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Veel aanmoediging voor monsteruitdaging
Maarten van der Weijden
 

Balk, 18 augustus - Na bijna 15 uur zwemmen is Maarten op weg naar Stavoren.

Vandaag is hij onder andere door Sneek, IJlst, Woudsend en Sloten gezwommen.

Om vijf uur passeerde hij Balk om zijn tocht te vervolgen via De Luts naar

Stavoren. In de steden en langs de route stonden duizenden mensen langs de

waterkant te juichen voor de monsterprestatie van Maarten.



Vlak voor Sloten heeft Maarten het even pittig gehad. Rond 15:00 uur ondervond hij hinder van

veel zijwind en forse golven op het Slotermeer. Langsvarende boten ondersteunden Maarten om

hem zoveel mogelijk uit de wind te houden. In Sloten kreeg Maarten steun van zijn kinderen die

een stukje zijn meegevaren.
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Het huidige tempo ligt op ongeveer 4 km. per uur, aldus Daisy van der Weijden. “We zijn bij de

Galamadammen en Maarten zwemt via De Morra richting Stavoren. Hij voelt zich goed en is

geconcentreerd. Zijn kerntemperatuur is 38 graden Celsius en dat is prima.” Coach Stefan

Schoon vult kort maar krachtig aan: "Zijn kop staat goed."
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Van zaterdag op zondag

Naar verwachting passeert Maarten om 23:00 uur de stempelpost in Stavoren. Na Stavoren gaat

de tocht naar Hindeloopen en Workum. Daar passeert hij ’s nachts de stempelposten. Daisy laat

weten dat Maarten sneller zwemt als er mensen staan om hem aan te moedigen. “We durven er

bijna niet op te hopen, maar het zou fantastisch zijn als er ook in het donker veel mensen langs

het water staan om hem aan te moedigen en hem een hart onder de riem steken.”

Evenementen zondag en maandag
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In alle elf steden zijn er evenementen georganiseerd rondom de 11stedenzwemtocht om zoveel

mogelijk geld op te halen voor kankeronderzoek. Iedere euro gaat een op een naar de

onderzoeken. In elke plaats krijgt Maarten een cheque met het bedrag wat er in die betreffende

gemeente is opgehaald.

 

Wat staat er morgen op het programma?

Bolsward

Doorkomst Maarten verwacht om 08.30 uur

Podiumproramma van 08.00 – 09.00 uur

 

Harlingen

Doorkomst Maarten verwacht om 14.00 uur

Podiumproramma van 13.00 – 15.00 uur

 

Franeker

Doorkomst Maarten verwacht om 16.30 uur

Podiumproramma van 13.00 – 17.30 uur

 

Dokkum

Doorkomst Maarten verwacht om 07.30 uur

Podiumproramma van 06.30 – 08.30 uur

 

Leeuwarden

Doorkomst Maarten verwacht om 19.30 uur

Podiumproramma van 16.00 – 23.00 uur

 

Voor Hindeloopen en Workum geldt dat Maarten daar midden in de nacht arriveert. Om die

reden is er geen poridumprogramma. Wel willen we natuurlijk heel graag dat ook daar

mensen aanwezig zijn om Maarten te ondersteunen. Wil je daarbij zijn graag! Doorkomst

Maarten in Hindeloopen is verwacht om 03.00 uur, in Workum om 04.30 uur.
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Noot aan de redactie



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

Voor nadere informatie over de 11stedenzwemtocht kan je contact opnemen met:

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

Ronald van der Aart
06 43 10 31 20
ronald@rogers-communication.com
amazingpr
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mailto:ronald@rogers-communication.com
mailto:laura@mvdwfoundation.nl
http://maartenvanderweijdenfoundation.nl/
https://www.11stedenzwemtocht.nl/


2018: officiële verbetering wereldrecord 24 uur zwemmen, met een afstand van 102,8 km.
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