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Op 25 april 2015 is het zo ver, de 43e Batavierenrace zal van start gaan! 
Met deze eerste nieuwsbrief willen wij jullie alvast kennis laten maken met 
de nieuwe Organisatiecommissie en komen er hopelijk bij jullie ook al 
batakriebels opzetten! Bij ons zijn ze al volop aanwezig, maar zonder alle 
andere Batafans staan wij nergens.
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Woord van de Voorzitter
31 augustus 2014
Ik krijg de kantoorsleutel in mijn hand gedrukt. ‘Ja’, zegt Peter, ‘nu je eigenaar bent van de sleutel van het kantoor 
gaat het avontuur pas echt beginnen. Als je hulp nodig hebt of vragen, laat het even weten, en verder veel succes 
hè’. ‘Doe ik, en bedankt voor de goede zorgen tijdens de inwerkdagen’, zeg ik. Een lach, een groet en dan valt de 
kantoordeur dicht. Trots kijk ik naar de sleutel die in mijn hand ligt. Ik ben zo benieuwd wat dit jaar mij gaat brengen. 
Ik rommel wat aan op de computer, verander wat wachtwoorden en verstuur mijn eerste mailtje. Ik doe de lampen 
uit, en trek de deur achter mij dicht. Morgen gaat het avontuur pas echt beginnen, mijn eerste echte dag op het 
Batavierenkantoor.

1 september 2014 a.k.a. De eerste echte dag op het Batavierenkantoor
Stipt 08:00 uur stap ik het kantoor binnen. Eerst maar even de koffie aanzetten denk ik. Één voor één komen mijn 
bestuursgenootjes enthousiast binnen gehuppeld. ‘Is er al koffie?’,  vraagt één van de meiden. ‘Ja, als het goed is 
moet hij allang klaar zijn.’ ‘Nee, hij is niet doorgelopen.’ ‘Huh, hoezo dat dan niet?’ ‘Gadver, er zit schimmel in het 
koffiezetapparaat, het hele koffiezetapparaat zit onder!’ ‘Oké, dat verklaart waarom hij niet doorgelopen is.  Dan 
beginnen we de dag maar zonder koffie, sorry guys!’ ‘Wie gaat er mee het binnenhok opruimen’, vraagt Veronique. 
Twee vrijwilligers melden zich. Na dertig minuten staan ze weer in het kantoor. ‘Huh, zijn jullie nu al klaar?’ ‘Nee, het 
is echt om te huilen, wat een bende, we moeten echt een datum prikken om ons dan met z’n vijven door die puinhoop 
heen te worstelen.’ ‘Nee, zo erg kan het toch niet zijn, je moet gewoon bij het begin beginnen. Ik ga anders zelf wel even 
kijken.’ Na vijf minuten ben ik ook weer terug op kantoor en hoor mijzelf de vraag stellen: ‘Okeee, wie gaat er die 
datumprikker maken?!’ ‘Ik wil die datumprikker wel rondsturen, maar ik kom niet in mijn e-mail’, zegt Marieke.  ‘Jij moet 
de mail van Vincent toch overnemen?’, vraag ik.  ‘Nee, die heb jij?’ ‘Ik? Nee, ik heb die mail van Marly overgenomen.’ 
‘Dat klopt dus niet,  want ik moet die van Marly hebben en jij die van Vincent. Ik kijk naar mijn sleutel, ik vloek en zucht: 
‘Doe een bestuursjaar, it will be fun... they said.’

Twee maanden later...
Hebben we een koffieapparaat dat loopt, dus, ja, we kunnen weer schimmelvrij koffie drinken. Kan ik je precies 
vertellen hoeveel zaklampen we bezitten en hoeveel kilometer afzetlint we verzameld hebben. Versturen we allemaal 
mailtjes vanaf het juiste email adres en prijkt er een mooie handtekening onder. Verder zijn er kantoorpantoffels 
aangeschaft voor als het echt een keertje koud wordt. Zijn we vaste klant van OV-fiets scooter en hebben we een 
aardappelboer zo ver gekregen om ons, tijdens ons beleidsweekend, te vervoeren in zijn aardappeltrailer. Al deze 
gebeurtenissen doen de tijd voorbij vliegen. They said, time flies when you are having fun.. En die sleutel, die heb ik 
batablauw gemaakt. Want van de Bata, daar ga je gewoon van houden.

Namens de 43e organisatiecommissie wens ik je veel leesplezier, wij hopen je te mogen ontvangen op zaterdag 25 
april 2015. De dag dat de 43e Batavierenrace van start zal gaan. 

Iris Swinkels
Voorzitter ’14-’15 
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Veronique Rademaekers

Iris Swinkels Marieke Kuijpers

Robert Paassen

De 43e Organisatiecommissie
Het is ons een eer en een waar genoegen de 43e Organisatiecommissie der Batavierenrace aan u voor te 
stellen. Met maar liefst één heer en negen dames belooft het een prachtige race te worden.

Marlous is onze vice-voorzitter, een erg gezellige, 
doortastende meid die erg actief is naast de Bata. 
Ze is vooral verantwoordelijk voor de bussen en 
bonnen, de infobalie, en voor de goede doelen 
actie Bata4Life.

Lidewij Peters

Marloes van Mourik
Deze dokter in de dop gaat erg goed met haar 
studie, maar gooit het roer dit jaar om met een jaar 
Batavierenrace. Notuleren kan ze als de beste en 
naast haar taak als secretaris, is ze verantwoordeijk 
voor de route, vergunningen en het wagenpark.

Marlous Verhulst
Wieke is een sportieve meid die graag handbalt. 
Ze pauzeert haar studie in Maastricht een 
jaartje en komt speciaal voor de Batavierenrace 
naar Nijmegen. Wieke zal dit jaar zorgen voor 
een spectaculaire start!

Ze is een fanatieke volleybalster en actief bij haar 
studievereniging Paradoks. Door dit activisme heeft 
ze gekozen voor een bestuursjaar en dit is zij bij de 
Bata gaan doen: hier is zij druk met de sponsoring 
en onze mooie bata-kleding.

Onze altijd vrolijke en drukke voorzitter Iris zal 
zich dit jaar wat minder focussen op studiepunten 
en wat meer op onze herstartpunten. Met haar 
vrolijke lach en haar voorzittersknots houdt ze de 
OC wel in het gareel!

Wieke Visser

Lisa Schapink

Anniek Plegt
Deze spontane meid studeert Sport, Gezondheid 
en Management en kan dit nu mooi combineren 
met de organisatie van de Bata. Ze is dit jaar 
verantwoordelijk voor de materialen in Enschede en 
voor de meeste medewerkersgroepen in de race.

Bachelorscriptie schrijven én een jaar OC 
tegelijkertijd? Geen probleem voor Veronique. 
Althans, nog niet: de inschrijvingen, materialen en 
de beruchte witte mappen zullen de skills van onze 
gezellige parttimer op de proef stellen. 

Deze superjuf stond vorig jaar nog voor de klas 
maar nadat ze afgelopen editie ploegleider 
was van haar team heeft ook zij het Bata-virus te 
pakken gekregen. Bata4life en sponsoring zijn dit 
jaar haar ding.

Na meerdere malen mee te hebben gelopen 
besloot Robert een bestuursjaar te doen bij de 
Batavierenrace. Hij gaat zich een jaar lang richten 
op o.a. de route. Daarnaast is hij als enige man in 
het bestuur onze techniekheld.

Deze spontane meid besloot haar studie 
Communicatiewetenschappen een jaar aan de kant 
te zetten om op de centjes van de Batavierenrace 
te gaan passen. Naast de boekhouding is ze dit 
jaar ook verantwoordelijk voor de finish.
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SUSA studenten uitzendbureau is al een aantal jaren trotse 
hoofdsponsor van de Batavierenrace. Net als voorgaande 
jaren stimuleert SUSA de studentensport graag en kijkt vol 
bewondering naar de inzet van de studenten op zo’n groot 
evenement.
SUSA is hét uitzendbureau voor HBO- en WO-studenten, dat 
ervoor zorgt dat studenten naast hun studie een flexibele 
bijbaan kunnen vinden zodat er genoeg tijd overblijft voor 
studie en andere (sport-)activiteiten.
SUSA studenten uitzendbureau is erg trots om de 
Batavierenrace 2015 ook dit jaar weer van dichtbij mee 
te mogen maken en wenst alle lopers veel succes met de 
voorbereidingen. 

Nieuwsberichten

SUSA hoofdsponsor

 

Zoals elk jaar zal ook dit jaar rondom de Batavierenrace een 
VIP-programma plaatsvinden. Een onderdeel hiervan is de 
VIP-loop. Onze VIP’s kunnen dan de laatste etappe van de 
Oude Markt naar de Campus in Enschede lopen. De Rector 
Magnificus van de Radboud Universiteit heeft al aangegeven 
mee te willen lopen! Hopelijk kunnen we bij de herstart op 
de Oude Markt op 25 april een grote groep VIP-lopers 
verwelkomen!

De batavierenrace kan niet zonder haar zeer enthousiaste 
vaste medewerkers. Er zijn 10 commissies waaronder ook 
een paar zeer technische. Hieronder vallen de RVD, de 
Icie en de eBart. Ze zijn allemaal nog op zoek naar meer 
gemotiveerde mensen die de systemen willen onderhouden 
en ook nieuwe systemen willen bedenken en ontwikkelen. 
Voel je je thuis op het informatica of elektrotechniek 
gebied kijk dan op https://www.batavierenrace.nl/43/
medewerker/commissies.html of stuur dan een mailtje naar 
interesse@batavierenrace.nl 

    ICT bij de Batavierenrace

De VIP-loop

De 43e Batavierenrace: kom ons helpen!
Misschien was je vorig jaar al medewerker of ben je enthousiast geworden tijdens de 42e Batavierenrace: ook 
voor de 43e Batavierenrace zijn wij weer op zoek naar vrijwilligers die ons een handje komen helpen. Zonder 
de medewerking van jullie zou de Bata er niet zijn! Als je al een account hebt op onze site van vorig jaar dan 
kan je daarmee inloggen en je aanmelden als medewerker, als je geen account hebt dan kan je deze eerst 
aanmaken op www.batavierenrace.nl/nl/registratie.
Interesse in een jaar Organisatiecommissie of een vaste commissie? Mail naar enschede@batavierenrace.nl
of nijmegen@batavierenrace.nl of kom eens langs op één van de kantoren.
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 Inschrijvingen
Op vrijdag 7 november om 00:00 precies 
gingen de inschrijvingen open. Wij hebben als 
Organisatiecommissie met grote verbazing toe 
zitten kijken: binnen een half uur hadden zich al 
meer dan 300 teams aangemeld, wederom is 
hiermee een record verbroken.

 

 

Bata4life
Sinds 2 jaar is het via de actie Bata4life mogelijk om geld op te halen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding. Ook dit jaar gaan we ons weer 
inzetten om ten bate van KWF Kankerbestrijding geld in te zamelen. Er wordt op dit 
moment een Bata4life-commissie gevormd die zich bezig zal houden met deze actie.

Deelnemers en medewerkers kunnen zich laten sponsoren door familie, vrienden en 
bekenden. Met Bata4life hoopt de Batavierenrace een bijdrage te kunnen leveren 
aan de strijd tegen kanker. De kans dat een man gedurende zijn leven kanker krijgt, 
is 1 op 2. Deze kans is als vrouw 1 op 3. Door wetenschappelijk onderzoek kan deze 
kans verkleind worden. De opbrengst van de actie zal dan ook (via KWF) beschikbaar 
worden gesteld aan onderzoeken naar (de behandeling van) kanker aan Nederlandse 
universiteiten.

De Organisatiecommissie wil graag alle lezers van deze nieuwsbrief betrekken bij 
de actie Bata4life: creatieve ideeën om geld op te halen of donaties zijn van harte 
welkom. Of misschien ben je geïnteresseerd om plaats te nemen in de Bata4life-
commissie? Doe mee en sta op tegen kanker! Op www.bata4life.nl is nu al informatie te 
vinden over de actie en binnenkort zal hier ook de actiepagina online komen.

Een dag uit het leven van Robert
Momenteel ben ik als enige man tussen 9 vrouwen lid van de OC van de 
Batavierenrace. Ik zit in Enschede en hier op kantoor is het over het algemeen best 
rustig. De twee dames Lidewij en Anniek willen wel eens voor meer herrie zorgen 
en dan is iedereen weer lekker afgeleid. Aangezien wij een bestuur zijn dat in 2 
steden zit gaan we regelmatig naar Nijmegen. Tijdens de reis zit ik meestal serie 
te kijken om even een momentje voor mezelf te hebben. Al dat gepraat over die 
vrouwelijke dingen.. om gek van te worden. Als je dan in Nijmegen op kantoor komt 
is het een grote chaos.. Robeeert mijn computer doet moeilijk... Robeeeeert de 
printer.... Robeeeeert mijn tweede scherm... Als de computers het weer doen kunnen 
we dan eindelijk beginnen met vergaderen. Het werkveldoverleg is heel aangenaam 
aangezien we met zijn vieren zijn. Na het werkveldoverleg komen we weer allemaal 
bij elkaar om te lunchen en  wordt er gevochten om het eten of meteen gebunkerd. 
Na de lunch begint dan de vergadering met z’n tienen en hier wordt er nog 
verbazingwekkend nuttig vergaderd. Die rust is dan afgelopen na de vergadering.. 
de Kick-in had gelijk: een kippenhok. Maar ze zijn allemaal heel lief voor me en ik 
mag eigenlijk helemaal niet klagen.


