
11stedenzwemtocht:

Maarten van der Weijden vertelt zijn verhaal

Amsterdam, 3 juli 2018 - Op zondagmiddag 8 juli a.s. vertelt Maarten van der

Weijden nog één keer het verhaal waarmee hij theaters vol wist te krijgen. Het

verhaal van zijn ziekte, zijn geluk om te genezen, zijn medaillewinst op de

Olympische Spelen van Beijing en natuurlijk zijn aanstaande

11elfstedenzwemtocht.

Over ruim een maand is het zo ver. Dan springt Maarten in het water om bijna 200 kilometer

door Friesland te zwemmen. Honderden mensen steunen hem hierbij. Door zich als vrijwilliger

in te zetten voor de organisatie van het evenement, of door mee te zwemmen. Zonder hen zou

dit evenement niet zo’n groot succes kunnen worden. En belangrijker, zonder hen zou niet

zoveel geld kunnen worden opgehaald voor onderzoek naar kanker. Want daar gaat het

uiteindelijk om.

Alles geven

Om al deze mensen een hart onder de riem te steken, heeft Maarten hen op 8 juli in het VUmc

in Amsterdam uitgenodigd. Hij wil hen heel graag nog een keer extra motiveren om – net als hij

gaat doen – de komende periode alles te geven. Als vrijwilliger bij de verdere organisatie van dit

geweldige project, als sponsor of als zwemmer bij de trainingen, de voorbereidingen en

natuurlijk bij het zwemmen tijdens de 11stedenzwemtocht in augustus.

8 juli 2018

http://www.11stedenzwemtocht.nl/


OVER 11STEDENZWEMTOCHT

Van 18-20 augustus 2018 organiseert Maarten van der Weijden met honderden vrijwilligers de
11Stedenzwemtocht. Deze zwemmarathon duurt drie dagen en voert hem over een afstand van 200 kilometer
langs alle bekende steden en plekken van de Friese Elfstedentocht. Als je kankerbestrijding een warm hart
toedraagt, kan je persoonlijke sponsors werven en in ieder van de elf steden 500 m. of 2.000 m. meezwemmen
met Maarten. Op deze manier hoopt Maarten met zijn 11Stedenzwemtocht veel geld op te halen voor KWF
Kankerbestrijding.

Over Maarten van der Weijden

Tijdens de Olympisch Spelen van Peking in 2008 behaalde zwemmer Maarten van der Weijden (1981) goud op
het onderdeel 10 km. Open Water. In datzelfde jaar werd hij in Sevilla wereldkampioen op het onderdeel 25 km.
Open Water. Tussen 2000 en 2008 was Maarten in totaal zeven keer Nederlands Kampioen op verschillende
onderdelen en afstanden.

Na zijn zwemcarrière werd Maarten ondernemer en motivational speaker. Bovendien is hij al jaren ambassadeur
van KWF Kankerbestrijding. Begin 2001 kreeg Maarten namelijk zelf leukemie. Hij had het geluk van de ziekte te
herstellen. Vanaf dat moment zet hij zich met zijn Maarten van der Weijden Foundation in voor de bestrijding van
kanker. Daarom zwemt Maarten nog steeds en levert hij aansprekende prestaties:

2004: oversteek van het IJsselmeer in een recordtijd van 4:20.48 uur

14.00 – 15.45 uur

VUmc Amsterdam

De Boelelaan 1118, 1081 HV Amsterdam

= = =

Noot aan de redactie

Wil je als journalist bij deze bijeenkomst zijn, meld je dan aan via pers@mvdwfoundation.nl.

 

Voor vragen op de dag zelf, kan je contact opnemen met Pauline Siemers, mobiel 06 39 84 59

88.

http://maartenvanderweijdenfoundation.nl/
https://www.11stedenzwemtocht.nl/


2017: Amsterdam-Rotterdam, circa 80 km. in ruim 23 uur
2017: dubbele oversteek van het Kanaal in 18:45 uur
2018: officiële verbetering wereldrecord 24 uur zwemmen, met een afstand van 102,8 km.
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