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In de zomer van 2012 kreeg ik in mijn kantoor in New York een telefoontje van Wilfried. Ik was
nog geen lid van de MMC, maar had al vaag van de club – maar geloof het of niet, nog niet
van Wilfried – gehoord. Enkele maanden daarvoor had ik me lid gemaakt bij de New York
Road Runners, de organisator van o.m. de NY marathon en was ik gestart met lopen. We
hadden een aangenaam telefoongesprek, en uit het gesprek bleek dat Wilfried wel een
gesponsord post-marathon ontbijt voor de MMC leden die NY bezochten zag zitten. Dit werd
dan ook prompt georganiseerd. Jammer genoeg was het eerste ontbijt wat in mineur vanwege
Hurricane Sandy en het annuleren van de Marathon.
Voor de goede orde maakte ik mij expat lid bij MMC en na een tweetal ontbijtsessies spraken
we af om naar een pre-race pasta dinner over te schakelen. Dit werd de laatste drie jaren in
Gigino at Battery Park gehouden. Michelin schrijft over deze locatie: “To find food this tasty in
a rather touristy neck of the woods is a welcome surprise. A setting that boasts views of the
Statue of Liberty, Ellis Island, and Hudson River is unique enough that they could probably get
away with less than this very good Italian-ish food.”
In de zomer van 2016 keerde ik terug uit New York en werd ik volwaardig lid van de club. Door
diverse gezondheidsproblemen heb ik minder aan de activiteiten kunnen deelnemen dan
gepland, maar van zodra de gezondheid het toelaat zal ik er terug staan. De MMC is een
prachtig initiatief en ik wens bij te dragen tot het verder uitbouwen van haar unieke sportieve
sfeer.
Wilfried ik wens jou en de MMC nog vele gelukkige en sportieve jaren. Of zoals ze in New York
zeggen “Mazel Tov”.
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