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INFORMATIE: Wereldrecordpoging 24 uur
zwemmen door Maarten van der Weijden
Amsterdam, 15 januari 2020

 

Beste redactie,

 

Maarten van der Weijden begint op donderdag 23 januari a.s. aan een nieuwe poging om het

Wereldrecord 24 uur zwemmen te behalen. Op 2 maart 2018 zwom hij in 24 uur al 102,8

kilometer, maar bleek het record niet geldig. Daarom probeert Maarten het nu opnieuw.

Maarten hoopt dat veel mensen hem tijdens deze recordpoging willen steunen door te doneren

aan de Maarten van der Weijden Foundation. De donatiegelden komen voor de volle 100% ten

goede aan kankeronderzoek en -projecten.

  

Iedereen is welkom

Pers is van harte welkom bij de start, de finish of tijdens de recordpoging. Uiteraard richten wij

een persvak in om ervoor te zorgen dat iedereen zijn/haar werk goed kan doen. RTL Boulevard

zal live verslag doen van de start en finish en zal het eerste interview met Maarten na de finish

doen.

 

Locatie:

Zwembad De Warande

Wilhelminakanaal Zuid 66

4903 RA Oosterhout

 

Woordvoering tijdens de recordpoging

Tijdens de tocht wordt de woordvoering gedaan door Ingrid van Bruchem.

 

⏲

https://11stedenzwemtocht.pr.co/


OVER 11STEDENZWEMTOCHT

In 2018 en 2019 organiseerde Maarten van der Weijden met honderden vrijwilligers de 11Stedenzwemtocht. In
2019 slaagde hij erin de tocht als eerste persoon ooit zwemmend te volbrengen. Ook in 2020 gaat er een
11stedenzwemtocht plaatsvinden, ditmaal in estafettevorm. Maarten zelf zal de tocht niet nogmaals zwemmen,
hij heeft hem immers al volbracht. Dit jaar zal Maarten optreden als coach van de verschillende
estafettezwemmers. Als je je in wilt zetten om donaties te werven voor kankeronderzoek en -projecten dan kan
je dat doen door tijdens de 11stedenzwemtocht in alle steden 2.000 m. mee te zwemmen of door deel te nemen
aan een meezwemevenement in Stavoren en/of Bartlehiem. Op deze manier hoopt Maarten met zijn
11Stedenzwemtocht veel geld op te halen voor kankeronderzoek en -projecten.  

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.

Ingrid van Bruchem

06- 51009477

 

Online volgen van de recordpoging

Tijdens de recordpoging maken we gebruik van een live stream. De link naar de live stream kun

je vinden op de social kanalen van de Maarten van der Weijden Foundation. Tevens wordt er

een live registratie gemaakt waar de media gebruik van kan maken. Mocht je hier interesse in

hebben, stuur dan een mail aan pers@mvdwfoundation.nl

 

Graag tot ziens op 23 en 24 januari in Oosterhout!

 

-------------------------

Einde bericht 

Noot voor de redacties

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met:

Ingrid van Bruchem

Telefoon: 06 - 51009477

email: pers@mvdwfoundation.nl

https://www.11stedenzwemtocht.nl/
mailto:pers@mvdwfoundation.nl


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 
2019: eerste persoon ooit die de 11stedenzwemtocht heeft volbracht
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