Algemene informatie Medewerkers 47e Batavierenrace
Dit is algemene informatie voor alle medewerkers van de 47e Batavierenrace. Niet alle informatie is
voor iedereen van toepassing.

Voor de race
Vervoer naar Nijmegen
Met de medewerkersbus vanuit Enschede:
Op vrijdag 10 mei vertrekt er om 18.30 uur een bus voor medewerkers naar Nijmegen. Deze vertrekt
aan de zijkant van het voetbalveld voor het sportcentrum op de campus (Calslaan). Als je meerijdt,
moet je dit vóór 1 mei aangeven bij enschede@batavierenrace.nl.
Eigen vervoer:
Je kunt het Sportcentrum (Gymnasion) vinden door in Nijmegen de borden “P Batavierenrace" en "P
busjes" te volgen. De parkeerplaatsen bevinden zich aan de Heyendaalseweg. Volg hier de instructies
van de verkeersregelaars.
Openbaar vervoer:
Het handigste is om door te reizen naar station Nijmegen Heyendaal. Als je het perron afloopt linksaf,
over de parkeerplaats naar de Heyendaalseweg. Vervolgens rechtsaf de Heyendaalseweg aflopen, na
ongeveer 10 minuten ligt het sportcentrum aan de linkerkant.
(Adres: Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen)
Medewerker in het centrum van Nijmegen:
Als je als medewerker werkzaam bent in het centrum, is het belangrijk je te melden bij de Waagh
(Grote Markt 26). Hier zal je worden ontvangen door vaste medewerkers van de Batavierenrace.
Aankomst in Nijmegen
Bij aankomst in het Radboud Sportcentrum kun je je aanmelden als medewerker bij het
medewerkerspunt. Dit medewerkerspunt bevindt zich in lokaal EOS 01.110 in het sportcentrum. Bij
binnenkomst (centrale hal) neem je de trap naar boven en dan is het eerste lokaal rechts. Er zullen ook
bewegwijzeringsbordjes hangen naar het medewerkerspunt toe.
Vervoer naar Enschede
Op zaterdagochtend vertrekt er om 09:00 uur een bus voor medewerkers naar Enschede. Deze vertrekt
vanaf de Driehuizerweg. Als je meerijdt, moet je dit vóór 1 mei hebben aangegeven bij
enschede@batavierenrace.nl.
Bagage
In het medewerkersbusje is geen ruimte voor je eigen bagage voor een overnachting in Enschede. Je
kunt je bagage inleveren van 09:00 tot 01.45 op vrijdag 10 mei bij het medewerkerspunt in lokaal EOS
01.110 in het sportcentrum van Nijmegen.
Bij het inleveren krijg je een bonnetje, deze heb je nodig bij het ophalen van je bagage. De bagage
wordt met een touringcar naar Enschede gebracht. Daar kun je de bagage ophalen bij de infobalie in
het sportcentrum van de Universiteit Twente. Een rugtas kun je altijd prima meenemen.

Tijdens de race
Eten tijdens de race:
Voor iedereen in de race zorgen wij voor een maaltijdpakket. Dit bevat brood, beleg, drinken en iets
lekkers. Ook wordt er gezorgd voor kannen koffie, thee en water. Op herstarts in Ulft en Barchem kan
koffie en thee bijgevuld worden. In Ulft kan dit bij het verkooppunt, en in Barchem bij café de Groene
Jager.
Kleding tijdens de race:
Van ons krijg je natuurlijk een mooie medewerkerstrui, maar ’s nachts kan het behoorlijk koud zijn.
Denk dus aan dikke sokken, handschoenen, mutsen en sjaals. Ook hebben we de afgelopen jaren
gemerkt dat het behoorlijk kan regenen tijdens de Bata, een regenpak is dan ook geen overbodige luxe!

Na afloop van de race
Dit geldt alleen voor voertuigen die uit de race komen
Als je in Enschede aankomt op zaterdagmiddag ga je direct naar de Atletiekberging (in de
meegekregen witte map zit een plattegrond van de campus). Hier worden de materialen uit de bus
gehaald. Bij de materiaalinname moet de sleutel van het voertuig direct ingeleverd worden, je kunt
daarna dus geen spullen meer in of uit het voertuig halen.
Diner zaterdagavond:
Je medewerkerstrui geldt als toegangsbewijs voor het diner op zaterdag. Het medewerkersdiner is in
sportzaal 1, in het sportcentrum op de campus van de UT, van 18:30 - 21:00 uur.
Medewerkersborrel:
Van 20.00 tot 22.00 uur is er een medewerkersborrel in de Stall bij de Blokhutten, op de campus. Hier
kun je met andere medewerkers gezellig nakletsen en in de stemming komen voor een spetterend
Batavierenfeest! Om 23.00 uur vindt de prijsuitreiking plaats. Deze is in de grote tent (de Pepsi tent).
Overnachting:
Als je hebt aangegeven dat je in zaterdagnacht in Enschede wilt overnachten, dan krijg je hier in de
week voor de race nog aanvullende informatie over. Als je besloten hebt om toch niet te blijven slapen
of juist wel wil slapen, kan je dit doorgegeven bij enschede@batavierenrace.nl.

Op de zondag
Ontbijt zondagochtend:
Als je hebt aangegeven te willen ontbijten op zondag dan krijg je een bon, die je kan inleveren bij de
ontbijt uitgifte. Deze vindt plaats op zondagochtend tussen 08.30 en 10.00 uur voor de Bastille aan de
kant van de sportvelden.
Vervoer terug naar Nijmegen zondag:
Op zondagmorgen dien je je voor 9 uur melden bij de infobalie. Zij verwijzen je door naar de
medewerkersvoertuigen die om 9 uur vertrekken naar Nijmegen. Let op: Mocht je hier nog gebruik van
willen maken laat dit dan vóór 1 mei weten via een mailtje naar nijmegen@batavierenrace.nl. Als je
zelf het busje wilt terugrijden geef dit dan ook aan in de mail, we zoeken hier namelijk nog chauffeurs
voor. Veranderingen kunnen nog worden doorgegeven over de mail. Er is een beperkt aantal plekken,
dus wees er snel bij!

Opbouwen & Opruimen!
In de 2 weken voor de race moeten heel veel dingen gebeuren. Hierbij kunnen we natuurlijk wel de
nodige hulp gebruiken! Als je wil helpen, meld je dan bij de organisatiecommissie aan. Dit kan
telefonisch of per mail (053-4893787 | enschede@batavierenrace.nl | 024-3615876 |
nijmegen@batavierenrace.nl). Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen. Vooral op de donderdag en
vrijdag voor de race is alle hulp welkom, dus ook al kun je maar een uurtje, kom langs op het
Sportcentrum te Nijmegen of Bastille in Enschede!
Wat we in de weken voor de race met z’n allen hebben opgebouwd moet op zondag voor een groot deel
weer worden opgeruimd. We willen daarom alle medewerkers vragen of ze op zondag in Enschede
(11.00-18.00 u) of Nijmegen (11.00-18.00 u) komen helpen met opruimen; vele handen maken licht en
leuk werk!
Als ons hierbij wilt helpen, meld je dan bij de organisatiecommissie aan (Nijmegen:
nijmegen@batavierenrace.nl, Enschede: enschede@batavierenrace.nl). Je kunt natuurlijk ook gewoon
langskomen.

Medewerkers bedankborrel na de race
Na de race zal er ook dit jaar weer de epische medewerkersborrel plaatsvinden in zowel Nijmegen als
Enschede. Tijdens de borrel kan weer teruggeblikt worden op de 47e Batavierenrace onder het genot

van een lekker biertje of frisje. Op welke dagen dit jaar deze mooie borrels zullen zijn, laten we jullie
nog weten!

Evaluatie
Zeer belangrijk voor de Batavierenrace!
Achteraf zal iedereen een mail krijgen met de vraag om een enquête in te vullen. Deze enquête zal een
paar minuten duren en we hopen dat je de tijd neemt om de vragen in deze enquête te beantwoorden.
Met jouw input kunnen we hopelijk elk jaar weer de race verbeteren.

