
Getuigenis Wim Petermans 
Marathons lopen: durven dromen en eigenlijk vooral gewoon DOEN ! 

 
 

Het was in 2008 dat Lieven Plets me betoverde met het idee van het lopen van een marathon 
...... Hij vertelde me met bijzonder veel enthousiasme over zijn marathonprestaties en hoe hij 
via MMC de weg naar het succesvol marathon lopen gevonden had. Hij sprak ook met veel 
passie over ene Wilfried Silon..... 
Nu moet je weten dat ik als kind en als tiener veel en graag voetbalde...  en dus ook wel best 
wat moest lopen op training. Nu zovele jaren later realiseer ik me dat ik de Cooper looptesten 
en de jaarlijkse school crossen geweldig vond, evenals het ploeteren in de modder en de 
regen! 
Na een gesprek met Wilfried in de IBIS in Aalst (waar anders?), wat medische testen (het was 
even schrikken dat de HR in rust bleef steken op 49)  en het uitvoeren van een trainingsschema 
van een vriend was het zo ver in september 2009: het was bloedheet in Berlijn .... maar onder 
het toeziend oog van Karolien (mijn echtgenote) en mijn papa finishte ik mijn eerste Majors 
marathon in 3h54. 
Ik kom vaak in Berlijn... maar hetzelfde gevoel als dat van onder de Brandeburger Tor door te 
lopen op het eind van een marathon heb ik nooit meer ervaren!  
Het heeft uiteindelijk bijna 10 jaar geduurd vooraleer ik mijn 2e marathon gelopen heb. Juni 

2018 was een hoogtepunt in mijn marathongeschiedenis 
aangezien ik mijn PB in de Rockies heb bijgeteld naar 3h48. Het 
was een fantastische trip met geweldige mede-lopers, vol van 
ambitie, maar stuk voor stuk sterke karakters, doorbijters, die 
elk op hun eigen manier hun grenzen willen verleggen. Maar er 
was ook heel veel plezier, vriendschap en enthousiasme ... 
hetgeen van MMC een warme club maakt. De passie, discipline 
en het organisatietalent van Wilfried maken deze club als geen 
ander! 
En grenzen zijn er nu eenmaal om te verleggen.... 
Ik loop graag (behalve de eerste 5km☺) want het houdt me 
gezond en geeft me energie en mentale rust. 
Na 2 mislukte pogingen (2010 verhuis naar China / 2017 
blessure aan de knie) hoop ik New York in 2018 eindelijk eens 
goed voorbereid te kunnen lopen en opnieuw on der de 4 uur te 

duiken!  
Het doel is natuurlijk alle Majors te lopen onder de 4 uur... en misschien zelfs ooit een keer 
onder de 3h30 te duiken.   
Dankjewel MMC voor al die mooie jaren ... ik hoop dat we er samen nog vele mooie jaren van 
kunnen maken! 
 
Wim Petermans 


