
Mijn vrouw en ik zijn pas op volwassen leeftijd met de 
wandelsport in aanraking gekomen. En wel doordat we 
uitgedaagd werden de 4Daagse van Nijmegen te gaan 
lopen. Na twee jaar trainen was het zover en liepen 
we voor het eerst de 4Daagse mee. Wat een prachtig 
evenement!

Enthousiast geworden waren we trots dat ook onze 
beide dochters vanaf hun twaalfde levensjaar mee 
mochten doen. En als klap op de vuurpijl hebben we zelfs 
onze oudste schoonzoon aan de 4Daagse te danken: hij 
liep zijn eerste 4Daagse samen met zijn opa. Die opa was 
zo vriendelijk onze oudste dochter onder zijn hoede te 
nemen en gedrieën liepen ze de 30km route. Dat bleek 
het begin van wat moois!

Nu meerdere jaren en vele wandelkilometers later 
zijn mijn vrouw en ik nog even enthousiast over deze 
prachtige sport. Naast eendaagse, tweedaagse en 
vierdaagse tochten hebben we onze weg ook 
gevonden richting Kennedymarsen en de Dodentocht. 
En de laatste jaren weten we afstandsmeters te 
combineren met hoogtemeters door in de Oostenrijkse 
bergen deel te nemen aan BioLectra marsen.

Mijn naam is Michael Kors, ik ben 55 jaar jong en 
woonachtig in de oude Hanzestad Zutphen.

Toen ik zo’n 30 jaar geleden afstudeerde (MBA 
international management) en ging werken in ons 
familiebedrijf heb ik mijn vrouw aangegeven dat ik het 
belangrijk vind om naast een betaalde baan me ook 
onbezoldigd in te zetten voor de samenleving. Dat werd 
in eerste instantie een regiofunctie voor Foster Parents 
Plan (nu ‘Plan International’).

Vervolgens kwam de Round Table (RT). 13 Jaar lidmaat-
schap, waaronder clubsecretaris en -voorzitter, maar 
ook district secretaris en voorzitter, en nationaal vice- 
president en voorzitter van de Serviceraad.
In diezelfde periode heb ik binnen mijn werkgevers- 
organisatie (Metaalunie) een aantal functies op districts- 
en landelijk niveau vervuld: Bondsraadlid, bestuurs-
lid Economische Zaken en bestuurslid Sociale Zaken. 
Een aantal jaren daarna heb ik met een aantal sigaren- 
genieters een Sigarengenootschap opgezet, waar ik de 
eerste jaren voorzitter mocht zijn.

Rond mijn 40e werd ik gevraagd bij Rotary, waarvan ik 
nog steeds lid ben. Ook daar een jaar voorzitter geweest 
en vele jaren secretaris. Tevens Regio Gouverneur. Vanuit 
die laatste functie ook diverse buitenlandse projecten 
opgezet.

Het bedrijf heb ik ondertussen verkocht, waardoor er nog 
meer tijd is voor projecten in de samenleving. Vandaar 
dat ik reageerde toen een bestuursfunctie voorbij kwam 
bij de Goudenkruisdragers. Een organisatie die zich 
inzet voor wandelaars die, net als mijn vrouw en ik, 
gepassioneerd met wandelen bezig zijn. Ik hoop u 
hiermee in ieder geval op papier het vertrouwen te 
geven dat ik gemotiveerd ben diens belangen te dienen.

Met vriendelijke wandelgroet,

Michaël Kors


