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NEW YORK CITY

 

Van 26 oktober t/m 2 november jl. zijn wij (Jacob Dijkstra; broer van Trienke van der Heide) en Adri Travaille) met 
Rijnmond Marathonreizen negen dagen naar de geweldige stad New York geweest, omdat daar op 1 november 2009 de 
marathon werd georganiseerd.

Reden was dat Jacob z’n 25e marathon in z’n 50e levensjaar wilde lopen. En, om even het cijfermatige deel te 
vervolmaken, het was de 40e maal dat New York City de marathon organiseerde en dat Rijnmond Marathonreizen voor 
de 20e maal de reis naar New York organiseerde. Nou, dan nu over tot het reisverslag.

Hieronder volgt een verslagje met foto’s van wat ons allemaal is overkomen, hoe we hebben genoten en dat het voor 
iedereen een aanrader is om de stad New York met een bezoek te vereren

Maandag 26 oktober:

Rotterdam Novotel: vertrek om 04.14 uur per bus naar Zaventem (airport Brussel).
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Marathon

 

Aankomst New York was 13.00 uur plaatselijke tijd. Daar stonden bussen voor ons klaar, die ons naar het hotel Hampton 
Inn vervoerden in Secaucus, New Jersey. 

’s Middags om 16.00 uur stond de eerste training op het programma. Achteraf bleek het geen training te zijn, maar meer 
een sightseeing en er werd door de trainer aangegeven waar de bushalte, Bank of America, WalMart, etc. etc. was.

Voor dinsdag 27 oktober had de organisatie een boottocht voor ons geregeld met de Circle Line. Met z’n allen, zo’n 220 
personen, voeren we over de Hudson River waar begin dit jaar of eind vorig jaar een piloot zijn toestel op het water heeft 
geland en waarbij alle passagiers heelhuids het droge hebben bereikt. Wij voeren langs Ellis Island, het Vrijheidsbeeld, 
langs Queens, the Bronx, Staten Island, Manhattan. Ook de Verrazano Narrows Bridge, de start van de marathon, is door 
ons bekeken.
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De rest van de dag konden wij onze eigen weg zoeken in de stad New York. Dat hebben we dan ook gedaan. ’s Avonds 
werden we weer door bussen afgeleverd bij ons hotel.

Voor woensdag 28 oktober konden wij ons eigen plan trekken. ’s Morgens stond er elke dag van 07.00 tot 10.00 uur een 
geweldig ontbijt op ons te wachten in Cheeseburger in Paradise. Er was geen nee te koop, zoals pancakes, fruit, bacon and 
eggs, koffie, thee, melk en ga zo maar door. Cheeseburger in Paradise was 9 dagen omgedoopt tot clubhuis voor al die 
mensen van Rijnmond Marathonreizen. 
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Donderdag 29 oktober was eer zeer belangrijke dag voor al de deelnemers aan de Marathon. In het J.K. Javits Convention 
Center moest namelijk het STARTBEWIJS voor de marathon opgehaald worden. Zowel deelnemers als de rest van de 
groep moesten hun paspoort meenemen. Geen paspoort, geen startbewijs. 

Nadat het startbewijs binnen was ‘gehaald’, was er natuurlijk tijd en ruimte om de bijbehorende beurs te bezoeken. Op 
deze beurs waren diverse sportartikelen te koop, zoals schoenen, t-shirts, jassen, tassen, mokken, handschoenen, lange 
broeken, korte broeken, buideltjes, noem maar op. In totaal waren er zo’n 40 kassa’s …………. en met z’n allen hebben 
we de Amerikaanse economie een flinke boost gegeven. Wij stonden in ieder geval een half uur te wachten voor de kassa 
………
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Dezelfde avond gingen wij naar Broadway; we hadden namelijk kaartjes voor de theatershow Jersey Boys. Dit is het 
levensverhaal van Frankie Valli en The Four Seasons. Dit was puur genieten van geweldige zang, dans en muziek!

Voor vrijdag 30 oktober stond er voor ons weer een ‘vrije dag’ op het programma.

Nu zijn wij van die types die heel veel dingen willen (en kunnen) op één dag. U zit er klaar voor? Daar komt het ……..

Bezoek 87ste etage Empire State Building, met de metro naar Battery Park, aldaar kaartje gekocht voor de boottocht naar 
het Vrijheidsbeeld (niet in of op geweest) en naar Ellis Island. Ellis Island is het eiland waar voorheen de boten met 
emigranten aankwamen. Voordat de emigranten echt op Amerikaanse bodem kwamen, moesten zij daar gecheckt worden. 

Om plm. 17.00 uur weer terug in Battery Park, van daaruit naar Ground Zero gelopen en daar stil gestaan bij wat er op 
9/11 is gebeurd. Toen nog even naar de beurs voor hardlopers om toch nog maar de koffers vol te krijgen (ja, ja). ’s 
Avonds moe, maar zeer voldaan, genoten van een heerlijk etentje.
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Friendship Run op zaterdag 31 oktober 2009

Vanaf het gebouw van de Verenigde Naties tot Central Park liepen op die zaterdagmorgen 15.000 mensen een stukje van 
het marathon parcours. New Yorkers moedigden ons al aan!

Zowel de Nederlanders als de Fransen hadden zich geweldig uitgedost voor deze Friendship Run. Er liep zelfs een lid van 
het koninklijk huis mee: Pieter Christiaan.
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’s Middags hebben we ons terug getrokken in ons hotel, want ja, morgen is het DE GROTE DAG!

Zondag 1 november 2009: New York City Marathon.

Don’t worry, relax, enjoy and be happy!

Om 07.00 uur moesten de hardlopers zich verzamelen om met bussen vervoerd te worden naar de start: de Verrazano 
Narrows Bridge. Rijnmond Marathonreizen heeft het voor mekaar gekregen dat onze mannen en vrouwen onder 
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politiebegeleiding tot op 200 meter voor de start uit de bussen werden ‘gegooid’. 

De supporters gingen met z’n allen ontbijten en op de tv de start van de marathon meemaken. Ook voor ons stonden er 
bussen voor vervoer klaar naar het 28 kilometer punt (op First Avenue). Daar hebben we de plm. 45.000 hardlopers zo 
luid en duidelijk aangemoedigd. Ook de New Yorkers lieten zich niet onbetuigd, man, man wat kunnen die mensen de 
sporters vooruit schreeuwen. 
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Het bewijs dat de marathon is gehaald is te zien aan de onderstaande foto’s.
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Wilt u nog meer weten over deze geweldige marathon zie dan

www.rijnmond-marathonreizen.nl

Jacob Dijkstra

Beetgumermolen.
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