
Getuigenis Tom Vallons 
Over passie, Majors, supporters en MMC. 

 
 
Helemaal gepassioneerd door die 42,195!! Knettergek, volgens sommigen. Eind 2015 finishte 
ik in Athene mijn 19e marathon. 21 stuks, dat was mijn ambitie, dan zou het waarschijnlijk tijd 
zijn te stoppen. Te vaak kleine, maar vervelende, blessures, die telkens weer mijn 
voorbereiding verstoorden. 
Maar ik wilde zoooo graag nog eens naar New York, de allermooiste der marathons lopen. De 
draw besliste echter anders, geen rugnummer voor mij. En toen kruiste mijn pad, eerder 
toevallig, dat van MMC. Met hun ervaren begeleiding zou ik misschien ook wel blessures 
kunnen vermijden en zo mijn passie nog wat langer kunnen uitoefenen.  
Zo trok ik dan als gastloper mee naar New York, waar ik na een hard bevochten 3u32 over de 
finishlijn in Central Park liep. Heerlijk! 
En toch was dat niet hét moment van het weekend. Dat beleefde ik al onmiddellijk na het 
verlaten van de luchthaven, in de bus, onderweg naar the Kravitz center waar we de 
rugnummers zouden afhalen. Wilfried vertelde 
gepassioneerd over de World Marathon Majors … en 
mijn vrouw Sandra zag mijn ogen blinken, lang voor 
ik het zelf door had. Die Majors, die moest ik hebben. 
En de Plus (Tokyo) erbovenop. Ik had mijn nieuwe 
doel gevonden. Werk aan de winkel!  
Ik was nog maar enkele dagen weer terug thuis, na 
dat heerlijk marathon weekend met MMC in New 
York, en ik had mijn planning al uitgetekend : Berlijn 
in 2017 (ondertussen ook op zak, en mijn 21e), 
London en Chicago in 2018, Boston in 2019 en Tokyo 
in 2020.  
Samen met de expertise en goede raad van Tomas, 
Wilfried en al die andere gepassioneerde 
marathonistas van MMC wordt deze ambitieuze tocht 
naar die wondermooie Majors medaille een fluitje van 
een cent … min of meer.  
 
Maar het MMC-virus treft ook de supporters. Toen 
mijn vrouw Sandra, samen met de andere MMC-
supporters in Berlijn in September 2017 duizenden 
lopers het olympisch stadion zag binnenlopen na de 
morning run, smeedde ze een complot met enkele 
mede-supporters. Zij zouden de morning run in april 2018 in London meelopen met alle andere 
MMC-lopers. Sandra is onmiddellijk na thuiskomst uit Berlijn met haar persoonlijke start to run 
programma aan de slag gegaan, en is perfect op schema om zij-aan-zijn met mij die 5km in 
Londen tot een goed eind te brengen. Respect! 
 
Nog even terug naar New York … Ik hoorde Wilfried wel eens vol passie vertellen over één 
van zijn mooiste marathon momenten : genieten van de stilte voor de storm op de Queensboro 
Bridge, rond km 25 van de New York City Marathon, net voor je de gekte van First Avenue 
indraait.   
Heerlijk moment!  Wilfried heeft gelijk. Helemaal waar. 


