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De reis begint eigenlijk al in Nederland met drie gezamenlijke trainingen o.l.v. een eigen 
trainer en twee informatie bijeenkomsten in het Novotel Brainpark te Rotterdam. De eerste 
twee trainingen vinden plaats in een mooi natuurgebied rondom Oud Verlaat/Zevenhuizen. 
De derde duurloop is de zgn. van Brienenoordbrug training waarbij deze brug totaal 8 keer 
beklommen moet worden. Tijdens de trainingen zorgen we goed voor de lopers met allerlei 
drankjes en energierijke hapjes.

Jouw reis begint al in Nederland! 

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Je kan ervoor kiezen om zelf naar de luchthaven van vertrek te gaan maar we bieden wel 
de mogelijkheid om per luxe touringcar vanuit Rotterdam naar/van Schiphol te reizen. 
Wel zo gemakkelijk en het scheelt natuurlijk parkeerkosten. 
Na aankomst in de Verenigde Staten brengen we je uiteraard met onze gereedstaande 
bussen naar je hotel.

Verlenging: Wil je langer in New York of ergens anders in Amerika blijven? 
Dan is dat geen enkel probleem en passen we de vluchten aan zoals jij dat wilt.

Vluchten: Regel je liever zelf je vluchten? Dat is bespreekbaar. Vraag gerust naar de 
mogelijkheden.

Welke film zal ik nu eens kiezen?

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Een eersteklas hotel met 261 ruime suites 
verdeeld over 8 etages. De Embassy Suites 
hotels zijn onderdeel van de Hilton keten en 
zijn altijd als atrium gebouwd. Het 
uitstekende hotel beschikt o.a. over de 
volgende faciliteiten; restaurant, bar, 
winkeltje, atrium lounge, ATM machine, 
roomservice, verwarmd zwembad, jacuzzi, 
wasmachine/droger voor eigen gebruik en 
een fitness centrum dat 24 uur open is. De 
suites hebben een zit- en slaapgedeelte en 
zijn keurig ingericht. Ze beschikken o.a. over 
gratis WiFi, twee LCD televisies, radio, 
telefoons, airco, strijkijzer/plank, koffie/thee 
apparaat, koelkast, magnetron, kluisje en 
uitstekende bedden (Suite Dreams 
Matrassen) Uiteraard is er een volledig 
ingerichte badkamer met bad, douche, 
toilet en haardroger. Het hotel heeft een 
gratis shuttle busje dat je overal naar toe 
brengt binnen een omtrek van 3 mijl (b.v. 
WalMart of Mill Creek Mall). Het Embassy 
Suites Hotel leent zich prima om met meer 
dan 2 personen op een kamer te logeren. 

Embassy Suites  



Een eersteklas hotel van de bekende Hyatt 
keten met 159 ruime kamers (junior suites), 
verdeeld over 7 etages. Het hotel heeft o.a. 
de volgende faciliteiten: gratis draadloos 
internet in het gehele hotel, 24-uurs 
roomservice (beperkte kaart), een klein 
fitness centrum, laundry service, lounge en 
koffiebar. De ruime junior suites zijn modern 
en sfeervol ingericht en beschikken o.a. over 
airco, volledig ingerichte badkamer met 
douche of bad, kluisje, koelkast, gratis WiFi 
internetverbinding, koffie/thee apparaat, 
luxe Hyatt Grand bedden waarin je slaapt 
als een roos, telefoons, radio, wekker, 
bureau, apart zitgedeelte met gerieflijke 
bank en een 107 cm flatscreen televisie met 
22 tv kanalen in HD kwaliteit en 
aansluitingen voor je mobiele telefoon, 
laptop, mobiele DVD speler en digitale 
camera. Het gehele hotel is non-smoking. 
Het hotel heeft een gratis shuttle busje dat 
je overal naar toe brengt binnen een omtrek 
van 3 mijl (b.v. WalMart of Mill Creek Mall). 
Ook in dit hotel is het mogelijk om met 
meer dan twee personen op de kamer te 
logeren. Een zeer aangenaam hotel!

Hyatt Place

ONZE HOTELS



Meadowlands River Inn Het hotel waar we al vele jaren logeren en is 
dus inmiddels bekend bij vele lopers én 
supporters. Het is een middenklasse hotel 
met 150 kamers verdeeld over 6 etages. 
Het hotel heeft o.a. een lounge, business 
centre met gratis internet en een klein 
fitness centrum. In de lobby kan je 24 uur 
per dag gratis thee en koffie krijgen. De 
kamers zijn netjes ingericht en beschikken 
o.a. over gratis high-speed 
internetverbinding, televisie, radio, 
telefoons, airco, strijkijzer/plank, koffie/thee 
apparaat, een volledig ingerichte badkamer, 
haardroger en heerlijke bedden die garant 
staan voor een goede nachtrust. 
Op de kamers is er gratis WiFi. Het is een 
geheel non-smoking hotel. 
In dit hotel is op de begane grond het 
spreekuur van de fysio/masseur. 



ONZE HOTELS

Het Holiday Inn is gezellig gelegen aan het 
mooie plein van het Meadowlands Plaza. 
Omdat dit hotel vroeger een Hilton hotel is 
geweest zijn de kamers erg ruim of zoals ze 
in Amerika zeggen 'oversized'! Er zijn 161 
kamers verdeeld over 7 etages. Het hotel 
heeft o.a. het restaurant Urban Plum, een 
gezellige bar, koffiebar, roomservice tussen 
6.30-23.00 uur, gratis internet en een mooi 
fitness centrum. De receptie, lobby, bar, 
fitness centrum en het restaurant zijn 
onlangs geheel gerenoveerd en het 
resultaat mag er zijn. De kamers zijn 
sfeervol ingericht en beschikken o.a. over 
gratis high-speed internetverbinding, LCD 
televisie met filmkanaal, radio, telefoons, 
airco, strijkijzer/plank, koffie/thee apparaat, 
koelkast, magnetron, een volledig ingerichte 
badkamer, haardroger en heerlijke bedden 
die garant staan voor een goede nachtrust. 
Het hotel heeft een gratis shuttle busje die u 
overal naar toe brengt binnen een omtrek 
van 3 mijl (b.v. WalMart of Mill Creek Mall) 
Het hele hotel is non-smoking. Een heerlijk 
hotel in aanloop naar de marathon.

Holiday Inn



SECAUCUS
Waarom logeren we al 28 jaar in het plaatsje Secaucus? 
• Het is er heerlijk rustig, een goede nachtrust is gewaarborgd. 
 Dus geen last van gillende sirenes en vrachtwagens die in de nachtelijke uren 
 de winkels en restaurants bevoorraden.
• In een nabijgelegen natuurgebied kan er heerlijk getraind worden
• 10 restaurants, een bank, een Starbucks coffeeshop, een kapsalon, een grote bioscoop,  
 een gigantische Wal-Mart, winkels en meer op loopafstand van de hotels
• Een laat vertrek naar het startgebied op zondagmorgen. 
 We kunnen jullie verzekeren dat het niet leuk is als je om 6 uur of eerder  in het start-
 gebied aanwezig bent en je ingedeeld bent in de laatste wave die om 11.00 uur vertrekt.
• We hebben hier ons eigen Rijnmond Holland House, 
 een heerlijk Amerikaans restaurant waar we alle deelnemers verwennen 
 met een ontbijtbuffet, pastadiner en een diner en feest.
• Het is er veilig.
• Een uitstekende verbinding met Manhattan! 
 Om de 10 minuten vertrekt een bus naar de busterminal op de 8e Avenue en 
 de 42e straat. Hartje stad dus. De reistijd is ongeveer slechts 13 minuten 
 en bij elk hotel ligt de halte voor de deur.
• Je betaalt minder aan belastingen op gebruiksgoederen.
• Het verblijf in een mooie suite op Manhattan is voor velen onbetaalbaar. 
 Bij ons in Secaucus niet! Onze hotels zijn een stuk voordeliger.

Ter info: willen jullie met meer dan twee 
mensen op één kamer logeren adviseren wij te 
reserveren voor de Embassy Suites of het 
Hyatt Place. Het Hyatt heeft twee queen-size 
bedden (zgn. twijfelaars) en een pull-out 
sofabed voor twee personen. Deze heeft 
echter niet de luxe kwaliteit van de uitstekende 
boxspring bedden in het slaapgedeelte. In de 
Embassy Suites kan je kiezen uit een 
slaapkamer met twee queen-size bedden 
(twijfelaars) of één groot bed en in het 
woongedeelte staat dan nog een pull-out 
sofabed. Wil je dus met met je gezin op reis of 
hebben jullie een groepje van 3 of 4 
loopvrienden dan is er voor iedereen 
voldoende plaats in één van deze twee hotels. 
Maar óók de kamers in het Holiday Inn zijn 
groot zat voor 3 personen. Jullie kunnen 
kiezen voor een kamer met twee 
tweepersoonsbedden of een kamer met 1 
groot bed en een slaapbank of een extra bed 
(zgn. rollaway) Ook hier geldt dat het extra 
bed en de slaapbank niet de kwaliteit hebben 
van de boxspring bedden.

Alleen? Reis je alleen maar wil je liever niet de 
éénpersoonskamertoeslag betalen? 
Dan is het ook  mogelijk om 'op indeling' te 
boeken. Wij zoeken dan een kamergenoot van 
hetzelfde geslacht en, indien mogelijk, in 
dezelfde leeftijdscategorie. Je krijgt dan altijd 
een kamer met twee aparte bedden.



De hotels

Times Square

500m



Ons zeer uitgebreide Amerikaans 
ontbijtbuffet is 'beroemd'. In ons 'clubhuis' 
restaurant Cheeseburger in Paradise 
serveren we dit dagelijks met o.a. gerookte 
zalm, verschillende soorten meloen, druiven, 
verse stukken ananas worden afgewisseld 
met verse aardbeien, verschillende smaken 
yoghurt, thee (met honing), koffie, jus 
d'orange, melk, corn flakes, muesli,
pannenkoeken, broodjes, diverse soorten 
kaas, ham, Belgische wafels met slagroom, 
Nutella, pindakaas, jam en een 'egg station' 
waar je de lekkerste eitjes kunt laten 
bereiden en nog veel meer. Tijdens het 
ontbijt zorgen we voor gezellige muziek en 
worden op de talloze televisies de foto's 
getoond die we een dag eerder van jullie 
gemaakt hebben. 

Stapelen!

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Ter plaatse gaan we drie keer trainen o.l.v. onze trainer. Op woensdag- en 
donderdagochtend voorafgaand aan de marathon en op maandagochtend ná de marathon 
is er nog een korte uitlooptraining. De trainingen vinden in de vroege ochtenduren plaats in 
een nabijgelegen natuurgebied met die beroemde skyline op de achtergrond.

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Inbegrepen voor alle lopers.
• Gegarandeerd startnummer voor de New York City Marathon 2018
• Uitgebreid trainingsschema en assistentie van onze ervaren trainer.  
 Zowel voorafgaand als tijdens de reis.
• Rijnmond running-singlet 
• Het officiële TCS New York City Marathon shirt
• Toegang en begeleiding op de New York Marathon expo
• Eigen transfer naar het startgebied New York City Marathon 
 onder begeleiding (vertrek rond 07.00 uur!) 
• Een schitterende medaille bij het uitlopen van de 
 New York City Marathon. Deze marathon kent geen tijdslimiet.
• Medische begeleiding van een fysiotherapeut. Reeds in Nederland
  kan je al van zijn diensten gebruik maken. 
 Het dagelijkse spreekuur in de USA is vanzelfsprekend kosteloos
• Blikje frisdrank op de family reunion na afloop van de marathon

En dit is er allemaal inbegrepen voor alle lopers én supporters:
• Korte rondrit door het indrukwekkende Manhattan 
 bij een vroege aankomst. 
• Dagelijks zeer uitgebreid Amerikaans ontbijtbuffet in ons 'clubhuis’
 restaurant Cheeseburger in Paradise met o.a. gerookte zalm, 
 bananen, ananas, aardbeien, meloen, yoghurt, thee (met honing), 
 koffie, jus d'orange, melk, corn flakes, muesli, kaas, pannenkoeken,
 broodjes, diverse soorten broodbeleg zoals ham, Nutella, 
 pindakaas, twee soorten kaas (Swiss en Cheddar), 
 Belgische wafels met slagroom, een 'egg station' waar je de 
 lekkerste eitjes kunt laten bereiden en nog heel veel meer
• Twee voorlichtingsbijeenkomsten met een kopje koffie/thee 
 voor alle deelnemers
• Welkomstdrankje naar keuze (bier, wijn of frisdrank)
 in Cheeseburger in Paradise
• Een mooi all weather jack met uitritsbare fleece jas 
 voor alle lopers én supporters
• Een exclusief New York shirt voor alle lopers én supporters
• Kwaliteits rugzak
• Reis Stekker / Adapter
• Een mooi Capitool Compact boekje over New York met 
 192 pagina's en verschillende plattegronden
• Uitgebreide reisbescheiden 

OOK INBEGREPEN IN DE REIS!

Adembenemend!  



Op de donderdag is het een traditie 
geworden: de rondvaart om Manhattan! 
We varen langs het Vrijheidsbeeld en Ellis 
Island richting de Verrazano Bridge.
Vanaf het water hebben de lopers een uniek 
uitzicht op de brug waar zondag de start 
zal zijn. Vervolgens varen we via de East 
River langs het gebouw van de Verenigde 
Naties. Dit is een exclusieve charter voor de 
groep van Rijnmond Marathonreizen.

Rondvaart om Manhattan

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Na afloop van de boottocht halen we 
gezamenlijk de startbewijzen op. 
Hardloopliefhebbers kijken hun ogen uit op 
de grootste marathon expo ter wereld. 
Je ziet de laatste snufjes (kleding, voeding, 
accessoires etc.) op hardloopgebied en vele 
grote marathons van over heel de wereld 
presenteren zich hier.  
Maar het belangrijkste is natuurlijk dat iedereen 
zijn of haar startbewijs in handen heeft! 

Nu gaat het échte aftellen beginnen……

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



In mei 2018 selecteren we twee Broadway 
musicals die op donderdagavond bezocht 
kunnen worden. Deelname is facultatief. We 
proberen altijd muscials te selecteren die 
nog niet in Europa te zien zijn maar die wel 
goed staan aangeschreven. Uiteraard gaan 
we na afloop met een eigen touringcar 
terug naar de hotels.

Top entertainment op Broadway!  



ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018

Verkenning finish gebied voor lopers en 
supporters. Op zaterdagochtend maken we 
een gezellige en informatieve wandeling 
vanaf Colombus Circle, via de finish naar 
Central Park West. Onze trainer en andere 
begeleiders vertellen wat jullie zoal op 
zondag te wachten staat.  

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Zaterdagavond hebben wij een heerlijk 
pasta buffet voor je klaarstaan. Een lekkere 
salade, stokbrood met gesmolten kaas en 
verschillende soorten pasta. De ideale 
maaltijd voor morgen! Neem zoveel je wilt. 
Ook hebben we vanavond nog de 
allerlaatste marathon informatie voor jullie 
tijdens een meeting in het Hyatt Place 
Hotel.  
Een extra voordeeltje vannacht. 
De klok wordt een uur teruggezet dus 
iedereen kan een uur langer slapen.

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



„Perfecte service en 
        eigen transfer 

                 naar de start“

ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
Niks geen transfer naar het startgebied om 
b.v. 05.00 uur. Want om 06.00 uur gaat ons 
eigen restaurant open. Hier staat wederom 
een geweldig ontbijtbuffet klaar voor alle 
lopers. 
Dit keer met o.a. extra pannenkoeken, 
bananen, honing en yoghurt. 

Om 07.00 uur zwaaien we de lopers op een 
speciale manier uit. 
Zij gaan o.l.v. de Rijnmond medewerkers 
met eigen bussen naar de start! 
Ter plaatse zorgen we dat iedereen op tijd 
in het startgebied aan de voet van de 
Verrazano Bridge is. 
En dan gaat het gebeuren…….. 

Vervolgens ontbijten de supporters en 
kijken in ons clubhuis naar de start van de 
marathon. Hierna gaan zij dan met eigen 
bussen naar het supporterspunt op 
1st Avenue.

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



De mooiste sportdag van je leven!  ZONDAG 4 NOVEMBER 2018
Lopen, genieten, beleven en vaak ook 
afzien! Wat een geweldig feest weten de 
toeschouwers er toch elke keer van te 
maken. Twee miljoen toeschouwers 
schreeuwen jou naar de finish tijdens één 
van de mooiste marathons ter wereld. 
„You are looking good, you can take it home 
man, you can do it, New York is yours!“ 
Op ongeveer 28 kilometer is ons 
supporterspunt. Hier hangen de bananen in 
de bomen. Ook aan de supporters denken 
we want op 5 meter afstand is er een 
Starbucks. Ook de fysio is op het 
supporterspunt aanwezig. De supporters 
geven jou het laatste zetje richting Central 
Park. Het gaat je lukken! We vangen je op 
na de finish en brengen je naar de 
gereedstaande én verwarmde bus die je 
vervolgens voor je hotel zal afzetten. 



AFTER MARATHON MEDAL PARTY

Met een voortreffelijk diner en een 
uitbundig slotfeest sluiten we deze 
memorabele dag af. 

Zie je jezelf al staan? 

Op de dansvloer met je medaille om! 

Na het diner gaan de tafels aan de kant 
en wordt er gedanst tot in de kleine uurtjes. 
Een heerlijke manier om de spierpijn tegen 
te gaan.  Lopers en ook de supporters 
worden overspoeld door een gevoel van 
opluchting en van intense blijdschap.

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



MAANDAG 5 NOVEMBER 2018

Bij het ontbijt hebben we voor alle lopers de 
marathoneditie van de New York Times 
klaarliggen. Alle lopers met een finishtijd van 
onder de 5 uur worden genoemd. Ook is er 
deze ochtend nog een korte uitlooptraining 
o.l.v. onze trainer.

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



Alle deelnemers kunnen gebruik maken van de diensten van ons team. 
Zo ontvangen alle lopers een uitgebreid trainingsschema om zo goed mogelijk aan de start 
te verschijnen. Onze sportfysiotherapeut is vanaf het moment van boeken beschikbaar 
voor de lopers. In de maandelijkse nieuwsbrief gaat hij in op veel voorkomende blessures 
en hoe deze het best voorkomen kunnen worden. Samen met de masseur is er ter plaatse 
elke dag een spreekuur in het Meadowlands River Inn hotel (meestal van 08.00-09.30 uur) 
Hier word je gratis behandeld. Maar hopelijk hebben jullie de diensten van hem niet nodig.
Vaak gaat er een huisarts mee met onze reis. Wel zo makkelijk als er snel een diagnose 
gesteld moet worden. Naast de bovengenoemde personen hebben we nog een team van 
reisleiders, op z'n minst één begeleider per vlucht. Ook hebben we een fotograaf in ons 
midden, een technicus en natuurlijk een DJ's voor het slotfeest. 
Samen zijn we een paar honderd keer in New York geweest dus aan ervaring geen gebrek.

Het begeleidingsteam van 
Rijnmond Marathonreizen

INBEGREPEN 
IN DE REIS!



ONZE VLUCHTEN NAAR NEW YORK
We vliegen met drie gerenommeerde 
luchtvaartmaatschappijen naar New York.
Je hebt de keus uit non-stop vluchten met United Airlines 
of als je overstappen niet erg vindt kan je vliegen met 
British Airways en Aer Lingus.

Bagage:
Je kan gratis één koffer meenemen van max. 23 kilo. 
Een tweede kost ongeveer $ 100 per enkele reis. 
Ook mag je natuurlijk gratis handbagage meenemen. 
Alle deelnemers krijgen later uitvoerige informatie hierover.

Drankjes en maaltijden:
Op de vluchten over de Atlantische Oceaan zijn de maaltijden 
en drankjes gratis. Echter…voor alcoholische drankjes dient bij 
United Airlines en Aer Lingus betaald te worden.

Entertainment:
Al onze maatschappijen hebben een uitgebreid én gratis 
entertainment programma aan boord. 
Geniet van de laatste films, documentaires, spelletjes, 
reisprogramma's en muziek op je eigen beeldscherm.

VERZEKERINGEN
Al jaren werken we samen 
met Europeesche Verzekeringen, op het gebied 
van reis- en annuleringsverzekeringen één van de 
beste maatschappijen in Nederland.
Reisverzekering: hopelijk hoef je hier geen beroep 
op te doen. Maar we adviseren alle New York-
gangers nadrukkelijk om met een goede 
reisverzekering mét werelddekking op reis te gaan. 
Natuurlijk kunnen wij deze ook voor je afsluiten. 
De kosten bedragen ongeveer € 3,00 per dag. 
Hulpverlening, bagage, medische kosten, 
ongevallen etc. zijn dan verzekerd. 
Annuleringsverzekering: een reis te moeten 
annuleren is nooit leuk. En zeker niet een reis naar 
de New York City Marathon. Zorg daarom voor 

een goede annuleringsverzekering. Speciaal voor 
alle lopers én hun eventueel meereizende 
supporters hebben we de extra 
blessuredekking. Je betaalt 1% premie extra 
maar als je geblesseerd raakt worden de 
annuleringskosten vergoed. En ook de 
supporters krijgen dan gewoon hun geld 
terug. Kijk voor meer details op het 
inschrijfformulier op de website!

Voor alle deelnemers geldt: mocht je ter plaatse 
een beroep moeten doen op je verzekering 

zullen onze reisleiders je altijd behulpzaam zijn!



Het reistechnische gedeelte wordt uitgevoerd door                         welke is 
aangesloten bij de ANVR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de 
Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR) 

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR): GI Travel is aangesloten bij SGR. 
Alle in dit programma gepubliceerde reizen, met uitzondering van vluchten per 
lijndienst die geen onderdeel uitmaken van een pakketreis, vallen daarom onder de 
garantie van SGR. De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn 
vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel 
onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de 
overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, 
wordt zorggedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR): Op deze overeenkomst zijn de 
voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CFR), 
gevestigd te Rotterdam, Admiraliteitskade 40, 3063 ED, mede van toepassing. Deze 
voorwaarden liggen bij CFR ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te 
Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Deze voorwaarden worden 
na verzoek aan CFR onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op 
www.calamiteitenfonds.nl.

Alle bepalingen zijn ook terug te vinden op onze 
website www.rijnmond-marathonreizen.nl

Goudsesingel 184 | 3011 KD Rotterdam | telefoon: 010-217 99 20 | fax: 010-217 99 88
info@rijnmondmarathonreizen.nl  | www.rijnmond-marathonreizen.nl
     

@nymarathonreis@nymarathonreis

/rijnmondmarathonreizen/rijnmondmarathonreizen

/rijnmond_marathonreizen/rijnmond_marathonreizen

@nymarathonreis

/rijnmondmarathonreizen

/rijnmond_marathonreizen

AL 29 JAAR!

Via deze weg wilde wij jullie nogmaals danken 

voor de ontzettende mooie ervaring!

Het was een onvergetelijke trip. 

Keep up the good work.

Groeten Dave Dame & Fiona van Kruining

Ik heb met jullie een super gave reis gehad! 

Zo voor herhaling vatbaar! 

Stiekem denk ik alweer aan 2018… wie weet! 

Top hebben jullie alles geregeld! 

We hoefden letterlijk alleen maar te lopen. 

Groetjes, Julia Rotgans

Mariska, Mirrin en ik willen jullie nog eens 

danken voor de geweldige organisatie weer dit 

jaar. Alles verliep tot in de puntjes op rolletjes 

en ik heb een heerlijke 50ste verjaardag gehad, 

mede dankzij jullie fijne attenties die dag. 

Hoewel dit mijn laatste marathon was (ik moet 

wel voor ik blessures krijg waar ik niet meer 

van af kom) blijf ik jullie zeker aanraden bij 

iedereen waarvan ik weet dat ze de NYC 

marathon willen meemaken. Mirrin vond van 

de hele reis de marathondag het leukste dus 

wie weet... gaan we over x-aantal jaar weer met 

jullie mee als zij hem wil lopen. 

Hartelijke groet, Benedikt, Mariska en Mirrin van Loo

Wij zijn nog steeds aan het nagenieten van een 

enerverende week in New York. Met nog een 

beetje spierpijn in de bovenbenen lopen we de 

hele dag rond met een big smile en een bak vol 

mooie verhalen. Wij vonden het 

1 groot feest. Dit komt mede door jullie zeer 

complete en gesmeerde organisatie waardoor 

wij alleen maar hoefden te genieten & lopen. 

VEEL DANK HIERVOOR ALLEMAAL!  

Groet ook namens Carlijn en Roel, Hendrien van der Mark
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