
Getuigenis Christine Van Goethem 
Mijn eerste marathon ervaring 

 
 
Vrijdag 13 november 2015, aanslag Bataclan Parijs  dit nieuws vernamen wij toen we in de 
taxi zaten vanop de luchthaven in Valencia naar het hotel. OMG en dit weekend loopt Peter ( 
Kruger ) zijn eerste marathon in Valencia. Een massa evenement, gaat dit veilig verlopen …… 
Niks was minder waard. Zondagmorgen 15/11/15  rond 7.30 u vertrokken vanuit het hotel op 
wandelafstand naar de start. Onder een stralende zon heeft Peter zijn eerste marathon bij een 
super tijd gelopen 3:59:42. Zijn doel was om de eerste onder de 4 u te lopen, wat uiteindelijk 
gelukt is. ☺ 
Ikzelf had me ingeschreven om de 10 km te lopen samen met enkele andere dames van MMC 
waaronder Marion Maes. Zaaaalig om tijdens deze korte run aangemoedigd te worden door 
de MMC supporters en over de finish te gaan onder massale belangstelling ….. de loopmicrobe 
is een feit !  
Dit smaakt echt naar meer. ☺ Een maand later las ik een artikel van een dame (leeftijdsgenoot 
) welke haar man ook een marathonloper was en zij ook de ambitie had om ooit deze magische 
afstand te willen lopen. Zij schreef dat het misschien maar éénmalig zou zijn dus zou de eerste 
dan ook een MAGISCHE moeten zijn en zij heeft NEW YORK gelopen.  

Van die dag ging het met een hogere versnelling, afspraak 
gemaakt met Wilfried en ben ook lid geworden van MMC ☺, 
afspraak met Tomas voor het loopschema en “New York , 
here we come” 06/11/2016. 
Mijn trainingsschema heb ik vanaf dag 1 tot de laatste dag 
tot een goed einde gebracht mits de nodige kwetsuren aan 
de linkerknie, maar ik wil en zal New York lopen… 
 
En dan is het zover, D-Day. ’s Morgens vroeg uit de veren, 
ontbijt nemen, de boot op en we werden “gedropped” op 
Staten Island. Nerveus, wat gaat dit brengen, maar onder 
het gezelschap van veel MMC’ers – welke ondertussen 
goede vrienden zijn geworden – trachten we onze zenuwen 
weg te lachen en dan …. In de start zone het Amerikaans 
volkslied à capella (krijg nog steeds kippenvel als ik hieraan 
denk), het startschot, en Frank Sinatra die New York, New 
York zingt lopen we de Verrazano-Narrows Bridge over met 

in de verte Manhattan waar we moeten zijn. ☺  
Alles verliep prima, ik met mijn loopmaatje Tamara Severi hebben genoten van elke meter. 
Onder groot gejuich van de MMC supporters liepen we de 20 km nog steeds vlotjes voorbij 
maar op km 30 ging het fout, mijn linkerknie ( stressfractuur ) begaf het en ik heb de laatste 
brug al stappend overgestoken en heb ik mijn loopmaatje moeten laten gaan …. 
Toen dacht ik, nog 12 km stappen …. No way. Alle pijn verbijten en gewoon lopen. Zoveel 
familie, vrienden, collega’s wisten dat ik mijn eerste marathon ging lopen dus ik MOEST 
gewoon doorgaan.  
Juist voor Central Park stonden de MMC’ers ons voor de laatste keer aan te moedigen, dit 
was voor mij zeer emotioneel, ik was op, kon niet meer maar MOEST aankomen en dan na 
42km195m de medaille rond uw hals krijgen …… AMAZING  
In eerste instantie was ik boos op Wilfried ( Wat heb je mij aangedaan ☺ ) maar achteraf het 
gevoel was onbeschrijfelijk….. 
Ondertussen heb ik mijn 2de ook al gelopen en er gaan er nog volgen hoor !!!  
Bedankt aan Wilfried voor de goede organisatie en het begeleiden van het supporters team, 
bedankt aan Tomas voor mij tot een volwaardige loopster te begeleiden ! Jullie zijn 
AMAZING! 


