
             
 

 

 
 
 
  



             
 



             
 

Programma New York 2019 
 
Donderdag 31 oktober 2019 
Vandaag vlieg je met een korte overstap in Londen naar New York. Na aankomst word je 
ontvangen door de reisleiding en per transfer naar je hotel gebracht. Hier aangekomen 
ontvang je je kamersleutel en kan je avontuur in New York echt beginnen! 
 
Vrijdag 1 november 2019 
Vrijdagochtend vertrek je vroeg samen met de reisleiding van Marathons International naar 
het Jacob K. Javits Convention Center waar de TCS New York City Marathon Expo plaats vindt. 
Hier kun je je startbewijs ophalen! Je krijgt het startnummer alleen mee op vertoon van je 
registratiekaart én paspoort, dus vergeet deze niet mee te nemen! Ook is er een beurs met 
alles op het gebied van hardloopgebied, waar je nog even rond kunt neuzen en de wellicht 
nog een paar mooie TCS New York City Marathon collector’s items kunt scoren.  
 
Je kunt hier op eigen gelegenheid rondlopen. 
 
Marathon briefing 
Aan het begin van de middag verzamelen we ons in Park Lane hotel, voor een marathon 
briefing. Tijdens deze presentatie krijg je de laatste tips en informatie ter voorbereiding op de 
marathon. Natuurlijk heb je ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan onze ervaren 
tourleaders, trainers, fysiotherapeut en dokter. Zij weten namelijk hoe het is om New York te 
lopen! 

 

Na de briefing wandelen we gezamenlijk naar het finishgebied in Central Park. Hier heb je tijd 
om alvast een foto voor de finish te maken en maken we tevens de jaarlijkse groepsfoto met 
alle lopers voor het Beatrix Kinderziekenhuis. De supporters kunnen hier even bij de tribune 
wachten, terwijl de lopers samen met onze trainer een verkenningsloop door Central Park 
maken. Wij laten je alle punten zien die op zondag van belang zijn, zoals bijvoorbeeld waar je 
je supporter het beste kan ontmoeten.  
 
De rest van de middag is ter vrije besteding. 
 
Optioneel programma 
’s Avonds staat de TCS New York City Marathon Opening Ceremony op het programma. 
Tijdens de Parade of Nations presenteren lopers uit meer dan 100 landen zich met muziek, 
vlaggen en klederdracht. Als je wil kan je jezelf hier zelfs voor opgeven! Na de optocht is er 
een spectaculaire vuurwerkshow boven Central Park die je zeker niet mag missen.   



             
 

Zaterdag 2 november 2019 
Vrije dag. Je kunt bijvoorbeeld naar het National September 11 Memorial. Het monument 
voor de slachtoffers van de terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Amerikaanse 
stad New York. Maar ook Times Square, Empire State Building, Rockefeller Center zijn zeker 
een bezoek waard. 
 
Optioneel programma 
Op zaterdagochtend organiseert de marathonorganisatie de Abbott Dash to the Finish Line 5K 
Run. Dit is een hardloopwedstrijd over de laatste 5 kilometer van het marathonparcours. In de 
loop van 2019 ontvang je meer informatie hoe je je hiervoor kan opgeven.  
 
Zaterdagmiddag vindt onze Stadstour met Pim plaats. Dis is een facultatieve excursie, de 
kosten bedragen € 45,-. Pim woont al enkele jaren in New York en laat tijdens deze bus 
excursie jou de hotspots en zijn favoriete plekken in Manhattan zien. Het is een leuke manier 
om meer van New York te zien maar toch je benen te sparen. 
 
Op zaterdagavond organiseert de marathonorganisatie het TCS New York City Marathon Eve 
Dinner, de pasta party in Central Park. Voor de lopers is het toegangsbewijs in het 
loperspakket inbegrepen, supporters kunnen online of op de Expo een toegangsbewijs kopen. 
 
Zondag 3 november 2019 - D-DAY! 
Vandaag is de grote dag waar je de laatste maanden naartoe hebt geleefd! In de vroege 
ochtend vertrekken de Marathons International bussen vanuit de hotels om je naar het 
startgebied aan de voet van de Verrazano-Narrows Bridge op Staten Island te brengen. Rond 
09.50 uur gaat het écht beginnen… het startschot klinkt voor de TCS New York City Marathon!  
 
Ook voor de supporters staat er een bus klaar, waarmee ze samen met het begeleidingsteam 
naar het gezellige Marathons International Supporterspunt worden gebracht. Voor vertrek 
naar New York ontvangen de supporters een supporterspakket om goed herkenbaar en 
hoorbaar te zijn. We steken de lopers een hart onder de riem door ze luidkeels aan te 
moedigen!  
 
Nadat je gefinisht bent kun je eenvoudig per metro terugkeren naar het hotel. Marathons 
International organiseert dan de gezellige Fun after the Run borrel. Je hebt vandaag een 
geweldige prestatie geleverd en dat moet gevierd worden! Met je medaille om je nek kun je 
met elkaar genieten en napraten over je belevenissen van deze dag. Wij trakteren! 
 
Maandag 4 november 2019 
Op maandag komt er helaas een einde aan het avontuur in New York. De reisleiding  
begeleidt je uiteraard weer tijdens de transfer naar de luchthaven en helpt bij het inchecken. 
Je vliegt terug naar Amsterdam waar je de volgende dag aan komt. 

 



             
 

 
 

  



             
 

  

Kom jij als hero in actie voor onze kleine heroes? 
Staat de marathon de marathons op jouw bucketlist? Dan is dit je kans. 
Dat de marathon van New York de grootste en populairste marathon ter wereld is, is een 
feit. En dat weten de 50.000 deelnemers en ruim 2 miljoen toeschouwers ook! 
 
Wanneer jij op zondag 3 november 2019, na al je trainingsuren en de zware 42 kilometer en 
195 meter, de finishlijn in Central Park passeert is dat een moment wat je nooit meer zult 
vergeten! Ga ook de uitdaging aan voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Dat geeft je een 
bijzonder gevoel en het zieke kind weer energie! 
 

Als deelnemer breng je minimaal € 4.750 mee 
aan sponsorgeld, hiervoor krijg je: 

• Startbewijs voor de marathon 
• Hotelovernachting o.b.v. een 
tweepersoonskamer met 2 bedden (kamer op 
indeling)* 
• Gratis Wifi in hotel 
• Vlucht Amsterdam – New York via Londen 
met British Airways 
• Gratis ruimbagage à 23 kilo en 1 stuk 
handbagage 
• Transfers luchthaven – hotel en v.v. 
• Transfer naar de start met bus van Marathons 
International 
• Begeleiding door reisleiding van Marathons 
International, trainer, fysiotherapeut en 
Nederlandse arts in New York 
• Dagelijks spreekuur in het hotel 
• Marathons International Supporterspunt 
langs de route 
• Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis loopshirt 
met eigen naam 
• Sport-windbreaker van Marathons 
International 
• Fun after the Run borrel 
• Een wereldervaring om nooit te vergeten 
• Verzekeringen exclusief en zijn voor eigen 
rekening 



             
 

Algemene voorwaarden marathon New York 
Inschrijving 
• Je brengt minimaal € 4.750 mee aan sponsorgeld 
• Hiervoor ontvang je een: 

o Startbewijs voor de marathon 
o Hotelovernachting o.b.v. een tweepersoonskamer (kamer op indeling*) 
o Gratis Wifi in hotel 
o Vlucht Amsterdam - New York via Londen met British Airways 
o Gratis ruimbagage à 23 kilo en 1 stuk handbagage 
o Transfers luchthaven - hotel en v.v. 
o Transfer naar de start met bus van Marathons International 
o Begeleiding door reisleiding van Marathons International, trainer, fysiotherapeut en 

Nederlandse arts in New York 
o Dagelijks spreekuur in het hotel 
o Marathons International Supporterspunt langs de route 
o Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis loopshirt met eigen naam 
o Sport-windbreaker van Marathons International 
o Fun after the Run borrel 
o Een wereldervaring om nooit te vergeten 
o Verzekeringen exclusief en zijn voor eigen rekening 

 
* Mochten er een oneven aantal lopers zich aanmelden, zal Marathons International contact 
met je opnemen. Indien een kamer op indeling niet mogelijk blijkt, dient de 1-
persoonskamertoeslag betaald te worden. 
 
Sponsorgeld 
Iedere deelnemer brengt voor Marathon voor het zieke kind sponsorgeld mee. Dit is bestemd 
voor je reis, startbewijs en het welzijnsproject van de Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis. 
• Om je inschrijving definitief te bevestigen dien je direct € 750 over te maken via de 
doneermodule op je eigen actiepagina. 
• Voor 1 juli 2019 dien je 50% van je sponsorgeld binnen te hebben 
• Voor 15 oktober 2019 dien je 100% van je sponsorgeld binnen te hebben. 
 
Persoonlijke actiepagina 
Na je aanmelding krijg je informatie toegestuurd om je eigen persoonlijke actiepagina aan te 
maken. 
 
  



             
 

 

Verblijf 
DoubleTree by Hilton Metropolitan New York 
City **** 
Luxe middenklasse 
Midtown – Dit hotel is gelegen op Lexington 
Avenue en de 51st Street. Op loopafstand van 
het hotel vind je Central Park, Park Avenue, 
Rockefeller Center en het Broadway Theater 
District. Ook het Doubletree Metropolitan is 
een ideale plek voor een verblijf in The Big 
Apple. 
 
Algemeen 
Dit prima middenklasse hotel is onderdeel van 
de bekende Hilton-keten. 
Faciliteiten 
Dit hotel beschikt over een restaurant, een 
gezellige bar in de lobby, een business center 
waar je gratis gebruik kunt maken van de 
computers en een 24-uurs fitnesscentrum 
(kosteloos voor hotelgasten). Marathons 
International gasten hebben gratis WiFi in het 
hotel. 
Accommodatie 
Moderne gerenoveerde kamer met 
airconditioning, televisie, bureau, telefoon, 
kluisje en internetfaciliteiten. In de badkamer 
is er een bad/douche en een föhn aanwezig. 
Verzorging 
Je verblijft op basis van logies. 
Bijzonderheden 
Het Doubletree Metropolitan hotel 
combineert een uitstekende prijs-kwaliteit 
verhouding met een zeer centrale ligging. 
Daarnaast ligt het hotel direct naast de 
metrohalte van 51st Street. In de directe 
omgeving zijn veel leuke restaurants voor een 
heerlijke en gezonde maaltijd. 
 



             
 

Toeslagen/extra opties (allen voor eigen rekening) 
• Wil je liever een kamer voor jezelf in plaats van op indeling? Dit is ook mogelijk voor een 
toeslag. 
• Supporters meenemen naar New York? Prijzen hiervoor zijn op aanvraag. 
• Langer verblijven? Dit is mogelijk op aanvraag en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 
 
Annuleringsvoorwaarden 
Zodra jij je hebt ingeschreven, zullen wij kosten gaan maken voor reserveringen, tickets en 
startbewijzen. Deze kosten worden doorberekend aan deelnemers die na inschrijving 
annuleren. Mocht je niet het minimale sponsorgeld bij elkaar hebben opgehaald op de 
bovengenoemde data of kan je om andere redenen niet mee naar New York, dan ontvang je 
een factuur voor de gemaakte kosten. Je bent verplicht om deze factuur te voldoen. 
• Bij annulering tot en met 1 juli 2019  35% van de totale reissom (€ 751) 
• Bij annulering vanaf 1 juli 2019 100% van de totale reissom (€2.148) 
 
Naamswijzigingen 
Naamswijzigingen zijn alleen mogelijk tegen betaling van € 125 aan wijzigingskosten. Een 
naamswijziging is mogelijk tot 1 augustus 2019. 
 
Wijziging in heen- of terugreisdatum 
• Wijziging in heen- of terugreisdatum na bevestiging is mogelijk, maar op aanvraag en onder 
voorbehoud van beschikbaarheid en prijswijzigingen. De wijzigingskosten bedragen € 150 p.p. 
exclusief eventueel verschil in tarief. 
• Na 1 augustus 2019  zijn wijzigingen in reisdata niet meer mogelijk. 
 
Marathons International 
Het reistechnische gedeelte van deze reis wordt uitgevoerd door Marathons International.  
Marathons International is lid van ANVR, SGR en Calamiteitenfonds Reizen.  
 
 
 



             
 

 
Ervaringen 
Bas Baijens - 2017 
Het lopen van de Marathon van NY is een 
beleving op zich. 1 miljoen mensen langs de 
kant schreeuwen je naar de finish. Ik heb 
nog nooit zo’n uitzinnige menigte gezien. 
Voor mij was het mijn eerste marathon en 
wat was het van grote betekenis om deze 
ook nog eens voor een goed doel te lopen. 
Bij de pijntjes rond de 21 kilometer, de man 
met de hamer bij 30 en de zware benen bij 
41 realiseerde ik mij dat het bij mij klaar 
was bij de 42 kilometer. Voor kinderen 
stopt de tegenslag vaak niet. Dáár heb ik 
voor gelopen. 
 

Marian Bakker - 2018 
De marathon van New York lopen en dan ook nog geld 

ophalen voor het goede doel? Dat is twee keer uit mijn 

comfort zone, maar wat ben ik blij dat ik het gedaan heb! 

Voor de sponsorwerving heb ik ervaren dat steun vaak uit 

onverwachte hoek komt. Wees niet bang om te vragen, 

mensen geven graag, zeker voor zo'n prachtig doel. De 

training voor de marathon verliep met ups en downs, maar 

het lopen in New York is zo'n overweldigende ervaring, dat 

het alle inspanningen in de voorbereiding zeker waard is 

geweest. Dus twijfel niet langer en meld je aan! 

 
 



             
 

Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
Het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de 4 grootste kinderziekenhuizen in Nederland en 
richt zich op hoogwaardige medische diagnostiek, behandeling en zorg voor kinderen in de 
leeftijd van 0-18 jaar.  Het kinderziekenhuis heeft een aantal bijzondere specialisaties w.o. 
neonatologie en levertransplantaties. 
 
Naast goede medische en verpleegkundige zorg, is het echter ook heel erg belangrijk dat er 
gekeken wordt hoe het kind zich ontwikkelt en hoe hij/zij kan blijven meedoen aan de 
samenleving nu en later. Door ziekte mag die ontwikkeling niet stil komen te staan.  Het is 
daarom belangrijk dat er o.a. veel aandacht is voor het welzijn en de begeleiding van kinderen 
en hun ouders tijdens en na een opname in het kinderziekenhuis. 
  
Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis 
Een ziekenhuisopname van een kind kan van grote impact zijn, het hele leven staat even op 
zijn kop. En niet alleen van het kind, maar van het hele gezin. Het vertrouwde om je heen valt 
weg en maakt plaats voor heel veel onzekerheden. Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis streeft 
er naar om samen met haar donateurs het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door in te 
springen op de behoeften van kind en 
gezin. Zo ondersteunt de stichting 
verschillende wetenschaps- en 
welzijnsprojecten.  Zoals het 
financieren van muziekoptredens aan 
bed en theatervoorstellingen in ons 
eigen kindertheater, het aanschaffen 
van iPads voor in wachtkamers en om 
uit te lenen, het realiseren van 
huiskamers waar het gezinsleven 
weer centraal staat en waar gezinnen 
samen kunnen zijn.  
 
 

Een ziekenhuis dat een beetje voelt als ‘thuis’. 
 
 
 

 

 

  

Al deze voorzieningen en activiteiten vallen buiten het reguliere ziekenhuis budget. Donaties via 
de stichting aan ons kinderziekenhuis dragen enorm bij aan het verwezenlijken van deze 
projecten. Met jouw deelname aan de marathon van New York is het mogelijk om het 
ziekenhuis iets meer ‘thuis’ te maken.   



             
 

Ik sport voor het zieke kind 
Jij ook? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


