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Het is ochtend, de nevel hangt over de velden en het belooft een zonnige en mooie lentedag 
te worden. 
Ik maak me klaar voor mijn allereerste marathon.  
 
Een jaar eerder ben ik gestart als coach bij de Managers Marathon Club. Mijn opleiding 
Lichamelijke Opvoeding helpt me door het theoretische gedeelte van de trainingsopbouw & 
periodisering maar het is de ervaring van Wilfried die me de praktijk onder ogen doet zien. 
Wilfried toont me het werkveld en leert me hierin bewegen. Ik voel me goed in deze MMC 
groep, alleen, ik start als marathoncoach zonder marathonervaring.  
Maar nu, op deze mooie zondagochtend in mei is het zover, ik ben klaar voor mijn debuut. 
 
Ik verorber mijn wit brood met honing. Ik voel me klaar. Ik heb zenuwen maar ik heb er zin in. 
Hiervoor heb ik zo lang getraind… 
Pas later zal ik begrijpen dat die gespannen sfeer enkele uren voor de start de marathon zo 
uniek maakt…, hoeveel marathons ik ook intussen gelopen heb, het is altijd toch die (kleine) 
sprong in het onbekende, hoe goed 
getraind, je weet nooit wat het zal opleveren 
die dag… 
 
Mijn ontbijt zit er op… ik heb m’n kledij al 
klaargelegd vorige avond en spring dus in 
m’n wedstrijdtenue. De volgende uren die 
verstrijken zijn rustig… een beetje lezen in 
de weekendkrant… een beetje water 
drinken. Ik voel me afgesloten van de wereld 
en dat voelt goed. Ik zit in mijn bubbel. 
 
Ik ben alleen afgereisd maar Wilfried stond 
er op af te zakken naar de Maasvallei om 
zijn pupil aan te moedigen tijdens zijn eerste 
marathon. Ook dat heb ik nadien zeer sterk geapprecieerd. Een marathon lopen is een 
individuele beleving maar hoe fijn is het om die ervaring te kunnen delen. Ik ben er Wilfried en 
Suzie nog eeuwig dankbaar voor. 
 
Ik ben er klaar voor, nog een paar minuten voor de start. De Maasmarathon is een kleine en 
prima organisatie. Prima is de zin dat je niets tekort komt -voor, na en tijdens- en klein in de 
zin van,…  ’t ja, klein:  vijftien minuten voor de start is amper iemand te zien aan de startzone, 
sommige lopen nog wat in of andere zitten nog rustig in de wagen de koelte van de schaduw 
op te zoeken. Een charmante marathon noemen we dat in het jargon. 
 
De start wordt gegeven en we zijn vertrokken. 
Tussen startschot en finish zit ik in die marathonrush die we allemaal kennen… nieuw terrein 
wordt ontgonnen, je leert heel veel over jezelf op die paar uren. De finish is zalig… armen gaan 
de lucht in al was ik de winnaar, de teller klokt af op 3:02:40. De welverdiende medaille wordt 
eervol in ontvangst genomen, ik ben de gelukkigste persoon van de wereld.  
Ik heb aan mezelf bewezen dat ik het kan. En ik heb aan MMC getoond dat ik nu een 
marathoncoach met marathon ervaring ben. 
 

Ik ben klaar voor meer. Ik ben klaar voor de komende 30 jaar. 


