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Van der Weijden doet nieuwe poging
Elfstedentocht

Amsterdam, 27 maart 2019
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Maarten van der Weijden zal eind juni een nieuwe poging doen om de

Elfstedentocht te zwemmen. Van der Weijden haalde vorig jaar ruim 5 miljoen

euro op voor kankeronderzoek, maar wist de tocht zelf niet af te maken. Hij duikt

op 21 juni van dit jaar opnieuw het Friese water in voor een nieuwe poging. Ook

dit keer om geld op te halen voor kankeronderzoek.

Van der Weijden: “Met mijn tocht van vorig jaar heb ik 12 onderzoeken naar kanker kunnen

financieren. Maar zo lang ook vorig jaar weer tienduizenden mensen overleden aan kanker,

blijft onderzoek hard nodig. En het gaat niet alleen om het vergroten van de kans op herstel.

Ook onderzoeken en projecten die de kwaliteit van leven van (ex-)patiënten verbeteren, vind ik

belangrijk om te ondersteunen. Dus ga ik door om geld op te halen. En dat kan ik nu eenmaal

het beste doen door te zwemmen.”

Dankzij enkele grote sponsors van het eerste uur zoals Holland Casino, die ook vorig jaar zowel

in natura als financieel substantieel bijdroeg, kan Van der Weijden met zijn Maarten van der

Weijden Foundation de tocht ook dit jaar weer organiseren en de donaties voor 100% ten goede

laten komen aan kankeronderzoek. “Ook nu staat de patiënt voor ons weer centraal, dus zullen

we de onderzoeken weer samen met hen selecteren.”, aldus van der Weijden.

Tijdens de tocht kunnen mensen op verschillende plekken met Maarten meezwemmen. Meer

informatie daarover is te vinden op 11stedenzwemtocht.nl

Van der Weijden: “Vorig jaar kon het meezwemmen helaas niet doorgaan door de te slechte

waterkwaliteit. We doen er alles aan om dat dit jaar te voorkomen.”
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Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Laura Huisman

Telefoon: 06 55886654

E-mail: Laura@mvdwfoundation.nl

Christel Veld

Telefoon: 06 30927980

E-mail: christelveld@hotmail.com









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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