
De Hel van het Noorden in beeld
Bartlehiem, 20 augustus 2018 - Olympisch zwemkampioen Maarten van der

Weijden is de nacht goed doorgekomen met veel support van publiek. Duizenden

mensen stonden op bruggen, langs de kant en fietsten mee. Ook zijn Claudia de

Breij, Erben Wennemars, Ellen van Langen en Freek de Jonge gisteravond en

vannacht aan boord van de coachboot gekomen om Maarten een hart onder de

riem te steken.

 

Maarten heeft enkele korte powernaps gedaan. Vanochtend vroeg passeerde hij de sluis in Oude

Leije in een dolfijnennet. Rond half tien heeft hij in het water een gebakken eitje gegeten,

gebracht door een toeschouwer. Maarten passeert rond 10.30 uur Bartlehiem en vervolgt

daarna zijn weg naar Dokkum. Momenteel zwemt hij met een tempo van gemiddeld drie km.

per uur.

Vooralsnog wordt Maarten niet voor middernacht in Leeuwarden verwacht.
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Daisy van der Weijden doet ook een powernap op de coach boot.
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Daisy van der Weijden (links) en coach Stephan Schoon (midden) ontspannen even op de

coachboot.
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Noot aan de redactie:

Voor nadere informatie omtrent de 11stedenzwemtocht van Maarten van der Weijden kunt u

contact opnemen met:

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

mailto:laura@mvdwfoundation.nl


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.
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