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Elfstedentriathlon voor Van der Weijden
200 km zwemmen plus 200 km fietsen plus 200 km lopen

In juni 2023 zal Maarten van der Weijden de Elfstedentocht achtereenvolgens zwemmen,

fietsen en lopen. De Elfstedentriathlon is de volgende extreme sportieve uitdaging waarmee

Van der Weijden geld inzamelt voor kankeronderzoek. Van der Weijden: “Ik heb beloofd om

alles te geven om kanker de wereld uit te krijgen. Jaarlijks krijgen nog steeds 100 000 mensen

de diagnose kanker en overlijden 40 000 mensen daaraan. Dus is het tijd om de lat voor mijzelf

weer hoger te leggen en hopelijk weer veel geld in te zamelen!”. Van der Weijden gaat de Tocht

der Tochten achter elkaar door, met zo min mogelijk rust, achtereenvolgens zwemmen, fietsen

en lopen. Zeshonderd kilometer afzien dus. Maar voor een belangrijk doel!

In juni 2019 zwom Maarten in 75 uur de 200 km lange Elfstedentocht. In totaal haalde hij met

zijn twee 11stedenzwemtochten al ruim 12 miljoen euro op voor zijn stichting (in 2018 deed hij

een poging die niet lukte). De Maarten van der Weijden Foundation doet de belofte dat iedere

gedoneerde euro voor 100% wordt besteed aan kankeronderzoek en -projecten. Net als bij de

11stedenzwemtocht worden er elf specifiek geselecteerde onderzoeken verbonden aan de elf

steden.

Kom ook in actie
Voor de Elfstedentriathlon nodigt Maarten iedereen uit om met hem mee te doen. “Het leuke

aan 3 verschillende sporten beoefenen is dat er veel mensen met mij mee kunnen zwemmen,

fietsen en lopen. Zo kunnen we met zijn allen zoveel mogelijk geld inzamelen voor al die

mensen die van dichtbij kanker met kanker te maken krijgen.”, aldus Van der Weijden. Wil je

op de hoogte gehouden worden over het meedoen aan de Elfstedentriathlon? Ga dan naar

www.elfstedentriathlon.nl en laat je mailadres achter.
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OVER MAARTEN VAN DER WEIJDEN FOUNDATION

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. In 2020 kon de
11stedenzwemtocht helaas niet plaatsvinden in verband met de COVID 19 maatregelen.  

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 
2019: eerste persoon ooit die de 11stedenzwemtocht heeft volbracht

Van der Weijden traint al een kleine twee jaar voor deze grote uitdaging. “Toen zwemmen in de

Corona periode lastiger was, ben ik gaan fietsen en lopen. Zo ontstond het idee om alles te

combineren en voor deze uitdaging te gaan. Ik zal immers steeds gekkere dingen moeten doen

in de hoop dat mensen mij en mijn doel opnieuw willen steunen. Want ik ga door om

kankerpatiënten te kunnen helpen met het financieren van zoveel mogelijk onderzoeken.

Ingrid van Bruchem
06 51 00 94 77  
ingrid@mvdwfoundation.nl
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