De 11stedenzwemtocht van Maarten van der
Weijden: de top 11 van de Clustermanager
Transport & Logistiek
Als Clustermanager Transport & Logistiek heb ik de unieke operatie achter de 11stedenzwemtocht
mogen leiden. De tour van Maarten van der Weijden resulteerde in een heroïsche zwemtocht met
een lokale en nationale impact (lees ook het artikel op Frankwatching), waarbij in korte tijd
ontzettend veel geld is ingezameld voor onderzoek naar kanker. In dit artikel blik ik terug op mijn top
11 van logistieke momenten, uitdagingen en leerpunten.
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Doneren kan nog
Voor je verder leest: Maarten zwom de 11stedenzwemtocht om geld in te zamelen voor
kankeronderzoek. Vind je dit artikel interessant en wil je een steentje bijdragen, ga dan naar
www.11stedenzwemtocht.nl.

1. Kristalhelder doel
Vanaf het begin was Maarten extreem duidelijk in de doelstelling van het evenement: zoveel
mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar kanker. Alle activiteiten stonden in het teken van dit
primaire doel. Dat betekent in de basis dat het budget 0,- euro was. De afhankelijkheid van
vrijwilligers en sponsoren was een essentieel element in dit project. Onvermijdelijke kostenposten
werden vanuit sponsoring ingestoken.
Mijn logistieke doelstelling was het bewerkstelligen van optimale verplaatsingen van mensen en
materialen, zodanig dat iedereen en alle spullen op tijd in elk rayon aanwezig zijn. Als
Clustermanager Transport & Logistiek rapporteerde ik aan het hoofd Operationele
Zaken en de Chef de Mission.

2. Friesland: middelpunt van Europa
In de uitwerking van het draaiboek werd al snel duidelijk dat het weekend van 18 tot
en met 20 augustus logistiek gezien een bijzondere uitdaging ging worden vanwege

andere grote evenementen en het hoogseizoen. Leeuwarden was culturele hoofdstad en het
middelpunt van Europa. Zo waren er diverse wegafsluitingen; onder andere vanwege de Reuzen in
Leeuwarden, het kampioenschap Skûtsjesilen in Hindeloopen, de Fiets5daagse langs de elf steden en
de Sneekweek. Al het materieel werd daarom uitgerust met een setje accreditaties en vignetten om
snel doorgang te vinden in de drukte. Deze evenementen lokten tevens veel toeristen en recreanten.
Dit zorgde ervoor dat er nog slechts twee overnachtingen in Friesland voor veel geld vrij waren en
veel autobedrijven alle personenbusjes hadden verhuurd. Arriva had reeds extra bussen ingezet,
maar dacht geweldig met ons mee hoe we zo efficiënt mogelijk alle deelnemers en vrijwilligers
konden vervoeren. Het was een megaklus voor het logistieke team om voldoende materieel bij elkaar
te krijgen en slaapplaatsen te regelen.

3. Logistieke hub in Sneek
Bij Hamilton Bright in Sneek kregen we toegang tot het magazijn en faciliteiten om een logistieke hub
en actiecentrum in te richten. In de logistieke hub konden we centraal materiaal in-, op- en uitslaan
en een bedrijfsbureau inrichten.

Bij aankomst op woensdag 15 augustus deden we een check op binnengekomen goederen en
richtten we een opslagsysteem in. De materialen voor de aankleding van de evenementen werden
gelabeld en gebundeld in drie sets. Ontbrekende materialen werden (bij-)besteld en een team ging
aan de slag om alle materieel naar de centrale locatie te rijden.
Nadat alles in Sneek gearriveerd was, werd het
bedrijfsbureau ingericht. Met behulp van een
kanban-planbord (te plannen, onderweg en retour) en
actielijsten maakten we de activiteiten per
vervoersstroom inzichtelijk en planbaar voor iedereen.
Voor de vrijwilligers werden er lunchpakketjes gemaakt
door Broodje Nuchter in Harlingen. Deze werden
dagelijks samengesteld en rondgereden in de diverse
steden. Vanuit Harlingen reden we tegen de stroom in
om drukte te ontwijken.

Voor de volgboten en -ploegen van Maarten werd vanaf de nacht van vrijdag op zaterdag ontbijt,
lunch en diner geleverd dat gesponsord werd door Holland Casino in Leeuwarden en daar werd
opgehaald. Daarnaast werden accu’s voor portofoons en mobiele lampen op willekeurige momenten
vervangen. Brandstof voor de boten moest worden aangevuld en Maarten, zijn vrouw Daisy en
teamleden hadden soms ook speciale wensen waar we (ad-hoc) invulling aan moesten geven.
Met kanbankaarten werd materieel uitgegeven en
konden we het wagenpark beheren. Vanuit de
vrijwilligerspool maakten we transportinstructies per
team met de locaties, adressen, contactpersonen en
belangrijke tijden van op- en afbouw. Op deze manier
konden we het personenvervoer tussen de
evenementlocaties en slaapplaatsen organiseren en het
materieel voor de foodtrucks, zoals aggregaten
verplaatsen. Daarnaast bestonden onze
vervoersstromen uit ad-hoc transporten zoals het
vervoer van dranghekken omdat op een gegeven
moment de veiligheid werd opgeschaald.

4. Topvrijwilligers
Als Clustermanager Transport & Logistiek werd ik het weekend ondersteund door een logistieke
coördinator, een algemeen logistiek medewerker en een wisselend team van 4-5 chauffeurs.
Aanvullend waren er drie teams van vrijwilligers voor de decentrale ondersteuning per stad die de
materialen transporteerden en de op- en afbouw van podia en aankleding regelden. Het team van
Event Makers, de organisatie die de werving en selectie van vrijwilligers verzorgde, werkte hard mee
om de wijzigingen goed in te vullen. Zodra de volgboten en -teams voorzien waren van diner, konden
we een pauzemoment inlassen en zelf ook samen een hapje eten.

De ondersteuning door vrijwilligers was geweldig: iedereen zette zich volledig in en ging door tot de
klus was geklaard. Er werd door iedereen in het actiecentrum en logistiek scherp gekeken naar inzet,
vermoeidheid en rust. Veiligheid was prioriteit nummer 1 en hier werd ook naar gehandeld. Was je
niet fit of moe, dan moest je slapen en werd er niet meer gereden. Aangezien de slaaplocatie niet om
de hoek was, hebben we een slaapplek in het magazijn geïmproviseerd om tussen de non-stop actie
een paar uurtjes te rusten. Soms betekende
het ook ‘nee’ moeten zeggen omdat er
geen chauffeurs beschikbaar waren.

Maarten zwom uiteindelijk 55 uur en 163
kilometer. Het volcontinu bemensen van
dit evenement was een uitdaging. Dit werd
overdag grotendeels ingevuld met
vrijwilligers, maar in de avond en nacht
werkten we nauw samen met het
actiecentrum (waar ook veel
politievrijwilligers actief waren). Dit was
cruciaal vanwege het 3 x 24-uurs
programma. De logistiek achter het event
ging door, net als Maarten. Toen Maarten
een powernap nam, deed vrijwel iedereen hetzelfde. De “Chef Lichtmast”, een van onze
topvrijwilligers, draaide een nachtdienst en versleepte iedere 500 meter de MobiLight om de Hel van
het Noorden te verlichten voor Maarten. Gelukkig werd hij al snel door de Friese boeren geholpen.

5. Omgekeerde bullwhip
In het logistieke draaiboek was van uur tot uur vastgelegd welke vervoersbewegingen en logistieke
activiteiten zouden plaatsvinden en wie hiervoor verantwoordelijk was. Toen bekend werd dat alle

City Swims werden afgeblazen vanwege de slechte waterkwaliteit, werd er in de loop van de middag
een overleg gepland met alle Clustermanagers. Het volledige draaiboek met alle evenementen ging
gewoon door, maar zonder de 1000+ deelnemers. Een omgekeerde bullwhip.
Na de eerste teleurstelling ging iedereen snel aan de slag om alle deelnemers en vrijwilligers te
informeren, de logistieke infrastructuur te downsizen, ketenpartijen te informeren en materieel en
materiaal te retourneren. Hoewel we diverse scenario’s hadden opgenomen in onze draaiboeken,
bleek het afschalen een megaklus die onder hoge tijdsdruk moest plaatsvinden. Dit onderstreept het
belang van scenarioplanning bij evenementen.

6. Zeven events op zaterdag
Vanuit Sneek zaten we dicht op de eerste zes steden. Dit was cruciaal om de zeven evenementen op
zaterdag tijdig en goed te kunnen beleveren. Vrijdagavond 18 augustus begonnen de eerste
vervoersstromen op gang te komen. Vrijwilligers reisden af naar de overnachtingsplek bij Defensie in
Zoutkamp. Boodschappen werden door Poiesz Supermarkten afgeleverd. De reddingsbrigade en de
teams Land en Water reisden af naar de startlocatie. De materialen voor de aankleding van de start
werden ingepakt en op locatie klaargezet. Het eerste ontbijt werd om 02:00 uur ‘s nachts opgehaald
bij Holland Casino waarna het met de hoofdrolspelers voor de start om 04:30 uur in de vroege
ochtend werd afgeleverd in Leeuwarden.

De zaterdag was op papier gezien de zwaarste logistieke dag. Zie bovenstaand schema met het
tijdschema. Na de start van Maarten’s zwemtocht, het eerste evenement, draaiden er in 6 steden
evenementen met hun eigen podium programma's. Om de krappe tijdvensters, zoals omcirkeld in
het schema, tussen de steden mogelijk te maken, werkten we in drie teams. Team A ging Sneek en
Stavoren draaien (stad 1 en 4), team B reed naar IJlst en Hindeloopen (stad 2 en 5) en team C werkte
in Sloten en Workum (stad 3 en 6).

7. Belevering volgboten via WhatsApp spelden
Na het ontbijt bij de start werden de volgboten bewegende
doelen. De route was in groot detail uitgewerkt, maar we
wisten vooraf dat de doorkomsttijden meer en meer
onvoorspelbaar zouden worden naarmate de tocht
vorderde. In direct contact met het actiecentrum spraken
we bij vertrek een globale afleverlocatie af. Onderweg
zorgden WhatsApp spelden voor de definitieve
transportinstructie. Het devies was: gewoon rijden, details
volgen! Met portofoons werden chauffeurs in hun rit
ondersteund door communicatie en navigatie vanuit het
actiecentrum. Een aantal leveringen vonden zelfs plaats op
vlonders bij gastvrije particulieren in de achtertuin.

8. De consolidatie bij Galamadammen
Na de doorkomst bij Balk stond een belangrijke wissel op de planning. Hier ging de eerste ploeg
afstappen van de volgboot voor een rustmoment en stapte de tweede ploeg aan boord. Er was reeds
een transport met eten onderweg. Vrijwilligers en staf waren ook aan het rijden met personenbusjes.
Voor zover liep het volgens plan. Via het actiecentrum vernamen we dat er brandstof voor de boot
en accu’s nodig waren en kregen we het verzoek of we onderweg enkele ad-hoc boodschappen
konden doen. Te weten sticker remover voor de nachtbril van Maarten, een whiteboard met pennen
en herkenningsmateriaal voor team Land vanwege de groeiende mensenmassa’s langs de route.

Ook nu kregen we globale transportinstructies
die zich onderweg ontwikkelde tot de
consolidatie bij Galamadammen. Enkele Google
zoekopdrachten verder hadden we de
boodschappen erbij gepland. En toen kwam de
kers op de taart: of we ook nog twee coaches
konden oppikken die de volgboot niet mochten
missen. De tijd tikte en alle chauffeurs waren
onderweg. In overleg met de Chef de Mission
stapte ik zelf in de auto om de wissel compleet te
maken. I love it when a plan comes together! :)

9. De dolfijnen-takel
Op basis van de voorbereiding en proefvaarten
waren 59 bruggen en sluizen op de route
geïdentificeerd als potentiële knelpunten voor
Maarten en de volgboten. Bij twee sluizen waar
traditioneel wordt gekluund, te weten de Schutsluis Wierstersyl bij Wier en de Oude Leije Sluis, werd
Maarten met een speciale dolfijnen-takel van het Dolfinarium van het ene water in het andere
gehesen. Dit spektakel werd tijdens de oefentocht getest door de teams Water en -Land en leverde
mooie beelden op. Gezien de grote hoeveelheid mensen die op de been was gekomen, reden we
maar alvast dranghekken vooruit.

10. Schuivende doorkomsttijden en finish
Na het annuleren van de City Swims werden programma’s in steden en onderliggende draaiboeken
aangepast. Op de eerste dag schoven de doorkomsttijden van Hindeloopen en Workum van einde
middag naar de nacht. Aankleding podium programma’s werden afgeschaald en teams kwamen
eerder terug voor rustmomenten. Ook de doorkomsttijden op de tweede dag in Bolsward, Harlingen
en Franeker schoven door. De planhorizon werd verkort en er werden extra afstemmomenten
ingepland. In de nacht leefden we van uur tot uur. Op de derde dag werd vroeg in de ochtend in
Dokkum alles klaargezet en volledig aangekleed, maar helaas moest Maarten, enkele kilometers voor
de 11e stad, zijn zwemtocht staken. T oen dat bericht ons logistieke centrum bereikte, heerste er
verslagenheid. Het leek alsof een lawine van actie plots tot stilstand kwam. We herpakten ons:
logistiek moest er nog van alles gebeuren, ook nu Maarten niet meer verder kon zwemmen.

11. Afbouw en retourlogistiek
Na het eindfeest werd er tot midden in de nacht gewerkt om de podiums af te bouwen en het laatste
evenemententerrein in het centrum van Leeuwarden leeg te ruimen. Uit verschillende locaties in
Friesland werd materiaal en materieel verzameld en weer retour gezonden naar de logistieke hub in
Sneek. Tijdens de Day After hadden we gelukkig extra hulp vanuit verschillende teams.
Zoals bij veel evenementen waar veel spullen heen en weer gaan, hebben wij ook verloren en
gevonden voorwerpen. Via de besloten Facebook-groep proberen we de rechtmatige eigenaren te
vinden.

Samenvatting:
De officiële evaluatie is gepland, maar voor mij er zijn al een aantal interessante leermomenten!
Evenementenlogistiek is een vak apart, waar keihard wordt gewerkt, lange dagen gedraaid en veel
werk (onzichtbaar) op de achtergrond plaatsvindt. Je hebt maar 1 kans om het goed te doen!
De 11stedenzwemtocht is buitengewoon succesvol geweest. De organisatie van dit unieke
evenement heeft vele maanden in beslag genomen, waarbij ik in de laatste vier maanden betrokken
was. Ik heb bijzonder veel respect voor Maarten, zijn vrouw Daisy en een ieder die zich heeft ingezet.

