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Beste lezer,

Een klein half jaar geleden kregen mijn acht commissiegenoten en ik het goede nieuws dat wij komend jaar de eer hebben 
om met zijn negenen de 44e editie van de Batavierenrace te mogen organiseren. Dit bericht lijkt nog zo kort geleden en 
de Batavierenrace lijkt nog zo ver weg, maar over een halfjaar is het hele spektakel alweer achter de rug en hebben de 
ruim 8.500 deelnemers hopelijk een onvergetelijk weekend gehad.

In de twee en halve maand dat we nu de touwtjes in handen hebben, zijn de eerste stappen naar een succesvolle 44e editie 
gezet. Zo hebben we ons beleid voor komend jaar vastgesteld, is er hard gewerkt aan een nieuw inschrijfsysteem, is de 
route verkend en zijn de eerste contacten met vaste medewerkers en relaties gelegd. Zonder hen zou er immers komend 
jaar geen Batavierenrace zijn.

De komende maanden zullen we druk aan de slag gaan met het uitvoeren van onze plannen en taken, zodat de 
Batavierenrace op 23 april om middernacht middels het befaamde startschot los kan barsten. Dat begint natuurlijk bij 
de 8.500 enthousiaste studenten die elk jaar deelnemen. Op 1 december gaan de inschrijvingen open en kunnen we het 
nieuwe inschrijfsysteem zijn werk zien doen. Eind december kunnen de voorbereidingen dan beginnen voor de ruim 350 
ploegen die dit jaar mee mogen doen!

Rest mij nog om u veel leesplezier te wensen!

Arjan de Ruijter
Voorzitter 44e Organisatiecommissie

  

44
23 april 2016 Dit jaar is een bijzondere editie, namelijk de 44e Bata44race! Dit zal 

plaatsvinden op 23 april 2016 (hopelijk dit jaar zonder regen). In deze eerste 
nieuwsbrief willen wij jullie voorstellen aan de nieuwe Organisatiecommissie 
en informatie geven over wat er zoal bij ons speelt. Wij zijn in ieder geval 
al erg enthousiast aan het werk en hopen dat jullie ook weer veel zin in deze 
editie hebben.
Mochten jullie interesse hebben in de fysieke loting: deze vindt plaatst op 
16 december in Nijmegen.

Woord van de Voorzitter

  

44
23 april 2016
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Arjan de Ruijter Yara Houtenbrink

Marleen Hoebe

De 44e Organisatiecommissie
Met veel genoegen willen wij u voorstellen aan de 44e Organisatiecommissie der Batavierenrace. Met drie 
heren en zes dames zullen wij dit jaar weer een prachtig evenement neerzetten.

Deze vrolijke Brabander gaat een groot deel van 
zijn studie combineren met de Bata. Hij zal dit jaar 
een spetterende start neerzetten en zich focussen 
op de verduurzaming van de Bata. Hier is hij al 
enthousiast mee begonnen.

Anke Nesselaar

Luca de Munk
Hij heeft altijd weer droge opmerkingen 
die voor een verfrissend inzicht binnen de 
Organisatiecommissie zorgen. Daarbij zijn de route 
en de veiligheidsaspecten van de Bata zijn taken die 
de Bata wederom tot een groot succes zullen maken.

Jasper van Dijk
Onze volleybalster met een voorliefde voor ananas 
is dit jaar fulltime met de Bata bezig. Zij zal zorgen 
voor een fantastische finish en de internationale 
ploegen. Ook keert zij af en toe weer terug naar 
het mooie Assen. 

De cultureel antropoloog kan haar geluk niet 
op met alle observaties die ze binnen deze 
Organisatiecommisie kan opdoen. Zij zet zich 
in voor de inschrijvingen en zorgt dat de nieuwe 
procedure helemaal soepeltjes verloopt.

Onze precieze en gezellige voorzitter zal ons dit 
jaar een beetje in het gareel proberen te houden. 
Hij kan zich volledig voor de Bata inzetten, want de 
studie is even op pauze gezet. Met de sponsoring 
gaat het dus helemaal goed komen.

Anna van Veenen

Rutger Zomerdijk

Deze charmante vicevoorzitter zal de pers & media 
taken op zich nemen en dat belooft een groot succes 
te worden met haar kennis voor communicatie en 
informatie. Daarnaast doet zij ook gewoon nog even 
wat voor de studie . 

De Amsterdamse van het stel zal haar functie 
vervullen als secretaris. Zij komt Nijmegen een 
jaartje verkennen en gaat zo nu en dan weer even 
terug naar de hoofstad. Verder gaat zij de herstart 
Ulft verzorgen en foto/film ploeg regelen.

Zij is een sportieve meid die gek is op voetbal en 
ook geldzaken kan regelen. Dit jaar laat ze dat 
zien met haar functie als penningmeester. Zij heeft al 
gezorgd voor onze  mooie posters en Bata-kleding. 

De tweede Noord-Hollandse meid die erbij zit 
heeft een druk juffenbestaan naast de Bata. 
Tijdens haar Bata tijd gaat ze regelen dat de 
medewerkersgroepen, de Universiteitscompetitie 
en de wisselpuntploegen een groot succes worden.

Myrthe ten Bosch
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Op 23 april 2016 wordt voor de 44e keer het 
startschot gegeven voor de Batavierenrace. 
De voorbereidingen voor dit event zijn alweer 
in volle gang. Ook dit jaar is SUSA studenten 
uitzendbureau als hoofdsponsor nauw betrokken 
bij de organisatie van ’s werelds grootste 
estafetteloop. 

SUSA is gespecialiseerd in flexibele bijbanen 
voor studenten die perfect te combineren zijn 
met het studierooster én andere activiteiten, 
zoals sporten. SUSA houdt hier graag 
rekening mee, want beweging zorgt namelijk 
ook voor een fitte, gemotiveerde werknemer. 
Vanuit dit gedachtegoed ondersteunt SUSA 
studenteninitiatieven zoals de Batavierenrace. 

SUSA verheugt zich enorm op dit event. Ingrid 
Toorn, Marketing & Communicatie Manager bij 
SUSA: “We gaan er samen weer een prachtig 
evenement van maken. We wensen de nieuwe 
Organisatie Commissie en alle lopers veel succes 
met de voorbereidingen!”

Nieuwsberichten

SUSA ook in 2016 hoofdsponsor 
Ook dit jaar zal er een VIP-programma tijdens de Batavierenrace 
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. Hopelijk kunnen we bij de herstart 
op de Oude Markt op 23 april een grote groep VIP-lopers 
verwelkomen!

De VIP-loop

Dinsdag 3 en woensdag 4 november zijn Arjan en Anke op promotour geweest. Heel Nederland zijn zij met de auto 
doorgecrosst om alle OSSO’s (Overkoepelende Studenten Sport Organisaties) uit de studentensteden te bezoeken. 
Dinsdag zaten ze al om 06:00 uur in de auto, op weg naar MUSST in het verre Maastricht. Het schema liep gelijk al 
in de soep, ze kwamen meteen al drie kwartier te laat. Dinsdag zijn ze verder in Eindhoven (ESSF), Tilburg (FOSST), 
Rotterdam en Leiden geweest. In Rotterdam en Leiden was geen sportraad aanwezig, maar wel bekenden van de Bata 
die ook gelijk veel tips hadden.

Nadat ze bij Marleen hadden overnacht in Amsterdam, gingen ze door naar de SSA in Amsterdam. Verder gingen 
ze nog naar Delft (SSD) en bezochten ze onze Thymos vrienden in Wageningen en NSSR vrienden in Nijmegen. Zo 
eindigden ze weer in een Batastad! Overal hebben ze een mooie foto gemaakt, die te zien zijn in de fotocollage.

Ze vonden het twee hele mooie dagen. Het was heel leuk om alle kantoren van de OSSO´s te zien! Ook was het erg 
nuttig om iedereen over het nieuwe inschrijfsysteem te vertellen. Ze merkten dat er toch nog wel veel vragen daarover 
waren. Toch werd het nieuwe inschrijfsysteem over het algemeen heel positief ontvangen en wilden de OSSO´s vooral 
meedenken. Bijna iedereen begreep heel goed waarom het moest veranderen. Kortom, het waren twee hele nuttige en 
onvergetelijke dagen!

De Bata op promotour!
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 Bata4life
Ook dit jaar zal de Batavierenrace zich inzetten om geld in te zamelen voor 
wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding. De actie Bata4life 
zal eind dit jaar online van start gaan, zodat ploegen en lopers weer geld 
kunnen inzamelen, ieder op een eigen manier. 
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. 

Medewerker bij de 44e Batavierenrace, een bijzondere ervaring!
De 43e Batavierenrace was wederom een mooie editie. Mooie edities worden mede mogelijk gemaakt door de medewerkers 
die vol enthousiasme aan de Bata meewerken. Mocht jij interesse hebben om vrijwilliger te worden bij de 44e editie, dan 
horen wij dit graag. Met jullie medewerking kan de Bata ook dit jaar een succes worden! Als je vorig jaar al een account 
hebt gemaakt op onze website dan kan je daarmee inloggen en je aanmelden als medewerker. Als je nog geen account 
hebt dan kan je deze eerst aanmaken op www.batavierenrace.nl/nl/registratie.
Heb je interesse in een jaar Organisatiecommissie of een vaste commissie? Mail dan naar enschede@batavierenrace.nl of 
nijmegen@batavierenrace.nl of kom eens langs op één van de kantoren.

 

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 Kankerbestrijding) beschikbaar 
worden gesteld aan onderzoeken naar (de behandeling van) kanker aan Nederlandse universiteiten.
Creatieve ideeën om geld op te halen of donaties zijn van harte welkom. Heb je interesse om plaats te nemen in de 
Bata4life-commissie? Doe mee en sta op tegen kanker!  
E-mail: bata4life@batavierenrace.nl.

Dit jaar zal de Batavierenrace een start 
maken aan het verduurzamen van het 
evenement. Zo willen we dit jaar onder 
andere kijken naar de mogelijkheden 
om afval te scheiden op belangrijke 
punten in de race. Ook gaan we kijken 
hoe we efficiënter kunnen omgaan met 
het verspreiden van materialen om de 
productie van afval zo veel mogelijk te 
reduceren. 
Als Organisatiecommissie staan we 
open voor jullie input op het gebied van 
duurzaamheid. Aarzel dan ook niet om 
ons te contacteren als je goede ideeën 
hebt om de race verder te verduurzamen. 
E-mail: j.vandijk@batavierenrace.nl.  

Verduurzamen BataInschrijvingen
Dit jaar werken we voor het eerst 
met een nieuw inschrijfsysteem. De 
deelnameplaatsen zullen op basis van 
een loting worden verdeeld. Dit zal een 
getrapte loting zijn waarbij rekening 
wordt gehouden met ploegen die al 
vaker meegedaan hebben. Bovendien 
wordt er van elke studentenstad 
in ieder geval één ploeg ingeloot, 
hiermee willen we de Batavierenrace 
in heel Nederland bekend houden. 
De fysieke loting is op 16 december 
in Nijmegen. Naast de verandering 
naar loting gaan we ook meer nadruk 
leggen op het studentenkarakter van de 
Batavierenrace. 


