
11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

Doorkomsttijden en programma's in Sneek,
IJlst en Sloten
Over een kleine drie weken is het zover: op 18, 19 en 20 augustus zwemt

Olympisch kampioen Maarten van der Weijden de 11stedenzwemtocht. Samen

met honderden vrijwilligers organiseert hij deze zwemmarathon om geld op te

halen voor kankeronderzoek. De tocht van 200 kilometer voert hem in drie dagen

langs de bekende steden en plekken van de Friese Elfstedentocht. Wanneer is

Maarten in Sneek, IJlst en Sloten? En wat gebeurt er in de steden?

Rondom de geplande doorkomst van Maarten kunnen mensen 500 of 2000 meter

meezwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Henk Angenent, Rintje Ritsma, Ferry

Weertman en Ranomi Kromowidjojo zijn als ambassadeurs van de Maarten van der Weijden

Foundation in een of meerdere steden aanwezig om meezwemmers te inspireren en motiveren

het beste uit zichzelf te halen.

Programma's in de steden



Maar de ‘Zwemtocht der Zwemtochten’ gaat over meer dan zwemmen alleen. Er wordt ook

stilgestaan bij wat het betekent om kanker te hebben en de onderzoeken die zo hard nodig zijn.

Er komt in de drie steden een uitgebreid podiumprogramma met gesprekken, columns en

interviews met daarbij ruimte voor een lach en een traan. Ook zijn er optredens van diverse

artiesten. De programma's zien er per stad als volgt uit:

Sneek

IJlst



Sloten

Stempel bij doorkomst



Maarten laat bij doorkomst vanuit het water zijn kaart afstempelen door lokale, historische

bekendheden, zoals Grutte Pier en de Schutteraar. Daarbij neemt hij een cheque in ontvangst

met het sponsorbedrag dat lokaal is opgehaald. Hoe meer mensen meezwemmen en sponsors

werven, hoe hoger het bedrag. Er hebben zich inmiddels bijna 1600 zwemmers aangemeld om

in een of meerdere steden met Maarten mee te zwemmen.  

11 steden, 11 onderzoeken

De opbrengst van de sponsorzwemtocht gaat naar een elf verschillende onderzoeken. In elke

stad staat een onderzoek centraal. Verschillende patiënten en mensen die betrokken zijn bij het

onderwerp lichten in elke stad tijdens een interview de onderzoeken toe: hoe belangrijk is dit

onderzoek voor mij en wat verwacht ik er van?

Sneek
Hormoontherapie bij borstkanker: is een heftige behandeling die in de regel 5 jaar duurt en voor

veel borstkankerpatiënten goede resultaten biedt. Vaak blijkt dat er ook vrouwen zijn die er niet

zoveel baat bij hebben – maar wel de bijwerkingen ervaren. Andere vrouwen hebben vaak juist

baat bij langere behandeling. De onderzoekers willen in dit project een laagdrempelige test

ontwikkelen die het mogelijk maakt om vooraf te bepalen of de hormoontherapie aan zal slaan

en hoe lang de behandeling moet duren. Het idee is dat een MRI-scan daar de benodigde

informatie voor kan geven.

IJlst
Lange termijneffecten kanker: steeds meer mensen overleven kanker, gelukkig maar. Maar er

wordt ook steeds meer bekend over lange termijneffecten bij de overlevers. Zo rapporteert 1/3e

ernstige vermoeidheidsklachten. In dit project wordt behandeling op maat van deze kanker-

gerelateerde vermoeidheid onderzocht.

Sloten
DNA-mutaties: we kunnen steeds beter zien welke DNA-mutaties leiden tot kanker, ook bij

kinderen. Er zijn groepen mutaties die elkaar beïnvloeden en leiden tot onverwachte effecten

(bijvoorbeeld ongevoeligheid voor een normaal gesproken succesvolle behandeling). De

onderzoekers willen zoveel mogelijk mutaties – en hun interactie met elkaar – in kaart brengen

voor verschillende vormen van kinderkanker.

Meezwemmen met Maarten



Iedereen die zich wil inzetten voor onderzoek naar kanker kan zijn eigen persoonlijke sponsors

werven en met Maarten in een of meerdere elf steden meezwemmen. Op deze manier hoopt

Maarten met zijn 11stedenzwemtocht veel geld op te halen. Je kunt je hier inschrijven voor de

deelname aan de 500 of 2000 meter. Voor mensen die niet mee kunnen of willen zwemmen en

Maartens initiatief toch graag ondersteunen, is het mogelijk een bedrag te doneren.

En iedereen die Maarten en de meezwemmers wil aanmoedigen en een hart onder de riem wil

steken in het weekend van de 18e, is van harte welkom.

=====

Noot voor de redactie
Voor meer informatie over de 11stedenzwemtocht kan je tot en met 31 juli contact opnemen

met:

Vanaf 1 augustus kan je bellen met:

De 11 onderzoeken

Het geld dat de zwemmers ophalen gaat naar elf onderzoeken. Het overzicht van deze

onderzoeken vind je hier.

 

Foto’s

Rechtenvrije persfoto’s vind je hier.
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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
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.

Er is grote belangstelling vanuit binnen- als buitenland voor de 11stedenzwemtocht. We doen er

alles om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van journalisten, fotografen en

cameraploegen. We zullen je zo snel mogelijk nader informeren over de beschikbare

mediafaciliteiten. Dan kan je je ook accrediteren.

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