WERELDRECORD VOOR MAARTEN VAN
DER WEIJDEN
Oosterhout, vrijdagavond 2 maart 2018 - Olympisch kampioen Maarten van der
Weijden heeft het wereldrecord 24 uur zwemmen verbroken. In zwembad De
Warande in Oosterhout heeft Van der Weijden in 24 uur maar liefst 102,8
kilometer afgelegd. Het oude wereldrecord stond op 101,9 kilometer. Van der
Weijden zwemt echter nog verder. Hij plakt er nog twaalf uur zwemmen
achteraan als training voor zijn 11Stedenzwemtocht in Friesland in augustus van
dit jaar.

“Die 12 extra uren zijn voor mij een belangrijke training voor de
11Stedenzwemtocht die ik in augustus van dit jaar zwem om geld op te halen
voor kankeronderzoek. Dan moet ik in tweeënhalve dag maar liefst 200 km.
zwemmend overbruggen.”
— Olympisch kampioen Maarten van der Weijden

11Stedenzwemtocht
In elk van de 11 Friese steden kunnen mensen deze zomer voor slechts 11 euro een stuk met
Maarten meezwemmen, mits zij zich op hun beurt laten sponsoren. De opbrengst van de 200
km. lange tocht gaat volledig naar kankeronderzoek dat door KWF Kankerbestrijding is
goedgekeurd en door patiëntenverenigingen is geselecteerd.
Ook de komende twaalf uur is Van der Weijden via een livestream te volgen op
www.11stedenzwemtocht.nl. Daar is ook meer informatie is te vinden over de zwemtocht in
augustus.

Elfsteden zwemtocht 2018

===
Noot aan de redactie
Maarten finisht na 36 uur op zaterdagochtend 3 maart 2018 om 07.00 uur. Pers is welkom.
Graag vooraf aanmelden.
Noot - Het gebruiken van de livestream beelden voor uw eigen kanalen is mogelijk.
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OVER 11STEDENZWEMTOCHT

Sporters zijn gewend de lat voor zichzelf steeds een stukje hoger te leggen. Steeds iets beter. Steeds iets harder.
En in het geval van Maarten: steeds iets verder. En dat doet hij niet alleen omdat hij op zoek is naar een nieuwe
sportieve uitdaging. Maarten zet zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de
genezing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 11stedentocht. Bijna 200 km zwemmen langs 11
steden in Friesland. Een unieke prestatie en een uniek evenement, tien jaar nadat hij een gouden medaille won
op de Olympische Spelen in Beijing!
Maarten vindt het geweldig als jij helpt! Dat kun je doen door te doneren, een stuk met hem mee te zwemmen of
als vrijwilliger mee te helpen aan dit event. We zijn blij met jouw hulp!
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