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11stedenzwemtocht Maarten van der Weijden

Leeuwarden, 17 augustus 2018 – De Cityswims van de Elfstedenzwemtocht gaan

niet door. Dit hebben de betrokken gemeenten en de Maarten van der Weijden

Foundation gezamenlijk moeten besluiten na metingen van Wetterskip Fryslân en

advies van GGD Fryslân. Op dit moment voldoet het water in het overgrote deel

van de 11 steden niet aan de normen voor zwemwater. De normen van het

zwemwater zijn dusdanig overschreden dat zwemmen niet verantwoord is voor de

gezondheid.

 

Maarten van der Weijden: “Ik kan niet onder woorden brengen hoe zeer ik hier van baal. Het

doel is immers niet om drie dagen te zwemmen, het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen

voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben al die deelnemers maanden getraind. De teleurstelling

is groot, voor al die zwemmers die donateurs hebben geworven en voor alle vrijwilligers, die zich

maandenlang met hart en ziel hebben ingezet. Als topsporter moet je om kunnen gaan met

tegenslagen. Maar het draait hier niet alleen om mij, maar om al die deelnemers die voor niets

hebben getraind. Alleen we kunnen niet anders dan hun veiligheid vooropzetten.”

 

Burgemeester Ferd Crone van de gemeente Leeuwarden: “Net als Maarten en alle zwemmers

die met hem mee wilden zwemmen vind ik het ongelooflijk jammer dat de City Swims niet door

kunnen gaan. Helaas moeten we onder ogen zien dat zwemmen nu onverantwoord is. Laten we

ons vooral zoveel mogelijk blijven inzetten voor dat geweldige doel waarvoor Maarten zwemt;

kankeronderzoek.”

 

Maarten zwemt zelf wel

Maarten van der Weijden zal zelf, ondanks het negatieve advies, zelf wel zwemmen. Van der

Weijden: “Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar

dat risico kan ik voor mijzelf nemen. Voor deelnemers ligt dat anders. De vergunning voor de

City Swims is afgegeven onder voorwaarde dat het zwemwater voldoet aan de normen. Dat is

helaas niet het geval.”



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.

 

Aanmoedigen

Alle deelnemers zijn uiteraard van harte welkom om Maarten alsnog in Friesland te komen

aanmoedigen. De organisatie zal zo snel mogelijk contact opnemen met deelnemers over het

annuleren van de City Swims en de gevolgen daarvan.
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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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