
Getuigenis Rudi Cleymans 
“Marathons lopen” = qualitytime voor je gezin! 

 
 
Voor mij is het lange afstandlopen ook begonnen, zoals bij vele anderen... de 40 voorbij, 
problemen met het lichaamsgewicht door de vele recepties, stress in het zakenleven, ... Tijd 
om er iets aan te doen en dan ga je als bedrijfsleider voor het extreme: marathons lopen. Via 
Iron Managers kwam ik bij M-M-C terecht.  
Obligaat interview met Wilfried en de marathon in New York als 1e doel: we spreken over de 
editie 2008. Eén maal zou wel genoeg zijn zeker? Maar de toffe ervaring met de andere M-M-
C lopers  droegen ertoe bij dat ik in de club bleef. We maakten er zelfs gezinsvakanties van... 

Mijn 2e marathon liep ik in Connemara (2011; alleen al voor het liedje 😊 ) en in het select 

gezelschap werden mijn echtgenote Nadine Ringoot en 2 tienerdochters meegenomen.  
Ook in Barcelona (2012) ging mijn hele gezin mee om te supporteren. Elke keer toffe korte 
vakanties, niet alleen voor mezelf, maar ook voor Nadine en mijn 2 dochters. 
Chicago (2014), Boston (2015) en London (2016) volgden en juist voor die laatste was er nog 
Tokyo. Mijn dochters wilden terug meegaan. Inmiddels waren ze 23 en 21 jaar en... 

marathonrijp? 😉 

In elk geval vond ik dat ze er iets moesten voor 
doen: niet zomaar meegaan, maar ook meelopen! 
En wat doen dochters die graag reizen en zo’n kans 
niet willen laten liggen? Inderdaad… maanden 
trainen en mee aan de start verschijnen samen met 
pa en ook ma!  
Iedereen weet wel wat er allemaal verkeerd kan 
gaan tijdens een maandenlange voorbereiding. Als 
je dit project dan nog eens aanvat met vier 

gezinsleden, dan kan er nog véél meer verkeerd gaan. En zo gebeurde ook: blessures, “geen 
tijd”, motivatie die verdween, “ik ga het niet kunnen”, enz.... 
Maar: begin 2016 stonden we met ons vieren aan de start in Tokyo! Nu nog die marathon 
uitlopen! Na 12 km Laura in moeilijkheden. Dafalgan en inpraten op haar hielpen haar erdoor. 
Na 30 km Elien in moeilijkheden. Inpraten en aan de arm meesleuren hielpen haar erdoor. 
Nooit gedacht dat ik “mijn dochter naar het altaar” zou kunnen leiden (mijn vroegere hobby 
was trouwers filmen en hét moment dat de vader zijn dochter naar het altaar begeleidde, vond 
ik steeds de max!). 
Maandenlange voorbereiding en 5 uur (!) samen marathonlopen in Tokyo zullen we nooit 
vergeten. Dit was qualitytime met het hele gezin. Een supergeslaagd project dat we in 2017 
nog eens tezamen overdeden in Berlijn. 
Voor ons betekent marathonlopen dus allesbehalve een individuele sport. Het is een sport 
voor netwerkers en een sport voor gezinnen die een hechtere band willen creëren door samen 
af te zien. 
Lang leve onze prachtige club! 


