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Marc Herremans is een triatlonatleet die in 2001 aan de internationale top stond. In 
2002 valt hij tijdens een training zwaar en raakt vanaf zijn borst verlamd. Hij zet zich 
nu o.a. in voor gehandicaptensport voor de jeugd. http://www.marcherremans.be/ 
 
Marc Herremans wordt in 2001 6e bij de Ironman van Hawaï en hoort dan ineens bij 
de wereldtop van de triatlon. Een carrière lonkt. Maar in 2002 krijgt hij tijdens een 
training een ongeluk, hij valt breekt zijn rug waardoor hij in een rolstoel belandt. Hij 
beschrijft deze gebeurtenissen en hoe hij hoewel zijn situatie onmogelijk lijkt zich 
gaat voorbereiden voor de Ironman 2002. Hij trotseert veel moeilijkheden en kent 
vele emoties. Maar hij komt aan de start. Het verhaal waarin Marc een nieuw 
evenwicht zoekt in zijn leven, met een ijzeren wil en doorzettingsvermogen het 
uiterste vragend van zichzelf en zijn lijf, waarbij hij ook mooie en ontroerende 
momenten kent. Onder andere echte oprechte vrienden, goede hulp, fijne familie. 
Het maakt dit boek tot een uniek document dat veel dieper graaft dan op het eerste 
gezicht lijkt. Het is een verhaal dat ons niet alleen confronteert met het dramatische 
verhaal van een jonge topsporter, maar uiteindelijk ook met onszelf. 
 
Marc Herremans: “To walk again.” Knokken tot de finish. Zuid-Nederlandse 
uitgeverij Aertselaer België 2007 ISBN 9044709582 (Ongeluk/Dwarslaesie/2) 
 
In zijn tweede boek beschrijft Marc Herremans dat hij door zijn een gebroken rug zijn 
leven niet kapot laat gaan. Hij wil graag de Ironman in Hawaï winnen. Hij vertelt wat 
hij de afgelopen vier jaar heeft gedaan en meegemaakt om dit te kunnen bereiken. 
Een verhaal van vallen en opstaan, van successen en ontgoochelingen.  
De documentaire ‘To walk again’, van Stijn Conninx (2007) portretteert Marc 
Herremans de triatlonatleet die in 2001 aan de internationale top stond. We zien er 
wat er in het boek beschreven wordt: Nadat hij in 2002 tijdens een training zwaar is 
gevallen raakt hij vanaf zijn borst verlamd. We zien hoe hij revalideert, en met 
doorzettingsvermogen, ijzeren discipline en steun van zijn omgeving weer mee gaat 
doen aan triatlons. Hij richt samen met anderen een centrum op waarvoor vele 
gehandicapten, jong en oud, het onmogelijke toch mogelijk wordt gemaakt. Een 
goede atleet, een goed voorbeeld van hoe het ook kan. Zijn boodschap: nooit opgeven, 
doorzetten, en daarbij denken’ je kunt het en dan kom je het verst.’ Dus ook weer niet 
een voorbeeld voor iedereen. 


