
  

 

Batavierenrace lanceert Bata4life.nl in de strijd tegen 

kanker! 
 
Enschede/Nijmegen, 25 maart 2013 – De organisatie 

van de Batavierenrace, ’s werelds grootste 

estafetteloop en Nederlands grootste 

studentenevenement, heeft dinsdag 19 maart het 

contract ondertekend met KWF Kankerbestrijding. Een 

dag later is de actiepagina Bata4life.nl gelanceerd en 

daarmee is een unieke actie van start gegaan! Na één 

dag is er al 300 euro opgehaald. 

 

Dit jaar zal de Batavierenrace zich inzetten om geld in te zamelen voor onderzoek naar 

kankerbestrijding. Dergelijke onderzoeken worden gedaan in samenwerkingsverbanden tussen 

verschillende universiteiten in Nederland, waardoor de vele deelnemers aan de race direct 

inzichtelijk hebben waarvoor ze het geld kunnen ophalen. 

 

Leon Schipper, voorzitter Organisatiecommissie van de 41e Batavierenrace: “Helaas hebben veel 

mensen iemand in zijn of haar omgeving met deze nare ziekte. Met zulke concrete onderzoeken en 

de resultaten die daaruit voortvloeien kunnen we mensenlevens redden. Wij als organisatie hopen 

dan ook dat zoveel mogelijk mensen de actie gaan steunen, want alle beetjes helpen. Eén op de 

drie mensen krijgt kanker in zijn of haar leven. Samen kunnen we dit terugdringen door ons er voor 

in te zetten!” 

 

Meerdere instanties hebben al positieve geluiden laten horen over de samenwerking tussen de 

Batavierenrace en KWF. Ook hoofdsponsor SUSA Studentenuitzendbureau draagt de actie een 

warm hart toe en hoopt op een groot succes! 

 

Bata4life 

Op de actiepagina kunnen teams hun acties vermelden. Voor, tijdens of na de Batavierenrace 

kunnen de teams geld ophalen. Lopers kunnen zich persoonlijk extra inzetten door een account aan 

te maken, waarbij ze een eigen streefbedrag kunnen opgeven en zich kunnen laten sponsoren door 

ouders, vrienden en bekenden. Voor een ieder die zich ook wil inzetten voor deze actie, is het 

mogelijk een loper te sponsoren, een team of de hele Bata4life-actie. Voor meer informatie over 

de actie, zie www.bata4life.nl 

 
Batavierenrace 

De Batavierenrace heeft het record voor de grootste estafetteloop ter wereld met zo’n 8.500 

deelnemers, en is tevens het grootste studentenevenement van de Benelux. Dit jaar is de 41e editie 

van de Batavierenrace. De route loopt van de Radboud Universiteit Nijmegen via Duitsland en de 

Achterhoek naar de campus van de Universiteit Twente in Enschede. De totale loopafstand is 175 

kilometer en is onderverdeeld in 25 etappes van 2.9 tot 10 kilometer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bata4life.nl/


   

   

    

Bericht voor de redactie  

Voor meer informatie over de Batavierenrace kunt u contact opnemen met Leon Schipper, voorzitter 

Organisatiecommissie van de 41e Batavierenrace:  

 

Batavierenrace 

t.a.v. Leon Schipper  

Bastille, kantoor 334  

Drienerlolaan 5  

7522 NB Enschede 

053- 4893787 / 06-50495329 

pers@batavierenrace.nl  

http://www.batavierenrace.nl 
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