11 stedenzwemtocht
Nieuwsbrief 13 – augustus 2018

€ 731.000,gedoneerd
Volgende tussenstand 18
augustus in Sneek!

Een bericht van Maarten
Nieuws
Volg ook deze dagen het nieuws en alles wat in het nieuws verschenen is en verschijnt via
https://11stedenzwemtocht.pr.co/, of via de kanalen: Instagram, Facebook, Twitter en de website.
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CITYSWIMS 11STEDENZWEMTOCHT
AFGELAST
11stedenzwemtocht Maarten van der
Weijden
De Cityswims van de Elfstedenzwemtocht gaan
niet door. Dit hebben de betrokken gemeenten
en de Maarten van der Weijden Foundation
gezamenlijk moeten besluiten na metingen van
Wetterskip Fryslân en advies van GGD Fryslân.
Op dit moment voldoet het water in het
overgrote deel van de 11 steden niet aan de
normen voor zwemwater. De normen van het
zwemwater zijn dusdanig overschreden dat
zwemmen niet verantwoord is voor de
gezondheid.
Maarten van der Weijden: “Ik kan niet onder
woorden brengen hoe zeer ik hier van baal. Het
doel is immers niet om drie dagen te zwemmen,
het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen
voor kankeronderzoek. Daarvoor hebben al die
deelnemers maanden getraind. De teleurstelling
is groot, voor al die zwemmers die donateurs
hebben geworven en voor alle vrijwilligers, die
zich maandenlang met hart en ziel hebben
ingezet. Als topsporter moet je om kunnen gaan
met tegenslagen. Maar het draait hier niet
alleen om mij, maar om al die deelnemers die
voor niets hebben getraind. Alleen we kunnen
niet anders dan hun veiligheid vooropzetten.”
Burgemeester Ferd Crone van de gemeente
Leeuwarden: “Net als Maarten en alle
zwemmers die met hem mee wilden zwemmen
vind ik het ongelooflijk jammer dat de City
Swims niet door kunnen gaan. Helaas moeten
we onder ogen zien dat zwemmen nu
onverantwoord is. Laten we ons vooral zoveel
mogelijk blijven inzetten voor dat geweldige
doel waarvoor Maarten zwemt;
kankeronderzoek.”
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Maarten zwemt zelf wel
Maarten van der Weijden zal zelf, ondanks het
negatieve advies, zelf wel zwemmen. Van der
Weijden: “Ik realiseer mij dat de kans groot is
dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar
dat risico kan ik voor mijzelf nemen. Voor
deelnemers ligt dat anders. De vergunning voor
de City Swims is afgegeven onder voorwaarde
dat het zwemwater voldoet aan de normen. Dat
is helaas niet het geval.”
Aanmoedigen
Alle deelnemers zijn uiteraard van harte welkom
om Maarten alsnog in Friesland te komen
aanmoedigen. De organisatie zal zo snel mogelijk
contact opnemen met deelnemers over het
annuleren van de City Swims en de gevolgen
daarvan.

Belangrijke info
Start Leeuwarden
Op zaterdag 18 augustus arriveert Maarten om
04:15 uur bij de Swettehaven (James
Wattstraat). Hij spreekt het aanwezige publiek
kort toe, neemt afscheid van zijn gezin en gaat
om 04:30 uur het water in.
Stempelposten
In elke stad laat Maarten vanuit het water zijn
kaart afstempelen door een lokale, historische
bekendheid. Daarbij neemt hij een cheque in
ontvangst met het sponsorbedrag dat lokaal is
opgehaald.
Lokale evenementen
De meeste lokale evenementen gaan door! Hou
de newsroom in de gaten, daar staat alle laatste
informatie. Kom Maarten aanmoedigen! De
invulling van alle lokale evenementen is te
vinden in de online newsroom.
Aankomst Leeuwarden
Maarten finisht maandagavond naar
verwachting tussen 19:15 en 19:30 uur in de
Prinsentuin, nabij de Oldenhove. Na zijn finish
wordt Maarten tussen 19:45 en 20:00 uur
gehuldigd aan het Oldehoofsterkerkhof (naast
de Oldehove).

