
Nummer 2 - Jaargang 44

Nieuwsbrief
Februari 2016

1. Woord van de voorzitter

2. Nieuwsberichten

3. De allereerste fysieke loting

4. Een jaar in de Organisatiecommissie

Inhoud Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van de 44e Batavierenrace. 
De organisatie is in volle gang en de Batavierenrace komt 
opeens heel dichtbij. In deze nieuwsbrief kan er worden gelezen 
over de afgelopen werkzaamheden en de eerste fysieke loting 
van de Batavierenrace. 

Woord van de voorzitter

Beste lezer,

Nu de vuurwerkdampen zijn weggetrokken en alle goede voornemens alweer ruimschoots in de  
prullenbak zijn beland, voel je het: de Bata komt er weer bijna aan! Nog maar een kleine twee maanden 
totdat één schot met het startpistool de 44e Batavierenrace in gang zal zetten. Bij de organisatie begint 
het in ieder geval al te kriebelen.

De afgelopen maanden is er weer een hoop gebeurd, met als hoogtepunt natuurlijk de eerste loting in de 
geschiedenis van de Batavierenrace. Op 16 december kwam menig ploegleider of deelnemer naar het 
sportcafé in het Radboud Sportcentrum in Nijmegen om daar live in spanning te aanschouwen of zijn of 
haar team zou mogen deelnemen aan de 44e Batavierenrace. Het merendeel van de aanwezigen ging 
met een voldaan gevoel naar huis, wetende dat er nu echt begonnen kon worden met trainen. Voor de 
ploegen die minder geluk hadden, was er gelukkig nog de mogelijkheid om middels een wildcard actie 
alsnog deel te kunnen nemen. Bellis Perennis was één van deze ploegen die niet bij de pakken neer ging 
zitten. Ze zetten hun beste beentje voor en haalden met hun sponsorloop ruim 1500 euro op voor  
Bata4life, een geweldige prestatie!

Veel tijd om terug te kijken is er echter niet. De komende weken zitten namelijk alweer helemaal vol ge-
pland met allerlei werkzaamheden en activiteiten. Zo zal de definitieve versie van het deelnemersboekje 
binnenkort uit de printer rollen, wordt er druk naar medewerkers gezocht, wordt de samenwerking met 
onze sponsoren en relaties verder aangehaald, en zal de route worden gecontroleerd op wegblokkades 
of andere hindernissen. 

Ook zijn er dit jaar weer twee Bata4life-feesten om geld op te halen voor essentieel onderzoek naar 
kankerbestrijding. We verwelkomen iedereen graag op dinsdag 23 februari in Café TweeKeerBellen in 
Nijmegen of op woensdag 16 maart in De Pakkerij in Enschede. Laten we hier dan alvast proosten op een 
fantastische 44e Batavierenrace!

Arjan de Ruijter 
Voorzitter 44e Organisatiecommissie
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Wildcards

Nieuwsberichten

Samenwerkingen
Voor de komende editie zijn er verschillende  
samenwerkingen aangegaan zodat wij weer een 
fantastische Batavierenrace kunnen neerzetten. 
SUSA Studenten Uitzendbureau is ook dit jaar onze 
trouwe hoofdsponsor en zal de Batavierenrace  
versieren met een groen tintje. Daarnaast zal  
Topicus dit jaar weer de  
Universiteitscompetitie sponsoren en te bewonderen 
zijn bij herstart Barchem. Andere organisaties  
waarmee de Batavierenrace samenwerkt zijn Atle-
tiekunie, Bakkerij Deterd, Beslist.nl, Boels, Brookhuis, 
Coop Compact UT, Demcon, Down the Rabbit Hole,  
Eurosport Borne, Gildeprint, GoRoadtrip, Grolsch, 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,  
Maaltijdspecialist Hertong, Men in Charge, MIRA/
MESA Universiteit Twente, Nederland Schoon, NS, 
ProCardio, Radboud Universiteit Nijmegen,  
Run2day, Sensata, Stichting Twente Branding,  
Studentensport Nederland, Studentmobiel,  
Universiteit Twente, VMI-Group, Vrumona/Vitamin 
Water.

De winnaar van de eerste wildcard is door 
SUSA studenten uitzendbureau uitgekozen! De 
prijs van ‘Groenste Ploeg van Nederland’ gaat 
naar Astmaniregunt. 

De andere wildcards zijn ook vergeven. Wij  
hebben  genoten van de mooie en orginele 
ideeën van verschillende ploegen. Zo konden 
wij een serenade beluisteren, van een taart 
smullen, een fotoboek met foto’s vanuit de hele 
wereld bewonderen, deelnemers van een  
estafetteloop voor Bata4life aanmoedigen en 
verschillende filmpjes waarin allerlei sportieve 
studenten hun skills vertoonden bekijken.  
Uiteindelijk hebben wij 15 ploegen blij kunnen 
maken met een wildcard. 
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Stevensloop

 

Medewerkers

Zes weken voor de Batavierenrace vindt dé  
voorbereidingswedstrijd plaats in Nijmegen. Bij de 
Stevensloop beleef je op zondag 13 maart een 
hardloopfeest in de Nijmeegse binnenstad en kun 
je samen met je team direct testen of je op schema 
ligt voor de Batavierenrace. Je kunt kiezen uit 5 
kilometer, 10 kilometer of een halve marathon. 
Onderweg kom je veel muziek, publiek en de  
tussensprint bij de New Balance Challenge tegen.  
Inschrijven kan op www.stevensloop.nl. 

UPCD
Op vrijdag 29 januari werden 14 ploegleiders en 
OSSO leden in Utrecht in het sportcentrum  
verwelkomd voor de 11e Universiteit Competitie 
Ploegleiders Dag, ofwel de UCPD. Tijdens deze 
middag kregen de ploegleiders van de  
universiteitscompetitie belangrijke informatie te  
horen over de regels en procedures rond de UC. In 
de presentatie, gegeven door Danny van Uem van 
het Wedstrijdsecretariaat (WS), werd uitgelegd 
waar UC lopers allemaal aan moeten voldoen en 
op welke belangrijke data de ploegleiders  
bepaalde handelingen moeten uitvoeren.

Natuurlijk was er aan het eind van de presentatie 
nog tijd voor vragen aan WS en de OC. Na het 
beantwoorden van deze vragen was de UCPD weer 
voorbij en hebben we hopelijk alle ploegleiders 
voldoende informatie kunnen geven over de UC.

Heb jij je al ingeschreven als medewerker voor de  
Batavierenrace op 23 april? Zo ja, super bedankt! Wij 
gaan er dit jaar weer een spetterende editie van maken. 

Mocht je je nog niet hebben aangemeld als  
medewerker, dan kun je dit doen via je account of als je 
nog geen account hebt dan kan je deze eerst aanmaken 
op www.batavierenrace.nl/nl/registratie/
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De allereerste fysieke loting

Het is alweer een tijdje geleden, maar op 1  
december 2015 zijn de inschrijvingen opengegaan. 
De Icie heeft tot op het laatste moment hard aan 
de site gewerkt om deze klaar te maken voor de 
inschrijvingen. Om twaalf uur ‘s nachts zaten we in 
Nijmegen en Enschede er echt klaar voor. De eerste 
aanmeldingen kwamen al meteen binnen. De  
mailbox in Nijmegen stroomde vol en de telefoon 
stond roodgloeiend van de ploegleiders met kleine 
laatste vraagjes. Ondanks dat de ploegleiders dit 
jaar voor het eerst de hele dag de tijd hadden om 
in te schrijven, waren er toch veel ploegen die uit 
gewoonte of voor de zekerheid meteen om twaalf 
uur inschreven. 

Na de inschrijvingen hadden de ploegen de tijd om 
alles in orde te maken voor de naderende loting. 
Hierbij was voor het eerst ook een studentencheck 
om te controleren of ploegen uit studenten bestaan. 
Enkele ploegen van universitaire medewerkers en 
oud studenten waren erg teleurgesteld over het 
einde van hun deelname. Hier stond gelukkig de  
blijdschap van alle studentenploegen die dit jaar 
mee konden doen tegenover. Het karakter van de 
Batavierenrace als studentenevenement blijft zo  
behouden.

Inschrijvingen

De loting
Tijdens de vorige editie van de Batavierenrace 
zaten de inschrijvingen binnen twintig minuten vol, 
waardoor de servers overbelast konden raken en 
eerlijkheid niet meer gegarandeerd kon worden. 
De 44e Organisatiecommissie heeft daarom in 
overleg met de Icie en het Wedstrijdsecretariaat 
(WS) besloten over te stappen op een fysieke  
loting. Ploegen die mee wilden doen aan de loting 
hebben op 1 december vierentwintig uur de tijd 
gehad zich in te schrijven. Op 16 december 2015 
vond de eerste fysieke loting van de  
Batavierenrace plaats. Tijdens deze loting werden 
315 ploegen ingeloot. De loting stond in het teken 
van Bata4life. Al het geld dat tijdens de loting 
werd opgehaald is naar Bata4life gegaan. Mede 
dankzij de Icie is deze avond soepel verlopen. De 
Icie heeft ervoor gezorgd dat al het apparatuur 
en alle techniek in orde was, waardoor er zelfs via 
een livestream gevolgd kon worden welke lootjes 
er getrokken werden. Rob Cuppen, de voorzitter 
van het stichtingsbestuur, zorgde ervoor dat de  
loting eerlijk verliep en de avond werd opgeleukt 
met optredens van het bandje Jumpin’ Jacks. Het 
was een geslaagde eerste loting!
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Hey iedereen! 

Mijn naam is Anna en ik heb de eer om jullie dit jaar te vertel-
len over mijn persoonlijke ervaringen als één van de negen 
organisatoren van de 44e Batavierenrace. Na mijn bachelor 
Civiele Techniek was ik er klaar mee om continu met de neus 
in de studieboeken te zitten: hoog tijd om mijn aangeleerde 
vaardigheden toe te gaan passen in de praktijk! Als Enschedese 
student kan je eigenlijk niet om de Batavierenrace heen, zo 
bekend is het evenement hier.  Na een toch wel wat verdrietige 
eerste ervaring als loper in mijn eerste jaar leek het me veel 
leuker om de touwtjes zelf in handen te nemen!

Nu zit ik hier achter mijn bureau dit stukje te typen als één van 
mijn vele taken die ik dit jaar uitvoer als commissaris externe 
betrekkingen en faciliteiten. Aan de muur links van me hangt 
mijn draaiboek met daarop al mijn taken die ik deze maand 
uit moet voeren. Ik ben dit jaar verantwoordelijk voor de finish, 
camping, maaltijden, EHBO, internationale teams, Bata4life en 
stiekem nog wel meer. Ondanks dat mijn draaiboek een fijne 
houvast is, is er nog zoveel ruimte om zelf je taken een eigen 
invulling te geven. 

Het mooie aan de Batavierenrace voor mij is dat je met een 
enorme diversiteit van mensen te maken krijgt. Zo ben het ene 
moment gezellig aan het vergaderen met de Bata4life  
commissie en zit je een uur later bij een belangrijk  
sponsorgesprek. Verder heb ik contact gehad met artsen,  
cateraars, radiomakers, materiaalverhuurders,  
evenementmanagers, noem maar op. Elke dag is anders en dat 
maakt het juist zo leuk! Ik heb nog geen enkele dag gehad dat 
ik geen zin had om naar kantoor te gaan. En elke dag ga ik 
voldaan weer naar huis.

Buiten de Bata om heb ik ontzettend veel leuke activiteiten met 
de rest van de organisatie meegemaakt. Van wissselpuntploeg 
zijn in Tilburg tot uitwaaien op het strand bij Egmond aan Zee 
tot stappen in Groningen: heel wat weekenden worden in de 
trein doorgebracht. Het absolute hoogtepunt was wel de  
fietsrouteverkenning, waarbij we in twee dagen van Nijmegen 
naar Enschede zijn gefietst. Naast alle “Bata-activiteiten” is er 
nog genoeg tijd om samen een keer op stap te gaan of een film 
te kijken. Zo zijn we binnen een paar maanden een hecht clubje 
geworden. De paar vrije momenten die ik heb naast de Bata, 
sporten en vrienden heb ik oprecht leren waarderen: mijn  
Netflix avond is heilig.

Krijg je na dit verhaal ook zin om zo’n leuk en uitdagend 
jaar aan te gaan? Stuur een mailtje naar  
OCinteresse@batavierenrace.nl of kom een keer langs op 
kantoor in Nijmegen of Enschede!  

Een jaar in de Organisatiecommissie 


