Maarten van der Weijden met
11stedentheatertocht naar Nederlandse
theaters
Delft, 3 oktober 2018 - Bijna op de dag af tien jaar na zijn Olympische gouden race
in Beijing zwom Maarten van der Weijden de Elfstedentocht. Een zwemtocht in
augustus die miljoenen Nederlanders heeft verbonden.
Van der Weijden deed iets wat niet kan. De Elfstedentocht zwemmen, dat gaat niet, dat hoort
een lichaam niet te kunnen. Toch zwom hij uiteindelijk 163 kilometer en 55 uur om geld op te
halen voor elf verschillende kankeronderzoeken. Een ongelooflijke prestatie op sportief gebied,
maar veel belangrijker: een prestatie die heel Nederland heeft samengebracht.

Theatertour

Nu vervolgt Maarten zijn tocht in de Nederlandse theaters. In elf steden vertelt hij zijn verhaal.
Daarbij start hij ironisch genoeg in Dokkum en eindigt hij in Leeuwarden. Van der Weijden legt
uit hoe hij zich voorbereidde op deze epische monstertocht, wat hem hielp om tot het uiterste te
gaan en hoe hij deze veelbewogen periode nu écht heeft beleefd.
Dit doet Van der Weijden niet alleen om zijn verhaal te vertellen, maar ook om nog meer geld
op te kunnen halen voor kankeronderzoek. Van ieder kaartje wordt elf euro gedoneerd.
Kaarten voor de 11stedentheatertocht van Maarten van der Weijden zijn te koop via
www.11stedenzwemtocht.nl of via de website van het theater.
===
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De 11stedentheatertocht zal langs de volgende theaters reizen:
JANUARI
12-01-2019 Dokkum: Sense
18-01-2019 Amsterdam: DeLaMar Theater
19-01-2019 Apeldoorn: Theater Orpheus
22-01-2019 Zwolle: Theater De Spiegel
23-01-2019 Doetinchem: Schouwburg Amphion
30-01-2019 Eindhoven: Parktheater Eindhoven
FEBRUARI
02-02-2019 Breda: Chassé Theater
03-02-2019 Utrecht: Stadsschouwburg Utrecht
05-02-2019 Rotterdam: Oude Luxor Theater
09-02-2019 Groningen: MartiniPlaza Theater
15-02-2019 Leeuwarden: Stadsschouwburg De Harmonie

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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