
11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

Start- en finishprogramma in Leeuwarden
* start zaterdag bij de Swettehaven

* huldiging maandag aan de Oldehoofsterkerkhof

* minister-president Mark Rutte geeft laatste stempel

Over minder dan 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 en

waar in Leeuwarden zijn de start en finish en wat gaat er precies gebeuren?



In iedere stad en ook rondom de finish van Maarten kunnen mensen 500 of 2000 meter

meezwemmen om geld op te halen voor kankeronderzoek. Langs de hele route zijn

ambassadeurs van de Maarten van der Weijden Foundation aanwezig om de deelnemers te

steunen. In Leeuwarden is dat topsporter Epke Zonderland. Hij zal de meezwemmers

inspireren en motiveren het beste uit zichzelf te halen.

11 steden, 11 onderzoeken

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

stad staat een onderzoek centraal. In een vraaggesprek met een patiënt of iemand die zeer

betrokken is bij het onderwerp wordt het onderzoek toegelicht: hoe belangrijk is dit onderzoek

voor jou en wat verwacht je er van? In Leeuwarden draait het om het onderzoek naar de

behandeling van acute myeloïde leukemie. Het lastige is dat bij behandeling veel snel

delende cellen vernietigd kunnen worden, maar dat er een paar cellen achterblijven die op den

duur opnieuw uitgroeien. De onderzoekers willen erin dit fundamentele project achter komen

hoe die cellen verschillen van de andere leukemiecellen, en of er specifieke behandelingen

mogelijk zijn tegen ‘de achterblijvers’.

Start bij de Swettehaven

Op zaterdag 18 augustus arriveert Maarten om 04.15 uur bij de Swettehaven (James

Wattstraat). Hij zal het aanwezige publiek kort toespreken, neemt afscheid van zijn gezin en

gaat om 04.30 uur het water in.

Finish en huldigingsprogramma

Maarten finisht maandagavond om tussen 19:15 – 19.30*) uur in de Prinsentuin, nabij de

Oldenhove. Daar wordt hij opgewacht door familie, vrienden, de burgemeester en Minister-

president Mark Rutte, van wie hij zijn laatste stempel krijgt. Na een medische keuring wordt hij

tussen 19.45 en 20.00 uur gehuldigd aan het Oldehoofsterkerkhof (naast de Oldehove), waarbij

naar verwachting duizenden mensen aanwezig zullen zijn. 

 



De ‘Zwemtocht der Zwemtochten’ gaat over meer dan zwemmen alleen. In elke stad wordt

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

Daarbij is ruimte voor een lach en een traan, want in elke stad is een uitgebreid

podiumprogramma met gesprekken, columns en interviews. Er treden ook lokaal en landelijk

bekende artiesten op, zoals Vangrail en Wolter Kroes.  

In schema ziet het programma in Leeuwarden er als volgt uit:

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:

https://www.11stedenzwemtocht.nl/actiepagina/?ira-action=collect_page/view/ae21710d-e186-4075-b08a-9405a2d8e4b4
https://www.11stedenzwemtocht.nl/#participate


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.

Voor meer informatie kun je tot en met 31 juli contact opnemen met:

Vanaf 1 augustus 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.

 

Accreditatie pers

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.

 

Marjan Rozemeijer
06 46 25 83 25
marjan@rozemeijerpr.nl
Marjan2109

Laura Huisman
06 55 88 66 54
laura@mvdwfoundation.nl
LauraHuisman

https://twitter.com/LauraHuisman
mailto:laura@mvdwfoundation.nl
https://twitter.com/Marjan2109
mailto:marjan@rozemeijerpr.nl
https://11stedenzwemtocht.pr.co/media_kits
https://www.11stedenzwemtocht.nl/onderzoek/
https://www.11stedenzwemtocht.nl/


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.
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