
Amsterdam City Swim viert jubileumjaar op 28 
augustus 
Beau van Erven Dorens, Mari Carmen Oudendijk en Thomas Acda springen in de 
Amsterdamse grachten voor het goede doel 
 

 
 
Amsterdam, 18 augustus 2022 – Op zondag 28 augustus 2022 keert de Amsterdam City 
Swim voor het 10e jaar terug om geld in te zamelen voor Stichting ALS. Het unieke 
fundraisingevent vraagt niet alleen aandacht voor de ziekte, maar ook om mooie herinneringen 
te maken met patiënten, families en dierbaren die te maken hebben (gehad) met ALS. Ruim 
2.000 deelnemers, waaronder Beau van Erven Dorens, springen de Amsterdamse grachten in 
om wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en behandeling mogelijk te maken.  
 
De Amsterdam City Swim (ACS) is een jaarlijks terugkerend evenement die deelnemers de unieke 
mogelijkheid biedt om een parcours van 2,1 kilometer in de Amsterdamse grachten af te leggen. 
Iedereen kan meedoen; sportievelingen, recreanten, patiënten (met of zonder hulpmiddelen) en zelfs 
jongeren tussen de 10 en 15 jaar, voor wie een speciale 700m route is geïnitieerd die bij het 
Scheepvaartmuseum van start gaat. Onderverdeeld in zogeheten ‘waves’, die ieder zijn opgedragen 
aan mensen met ALS (de wave-heroes), springen deelnemers in het diepe.   
 
Jubileumwave 
De Amsterdam City Swim start deze jubileum editie met een zogeheten jubileumwave, waar zowel de 
Founding Fathers van de ACS, als patiënten, sporters en BN’ers, zoals Beau van Erven Dorens, Jan 
Joost van Gangelen, Thomas Acda, Rene Froger en Peter Heerschop in meezwemmen. Deze wave 
wordt opgedragen aan Carlos Oudendijk, die niet alleen zelf meezwemt, maar tevens de broer is van 
presentatrice/sportjournalist, en al acht jaar ambassadeur van de ACS, Mari Carmen Oudendijk.  
 
Mari Carmen Oudendijk vertelt: “Een maand geleden werd mijn broer Carlos Oudendijk (56 jaar) ook 
getroffen door de ziekte ALS. Daardoor ben ik nog gemotiveerder om mij in te zetten voor 
medicijnonderzoek naar deze sluipmoordenaar." 
 
 
 
 



Programma 
 

  

Vanaf 09.30 uur - Terrein open 
10.30 uur - Junioren verzamelen bij start 
10.45 uur - Officiële start bij het Scheepsvaartmuseum 
door Natascha Froger 
11.30 uur - Einde junioren 

 

12.45 uur - Officiële opening ACS aan de 
Keizersgracht, ter hoogte van nummer 663, door 
Natascha Froger en Beau van Erven Dorens 
13.00 uur - Start jubileumwave en vervolgens alle 
andere 
14.45 uur - Start laatste wave 
16.15 uur - Finish laatste deelnemers + intocht KNRM 
17.00 uur - Cheque uitreiking + start afterparty 
19.30 uur - Einde ACS 

 
 
Junioren 
Voor junioren tussen de 10 en 15 jaar is er een zwemroute van 700m uitgestippeld. Na het startsein 
die Natascha Froger geeft vanaf het Scheepvaartmuseum, zwemmen de junioren richting het centrum, 
onder de Kortjewandsbrug door, en maken dan een omkeer terug in de richting van het VOC schip dat 
voor anker ligt bij het Scheepvaartmuseum. De finish is, net als de reguliere route, bij het 
Marineterrein. 
 
 
Persuitnodiging 
Voor meer informatie, interviewaanvragen en toegangsbewijzen, neem contact op met Laura 
Frerichs, PR Manager Publicis Groupe via laura.frerichs@publicisgroupe.nl. 
 
Let op: een accreditatie is verplicht om toegang te verkrijgen tot het Marineterrein.  
 
  



NOOT VOOR REDACTIE 
 
Over ALS  
Voor ALS (amyotrofische laterale sclerose) is dringend een oplossing nodig. ALS is een dodelijke ziekte van de 
zenuwen die de spieren aansturen. Omdat de motorische zenuwcellen afsterven, komen de signalen vanuit de 
hersenen en het ruggenmerg niet meer bij de spieren aan. Dit heeft tot gevolg dat de spieren één voor één 
uitvallen. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. In Nederland leven gemiddeld 
1.500 mensen met ALS, of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij 
en overlijden er ook 500. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en 
behandeling van ALS, PSMA en PLS. 
 
Over Stichting ALS Nederland 
De klok tikt. Er is dringend een oplossing nodig voor ALS. Na de eerste symptomen leven patiënten met ALS 
gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak 
en behandeling van ALS en de aanverwante ziekten PSMA en PLS. 
 
De afgelopen vijftien jaar is er veel bereikt in onderzoek naar deze ziekten en is er meer bekend over de 
totstandkoming hiervan. Zo komen we steeds dichter bij een oplossing. Maar voor de patiënten tikt de tijd door. 
Ook zet Stichting ALS Nederland zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven van patiënten en hun 
naasten. Het noodzakelijke onderzoek is afhankelijk van donaties. Daarom moeten we gezamenlijk blijven 
strijden, nieuwe acties opstarten en nog meer geld ophalen. 
Website: https://www.als.nl/   
 
Over Amsterdam City Swim 
De Amsterdam City Swim is een jaarlijks terugkerend zwemevenement waarbij duizenden mensen de grachten 
van onze hoofdstad in springen met als doel geld op te halen voor Stichting ALS. Het evenement is in 2011 
begonnen toen 14 vrienden een inzamelingsactie opzetten voor hun vriend Weert-Jan Weerts. Door de positieve 
reacties en vele donaties besloten ze de actie verder uit te bouwen. Inmiddels viert de Amsterdam City Swim dit 
jaar haar 10e jaar. Een uniek en impactvol evenement met twee grote pijlers: de dodelijke ziekte ALS de wereld 
uit te helpen én patiënten en hun dierbaren of nabestaanden een onvergetelijke dag te bezorgen.  
 


