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In mijn Denderleeuwse jeugdjaren verdeelde ik mijn speeluren met de vrienden tussen 
voetballen, ravotten op straat, in veld en bos en fietsen. Van joggen was toen geen sprake, 
het woord of begrip bestond toen trouwens nog niet, ik heb het over de jaren tussen 1955 en 
1965, alweer 'n eeuwigheid geleden dus. 
Maar toen kwam de legerdienst, eerst Turnhout met een maand lang opleiding op Tielen 
Heide, daarna elf maand Keulen. Buiten een wekelijkse voetbalmatch en af en toe een 
zondags zwemmoment in een openluchtbad in de buurt van het stadion van FC Köln was er 
niet veel mogelijkheid om aan sport te doen. De desolate en weinig inspirerende kazerne met 
haar strakke betonwegen liet 's avonds na de diensturen alleen hardlopen toe, neen, ik hanteer 
hier eens te meer nog niet het toen onbestaand begrip joggen. Tijdens duurlopen tot 15km 
met de volledige uitrusting, dus inclusief halfautomatisch Fal-geweer, rugzak en helm en niet 
vergeten de zware zwarte bottines (mooi woord is dat) was duidelijk geworden dat ik een 
aardig stukje kon lopen, ik was een pezig ventje, gehard door het snel en lang fietsen met mijn 
speelkameraden, de adem zat goed, de fietsbenen lieten zich makkelijk omschakelen tot 
loopbenen, de collega's miliciens kwamen me na duurlopen vragen bij welke atletiekclub ik 
was aangesloten en konden me amper geloven toen ik antwoordde dat daar geen sprake van 
was. Ik dacht toen om me na mijn legerdienst te laten aansluiten bij 'n atletiekclub maar een 
voltijdse job, bergen lectuur en het schrijven van gedichten plus een goed lief namen zoveel 
tijd en energie in beslag dat er van het beoefenen van een clubsport geen sprake was. 
Er werd getrouwd, er kwamen snel kinderen en plots verscheen ook..................Wilfried Silon, 
jullie welbekend, hij was de buur van mijn schoonouders en vroeg me op een blauwe maandag 
om samen met hem één keer in de week te gaan lopen/joggen. Ik had toen wel al mijn 
zondagse koersfietstochten in groep maar dat voorstel van Wilfried zei me wel iets, vooral met 
mijn 'succesruns' van tijdens mijn legerdienst in het achterhoofd. 
Wilfried en ik liepen ofwel in Liedekerke-bos of  op donkere herfst- en winterdagen tussen Aalst 
en de abdij van Affligem en terug, zijn schoonbroer liep toen met ons mee en het werd telkens 
een gevecht om als eerste aan te komen, het competitiebeestje nietwaar. Een pittige anekdote 
is dat ik me toen, in de prille jaren zeventig, bij thuiskomst bij gebrek aan douche of bad moest 
wassen in een grote zinken kuip, in onze rijke en luxueuze samenleving van vandaag is dat 
haast niet meer denkbaar, maar het waren spijts dit anachronistisch nat gedoe toch  mooie 
tijden, ik wou dat ik ze opnieuw kon beleven, inclusief die zinken badkuip. Jaren later ging ik 
joggend aan de slag tijdens de middagpauzes op mijn werk in Brussel met het bijna dagelijks 
malen van kilometers in het Jubel- of Warandepark, ik kan op geen paar duizend kilometers 
na niet zeggen hoeveel het er tot zowat het begin van deze eeuw in totaal zijn geworden, ik 
had daar meestal ook mooi gezelschap, neen, geen knappe vrouwen maar wel Belgische 
topatleten zoals gewezen Olympisch finalist Herman Mignon (München 1972, finale van de 
1500m), winnaar van de Landencross (het officieuze wereldkampioenschap veldlopen) Erik 
De Beck, internationaal marathonloper  en de eerste winnaar van de 20km van Brussel Werner 
Mory en zelfs af en toe de veelvoudige wereldrecordloper, de onvolprezen Emiel Puttemans, 
volgens mij de grootste Belgische atleet uit de atletiekgeschiedenis. Ik liep me in het 
gezelschap van die toppers natuurlijk regelmatig te pletter maar hield er ook een stevige 
conditie en snelheid aan over, vraag dat maar aan Wilfried Silon, op dit vlak mijn ultieme 
getuige. Dezelfde Wilfried die me in 1986 warm maakte om samen met hem de marathon van 
Parijs te lopen, op Moederdag nota bene, wat bij onze dames niet meteen in de smaak viel 
ook al brachten we voor onszelf een niet onaardige eindtijd van net boven de drie uur mee 
naar huis (zie het gedicht) . 
Ik ben tijdens die meer dan vier decennialange  loopjaren wel altijd blijven fietsen want ik moet 
bekennen dat toch vooral de koers mijn grote dada is geweest, dat is trouwens duidelijk af te 
lezen van mijn bibliografie met onder meer zes dichtbundels over de wielersport. Het joggen 
geraakte vanaf 2010 evenwel meer en meer op de achtergrond wegens knieproblemen, een 
meniscusoperatie bracht weinig soelaas, een en ander is makkelijk terug te brengen tot een 



paar stevige valpartijen met de racefiets ook al kan ik fietsend nog altijd aardig uit de voeten 
op mijn nabijgelegen hellingen Muur, Bosberg, Congoberg en in mijn eigen dorp de 
Pollareberg, ooit nog de laatste klim geweest in de Ronde van Vlaanderen voor de renners 
naar de eindmeet in Meerbeke/Ninove stormden. Fietsen belast nu eenmaal veel minder de 
gewrichten en pezen. 
Maar tot slot van mijn  kleine persoonlijke loophistorie wil ik besluiten met de voor de leden 
van de MMC geruststellende boodschap dat ik veel heb gehad aan mijn talloze 'loopsessies', 
vooral de dagen dat het goed ging en ik op zeldzame momenten het gevoel had te zweven 
blijven zeer levendig aanwezig in mijn grijzer wordende al even grijze hersenschors, meer 
zelfs: ik koester deze momenten. Ik wil langs deze weg iedereen die dit leest op zijn minst 
evenveel jogging- en marathongenot toewensen en mijn goede vriend Wilfried Silon: ad multos 
annos en bedankt voor de talloze gezamenlijke loopuren ! 
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