), was ik blij dat ik bij Wilfried kon vertoeven. Ik was héél blij van hem 
een koffie te kunnen kopen, zijn valies te kunnen dragen, en gehoor te geven aan zijn 
enthousiaste verhalen. Ik voelde dat hij ook een tijdelijke vaderrol op zich nam, althans voelde 
ik dat met plezier toch zo aan.  
Als hij iets vertelde, stond ik vooraan de rij, uit respect en enthousiasme. De 2 WAUW-
momenten waren het zicht vanop de NEW WORLD TOWER en joggen met zonsopgang op 
Brooklyn Bridge, ik heb mijn dankbaarheid daarvoor geuit aan hem.  
Wilfried houdt ervan op tijd te zijn, net als ik. Ik baalde toen we de laatste dag te laat waren 
aan de bus naar het vliegveld. Met verzuurde benen renden we van de metro naar de bus, 
ondertussen alvast sms’en met verontschuldigingen (in de metro kon ik geen sms versturen). 
Wilfried zei dat hij vooraf kon zien wie door het ijs zou zakken. Dus begon ons groepje 
maniakaal de hele dag door bananen te eten en water te drinken. Daar zou het dus niet aan 
liggen. De toerist uithangen en jetlag waren wel dooddoeners. 
Sedert 1 april 2016 was ik gestopt met roken. Ik rookte voordien maar 5 sigaretten per dag, 
maar ik moest uiteindelijk toch eens stoppen. Dat was mentaal lastig, als oplossing rookte ik 
wel nog in het buitenland. Aan die fysische grens kon ik me echt wel houden. Dus heb ik ook 
gerookt in NY, zonder dat Tomas en Wilfried het zagen. Stiekem als een puber dat het roken 



verbergt voor zijn ouders. Wat een gevoel van vrijheid: sigaretje, muziek door mijn oortjes, 
flaneren in een wereldstad vol energie, geen kinderen, geen werk, geen beslissingen moeten 
nemen want de groepsreis beslist alles voor jou. Zalig, mijn pakje heeft de week niet overleeft. 
Voor de marathon was ik zenuwachtig. Zoveel indrukken, zo een lange voorbereiding, zo veel 
om te letten qua voeding/tactiek/… Onder andere de hoogtemeters deden me de das om, ik 
was al vrij vroeg kapot. Ik zag dat de grens van 4h krap ging worden, ik eindigde op 4h 00min 
53 seconden! Ik baalde ergens wel. Maar nadien dagen rondlopen met die medaille was alsof 
we de stad hadden veroverd. Alle nationaliteiten begonnen te praten met elkaar over die 
marathon. De mythe van NY is waar, het is een geweldige stad met zoveel energie. 
Wilfried was al bezig zijn wachtlijstjes voor de Majors aan het opstellen. Iedereen had een 
grote mond van “ik ga dit en dat en si en la”, dus ik heb me ook snel snel ingeschreven voor 
Berlijn 17, London 18, Boston 19 en Chicago 20 (met goedkeuring van mijn vrouw, en de kids 
gaan mee naar Berlijn en London). 
Berlijn, een snel parcours, dus gaan we deze keer ferm onder die 4h duiken. De verloren kilo’s 
waren er ondertussen weer bij, na maanden Spartaans leven had ik precies wat vreetbuien 
achteraf. Maar we beginnen echt vroeg aan de voorbereiding, dus dat komt goed. 
Karen ging in februari 2017 mee naar een gesprek met Tomas, omdat ik haar bij alles wil 
betrekken. Berlijn wordt een familietrip. Mijn gezin ging ook mee naar de halve marathon in 
Sluis, om al wat andere MMC’ers te ontmoeten. 
En toen, BAM, darmkanker. Vrijwillig liet ik me onderzoeken midden maart, omdat ik daarmee 
erfelijk belast ben, en het was niet goed. 
Heel theatraal vertelde de chirurg na de coloscopie dat ik Berlijn eind september waarschijnlijk 
niet zou kunnen lopen, én dat mijn hart in rust véél te laag was (35, de toestellen sloegen in 
alarm). Ze liet me geloven dat ik misschien nooit meer zou kunnen sporten met dat hart. Mijn 
wereld stortte in. 10 dagen was ik daar het meest bang van, van de echo die uitsluitsel moet 
geven over mijn hart en sportleven. Blijkt dat de dramatiek ook daar overdreven was, ik mag 
zeer zeker sporten.  
Gewoon nog die kanker uit mijn lijf krijgen. 18 april ga ik onder het mes, dan blijf ik een week 
of 2 in het UZ Gent (als zelfstandige zal ik wel sneller herstellen) en dan zien we of er nog 
chemo nodig is. Daarna terug beginnen lopen. 
Berlijn 2017 wordt het verste project waar ik voorlopig kan naar uitkijken. Mijn lichtpunt, mijn 
streefdoel, symbool voor mijn doorzetting en vechtlust. Misschien niet onder de 4h, maar als 
ik hem uitloop, dan win ik van de kanker die mijn voorbereiding verstoort. Ik moet en ga de 
finish halen! Mijn leven gaat door. “Durven dromen” zou Wilfried zeggen in zijn boek. Daar kijk 
ik naar uit. Marathon gaat me er boven op helpen. Gezond leven, trainen, doorbijten. Op 
facebook schrijft iedereen (nav de kanker) “komaan Superman, ook dit kan jij winnen”. De 
verwachtingen zijn alweer hoog gespannen, maar tot nu toe heb ik nog niet vaak getreurd. 
Ik heb asap Tomas en Wilfied op de hoogte gebracht. Als sportbegeleiders en mentors leek 
hun betrokkenheid wel een steun, hoe minimaal het ook kan zijn, voor mij is het belangrijk. 
Tomas stond er op dat hij me verder zou begeleiden als ik chemo nodig zou hebben en zou 
willen blijven lopen. 
Eind mei: we volgen chemo, en na 1 sessie was het al duidelijk, zelfs 10 km is al te hoog 
gegrepen. 5km is nog net leuk en haalbaar. Jullie zien me terug in London 2018. 
Bedankt MMC voor het parcours tot nu toe. 


