
Finale 11stedenzwemtocht op 20 augustus in Leeuwarden

Ilse DeLange en Frans Bauer treden op tijdens
huldiging Maarten van der Weijden
 

Leeuwarden, 17 augustus 2018 – Dit weekend geeft Olympisch zwemkampioen

Maarten van der Weijden alles voor kankeronderzoek. Tijdens zijn

11stedenzwemtocht leveren ook verschillende Nederlandse en Friese artiesten

belangeloos een bijdrage in een van de elf Friese steden. De laatste namen die

vandaag bekend werden zijn niet de minste: maandagavond 20 augustus treden

Frans Bauer en Ilse DeLange op in het centrum van Leeuwarden als afsluiting van

de 11stedenzwemtocht. Hun concerten zijn gratis toegankelijk.

 

Maarten van der Weijden: “Het is fantastisch dat ook Frans en Ilse enthousiast zijn over het

doel waarvoor ik dit weekend 200 kilometer door Friesland zwem. Ik ben zo blij dat we na mijn

finish in Leeuwarden kunnen afsluiten met twee geweldige concerten, ondanks de afgelasting

van de City Swims. Ik hoop dat er veel mensen komen.”

 

Maandagavond arriveert Maarten zwemmend in het centrum van Leeuwarden via de

Noorderbrug en de Noorder Stadsgracht, om te finishen bij de Prinsentuin. Hij finisht naar

verwachting rond 19:30 uur en wordt groots onthaald door minister-president Rutte en

Commissaris van de Koning Arno Brok. Kort daarop wordt Maarten gehuldigd op het

Oldehoofsterkerkhof.

 

Datum: maandag 20 augustus

Locatie: Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden

Aanvang Frans Bauer: 18:00 uur

Aanvang Ilse DeLange: 19:30

Huldiging Maarten: 19:45 uur (waarna vervolg concert Ilse)

Aanvang Vangrail: 20:15 uur (tot 21:45)

 

Alle tijden onder voorbehoud.



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
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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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