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Inhoud Nog maar precies twee weken en dan gaat de 44e Batavierenrace 
van start. Wat is de tijd hard gegaan en wat hebben wij er zin 
in! Met het gevoel dat er nog veel moet gebeuren maar er ons 
ontzettend veel leuks staat te wachten gaan wij er de laatste 
weken nog even hard tegen aan. Het wordt weer een top editie! 

Woord van de vicevoorzitter

Beste lezer van de nieuwsbrief,

Over twee weken is het zo ver. Precies om middernacht zal het startschot worden gelost 
voor de 44e editie van de Batavierenrace! Het moment dat de deelnemers bij de start 
wachten op het startsignaal, alle toeschouwers staan te juichen en de busjes de race in 
gaan met alle deelnemers. Het zal op dat moment waarschijnlijk nog veel intenser en  
spectaculairder zijn dan ik had kunnen hopen. 

De Batavierenrace, het evenement waar wij als organisatiecommissie een jaar lang hard 
voor hebben gewerkt. Maar dit doen wij niet alleen. Samen met alle andere commissies, 
(vaste) medewerkers, mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor de Bata en 
ga zo maar door, streven wij ernaar dit jaar weer een geweldige editie te verzorgen! 

Maar hoe ervaar ik dit nou – als onderdeel van de Organisatiecommissie – twee weken 
voor de race? Stel je eens voor dat je je een jaar inzet voor een evenement. Je komt in 
een totaal nieuwe wereld terecht, je ontmoet ontzettend veel leuke mensen, je zoekt uit 
hoe alles rondom de race in elkaar zit, en dat komt dan allemaal samen tijdens de race. 
Ik heb er ontzettend veel zin in, maar het zijn ook zeker spannende tijden waarin geen 
fouten gemaakt mogen worden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat het helemaal 
goed gaat komen.

Ik herinner mij als de dag van gisteren dat ik besloot de Batavierenrace te willen  
organiseren. Ik had geen idee wat me te wachten stond, maar wilde het avontuur maar 
al te graag aan gaan. Nu, twee weken voor de race, komt het ineens wel heel dichtbij. 
Ik bedenk me dagelijks hoe geweldig het zal worden. Het kantoor dat nu al vol stroomt 
met vaste medewerkers en anderen die komen helpen, mensen die komen vragen hoe 
het gaat, en wij als commissie die druk in de weer zijn. 

Tot slot wil ik benoemen dat ik ontzettend trots op mijn commissie ben en wel mag 
zeggen dat ze allemaal keihard gewerkt hebben! Wij beginnen nu al aan de eindsprint, 
terwijl deze voor de laatste deelnemers op de route pas over twee weken begint. De 
tijd gaat hartstikke snel en ik geniet van elke minuut, ook al voelt dat op dit moment niet 
altijd zo door de drukte. Ik weet zeker dat het een onvergetelijke race wordt. Met of 
zonder regen, laat dat maar aan Nederland over. Deze geweldige ervaring neemt  
niemand mij meer af!  

- Yara Houtenbrink, Vicevoorzitter 2015-2016
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Bataradio

Bata4life & Bataradio

Bata4life
In Nijmegen was er op 23 februari een Bata4life 
feest. Het was erg gezellig en er zijn mooie prijzen 
verloot zoals een bier arrangement bij café  
Samson in Nijmegen, een meter bier en  
verschillende shotjes. Het Bata4life feest in  
Enschede komt er nog aan! De datum wordt later 
bekend gemaakt.

Bata4life is verder nog steeds bezig om geld in te  
zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
kankerbestrijding. Teams, lopers en ook  
medewerkers kunnen geld inzamelen, ieder op een 
eigen manier. 

De teampagina “Medewerkers Batavierenrace” 
staat klaar voor jullie op www.bata4life.nl waarop 
geld gedoneerd kan worden. Inmiddels staat er 
ook een veiling online met leuke objecten,  
waaronder VIP kaarten voor Lowlands, een licht- 
en geluidsset voor een huisfeest, 4 VIP plekken bij 
een concert naar keuze in de Heineken Music Hall 
en nog veel meer! Zie https://www.facebook.com/
bata4lifeveiling.

Ook tijdens de 44e Batavierenrace kan er weer  
geluisterd worden naar ons radiostation  
Bataradio. Bataradio doet live verslag van de 
race om de luisteraars te voorzien van alle ins 
en outs van de race. Elke woensdagavond voor 
de race is er om 19:00 uur een vooruitblik te 
beluisteren op Enschede FM. Tijdens de race is 
Bataradio beschikbaar via de Bata-app, radio 
en www.bataradio.nl. Van 06:00 uur tot 08:00 
uur is Bataradio te horen op Optimaal FM.  
Verder is er dit jaar een videostream bij de 
radio uitzending van Bataradio. Dus je kunt het 
verslag van de race niet alleen live beluisteren, 
maar ook zien!
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De ervaring van een motorrijder
Afgelopen jaar heb ik voor het eerst kennis mogen maken met 
de Batavierenrace. Voor de start ontmoette ik andere motor 
liefhebbers en was ik verbaasd over de diversiteit van  
motoren, mensen en de plaatsen waar van men vandaan kwam.

Het was verrassend wat er op deze dagen allemaal op je 
afkomt. Ik ben wel gewend aan toertochten rijden met een MC, 
maar dit was toch wel anders. ‘s Avonds koud, soms vochtig en 
zeker inspannend, want je moet toch opletten wat je zelf doet 
en wat andere doen. Zijn er mensen die mogelijk nog nooit in 
een ride-out gereden hebben of zijn bij ieder wel de zelfde 
regels bekend? Is er afgesproken dat we het verkeer dusdanig 
tegenhouden (blocken) zodat het konvooi veilig kan passeren 
en er geen andere voertuigen zich tussen het konvooi kunnen 
voegen? Allemaal zaken die we tijdig met de roadcaptains en 
elkaar af moeten kunnen stemmen. Verrassend dat ieder zich 
toch makkelijk aanpast aan de omstandigheden en gemoedelijk 
met elkaar de job klaart.

Na enkele vermoeiende dagen besloot ik toch maar naar huis te 
gaan in plaats van nog even een tukkie te doen bij mijn dochter 
en schoonzoon in Arnhem. De kou en het natte weer konden me 
niet meer raken en voldaan reed ik weg van die plek die ons 
weer een wijze les heeft gebracht en waar we het allemaal 
voor hebben gedaan. Hopende dat we dit jaar weer de zelfde 
voldoening mogen genieten en kunnen denken aan de volgende 
race.

Ook wij als motorrijders zijn weer bezig om dit jaar goed voor 
de dag te komen. De motor is extra gecontroleerd, olie is bijge-
vuld, de lampjes zijn gecontroleerd en bandjes hebben we weer 
wat meer lucht gegeven want ook dit moet goed verzorgd zijn. 
Dit jaar ook eens meer denken aan de interne mens want daar 
denk je niet aan als je dit voor de eerste keer beleeft.

Wat zeker is dat we de veiligheid voor de lopers, begeleiders, 
omstanders en voor ons zelf van groot belang achten. Hierbij 
denkend aan gewoon goed de maximum snelheid rijden, goed 
in de straatjes kijken, goed spiegelen en ver voorruit kijken en 
reageren op dingen.

Een motorrijder

Een Bata ervaring
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De laatste voorbereidingen

Nog maar een paar weken en het is zover! De 44ste 
Batavierenrace. Nu de Batavierenrace nadert, zijn 
het niet alleen drukke tijden voor het  
Batavierenbestuur en alle lopers, maar ook voor 
hoofdsponsor SUSA studenten uitzendbureau.

SUSA is volop bezig met de voorbereidingen van 
de race. Voor het eerst in de geschiedenis kleurt de 
laatste 60 meter van de Batavierenrace volledig 
groen. SUSA en de Batavierenrace introduceren de 
SUSA-eindsprint. Zet in de groene zone dus je beste 
beentje voor en win! Kan jij nog wat extra energie 
gebruiken voor de laatste meters? Houd dan de 
Facebookpagina van SUSA en de Batavierenrace 
in de gaten!

Klaar voor de… eindsprint?

Groenste ploeg van Nederland
Inmiddels zijn ook alle deelnemende teams bekend. 
Astmaniregunt heeft als beste laten zien hoe groen 
zij zijn en is daarom door SUSA verkozen tot 
‘Groenste ploeg van Nederland’. Hiermee wonnen 
zij de eerste wildcard voor de Batavierenrace. Wil 
je weten waarmee zij SUSA hebben overtuigd? 
Bekijk dan het groenste filmpje op  
www.facebook.com/Batavierenrace.

Race voor een flexibele bijbaan naar SUSA
Ben je na de Batavierenrace toe aan een nieuwe  
uitdaging? Kijk eens op www.susa.nl voor een bijbaan 
bij jou in de buurt en schrijf je in!

SUSA wenst alle deelnemers aan de Batavierenrace 
veel succes. We zien elkaar de 23ste!

Op de eerste zondag van de maand in maart en 
april hadden de vaste commissies een testdag. Hier 
wordt het gehele systeem, van poortjes tot website 
opgebouwd, opgezet en indien nodig opgelapt door 
de eBART en de Icie. Ook wordt het  
commandocentrum gesimuleerd waarbij de  
Wedstrijdleiding en Radioverbindingsdienst   
gespannen in een kamertje zitten te wachten waar 
de volgende boom op de weg valt of wie er dit keer 
de brug bij Emmerich blokkeert. Na een dag hard 
werken, bijkletsen en vergaderen wordt er samen 
gegeten en Bata-verhalen uitgewisseld.  
Afgelopen edities, 6 maart en 3 april waren weer 
een succes. 

Testdagen
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9 april.... Waaat, 9 APRIL!! Aah, over exact 2 weken klinkt 
al het startschot van de 44e race. Waar is de tijd gebleven 
en wat moet er nog een hoop gebeuren! 

Na al de afgelopen maanden keihard werken,  
vergaderen, brainstormen, veldwerk, medewerkers zoeken 
en nog een heleboel andere dingen is het nu dan bijna zo 
ver. Al het werk wat we de afgelopen 8 maanden hebben 
verzet begint nu allemaal een beetje op zijn plaats te  
vallen, maar er moet nog een heleboel gebeuren. 

Zo zijn er nog een hoop medewerkers nodig om te helpen 
voor, tijdens en na de race. Aangezien ik verantwoordelijk 
ben voor de medewerkerswerving houd ik de inschrijvingen 
van de medewerkers nauwlettend in de gaten. Zodra er 
weer een aanmelding binnenkomt wordt deze met een blij 
gevoel ontvangen. Want ja elke medewerker erbij is een 
beetje minder stress of we de medewerkers wel rond  
krijgen. 

Ondanks het harde werken krijgen we van veel oud  
OC-ers en vaste medewerkers te horen dat we ook nog  
moeten genieten van deze komende twee weken. Straks is 
de Bata weer voorbij en dan zit onze taak er alweer op. 
Dus de komende weken wordt een mooie combinatie van 
hard werken en genieten van de laatste loodjes! 

Tot over twee weken bij de Bata!

- Myrthe ten Bosch  

Twee weken voorafgaand aan de race

Op vrijdagavond 22 april zal het Sportcentrum 
weer gevuld worden met duizenden enthousiaste 
deelnemers die staan te popelen om de eerste  
meters van de Batavierenrace af te leggen.  
Voordat het zover is zullen op deze avond allerlei 
leuke activiteiten plaatsvinden in en rondom het 
Radboud Sportcentrum. Er zal sfeer worden  
gemaakt door sambaband Outra Vez! en de  
swingende muziek van NSK Tequila. Daarnaast zal 
er een spectaculaire vuurshow zijn en kun je een 
leuk potje biljartvoetbal spelen. Om klokslag 12 
uur zullen de lopers op gang worden geschoten 
door niemand minder dan Johan Vlemmix (bekend 
van Te land, ter zee en in de lucht). Het belooft 
weer een groots feest te worden! 

Start

Medewerkers
Wij zijn nog steeds op zoek naar medewerkers om 
de race compleet te maken! Heb jij nog vrienden 
die ook wel van een feestje houden en graag mee 
willen helpen? Dan kunnen zij zich aanmelden via: 
https://www.batavierenrace.nl/nl/dashboard/

Woensdag hebben wij nog een medewerkers- 
instructieavond in Enschede vanaf 19:15 uur in de 
Bastille. Daar zijn jullie ook van harte welkom!


