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Inhoud De 44e Bata44race is alweer drie weken geleden afgerond. Wat 
hebben wij genoten! Wat genieten wij eigenlijk nog steeds zodra 
we alle foto’s en filmpjes weer zien. Medewerkers, sponsoren en 
partners, bedankt! Hopelijk zien wij jullie weer bij de 45e editie op 
29 april 2017.

Woord van de voorzitter

Beste lezer,

Kleine oogjes, zware benen, lichte hoofdpijn op zondagochtend, een bordeauxrode waas voor je ogen, maar dit 
jaar vooral veel koude rillingen. Je kon er niet omheen: in het weekend van 23 april heerste het Bata-virus weer. 
Op vrijdagochtend leek er nog niks aan de hand, maar toen de Batavierenrace-vlag rond het middaguur werd 
gehesen, begonnen de eerste verschijnselen van het virus zich al aan te tekenen. De sportmaterialen in  
verschillende sportzalen werden verdrongen door luchtbedden, er onstond een lange file van 9-persoonsbusjes 
in het centrum van Nijmegen, maar er doken vooral heel veel gespannen gezichten op in het Radboud  
Sportcentrum.

Om middernacht had het virus al zo ver om zich heengeslagen dat een quarantaine in Nijmegen niet meer  
houdbaar was. Één schot met het startpistool door Johan Vlemmix bleek het teken voor een groot aantal  
studenten om zich los te maken van het rood-witte lint waarachter ze gevangen waren. Enkele uren later kwam 
het bericht dat het Bata-virus ook was aangetroffen in Ulft en later in Barchem. Toen op zaterdagmiddag ook een 
groot aantal personen op de Oude Markt in Enschede door het virus bezeten leek, kon het Batavirus officieel als 
een epidemie worden betiteld.

Met man en macht werd er geprobeerd om het virus te bestrijden. Er werd uitgerust in een tentje of slaapzaal, er 
werden vers gebakken pannenkoeken gegeten om wat aan te sterken en er werden zelfs hier en daar wat biertjes 
gedronken, allemaal baatte het niet. Het hoogtepunt van het Batavirus moest toen nog worden bereikt. Het  
epicentrum van het virus had zich inmiddels verplaatst naar de gloednieuwe UTrack, waar rond half zes een 
menigte van duizenden aangestoken Batavieren steeds harder begon te gillen en toeteren. De binnenkomst van 
de laatste loper bleek uiteindelijk de remedie te zijn die de koorts langzaam maar zeker deed laten zakken.

Nu, drie weken later, is de epidemie toch wel officieel voorbij en zijn alle deelnemers, medewerkers en  
toeschouwers, maar ook wij als organisatie, weer helemaal hersteld. Toch heeft het Batavirus bij veel van ons ook 
blijvende schade in het hersengebied achtergelaten: talloze herinneringen aan een sportieve, sfeervolle,  
spectaculaire, koude maar toch ook zonnige 44e Batavierenrace!

Ik wil graag iedereen bedanken die zich vrijwillig bloot heeft gesteld aan het Batavirus. In het bijzonder wil ik 
mijn acht bestuursgenoten bedanken voor het fantastische jaar. Daarnaast gaat mijn speciale dank uit naar alle 
vaste medewerkers, alle medewerkers gedurende de race, onze sponsoren en alle overige partners waar we dit 
jaar mee samen hebben gewerkt om de 44e Batavierenrace te kunnen realiseren. 

Ik wil afsluiten met één belangrijk punt waarop het Batavirus afwijkt van een normaal virus. Waar je normaal  
immuniteit opbouwt nadat je een virus onder de leden hebt gehad, is bij het Batavirus de kans dan juist extra 
groot dat je het volgende jaar wéér door het virus wordt gegrepen. En het schijnt dat het virus komend jaar rond 
29 april 2017 uitbreekt... Ik zie jullie dan!

Arjan de Ruijter, Voorzitter 44e Batavierenrace
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Organiseer jij de 45e Batavierenrace?

Nieuwsberichten

Bata4life
Ook dit jaar heeft de bata4life commissie zich 
in gezet om de bekendheid van de bata4life-
actie te vergroten en weer een mooi bedrag 
op te halen. De definitieve eindstand kunnen 
we helaas nog niet bekend maken, omdat 
onder andere het bata4life feest in Enschede 
nog op de planning staat! Kom allemaal op 25 
mei naar de Pakkerij voor deze afterparty na 
de Bata!

Deelnemende ploegen hebben flink hun 
best gedaan om zo veel mogelijk acties te 
ondernemen om geld in te zamelen voor  
bata4life. Zo waren er o.a. sponsorlopen,  
veilingen en feesten georganiseerd die in het 
teken van bata4life stonden. Het was nog  
behoorlijk spannend welke ploeg het meeste 
geld opgehaald heeft, maar uiteindelijk trok de 
ploeg Fust uit Enschede aan het langste eind met 
een fantastisch bedrag van €3526,-!  
Titelverdediger NOVA is dit jaar tweede  
geëindigd met een bedrag van €3360,61 en 
Bellis Perennis is derde geworden met hun  
wildcard actie die €1500,13 heeft opgeleverd. 

Via Facebook werd op de veiling fanatiek  
geboden op verschillende prijzen zoals kaarten 
voor Lowlands en concerten naar keuze in de 
Heineken Music Hall, maar ook op fitbits en een 
gesigneerd FC Twente shirt. De totale opbrengst 
van de veiling is maar liefst € 1357,-!

Via deze weg wil de organisatie van de  
Batavierenrace iedereen bedanken die op zijn 
of haar eigen manier een steentje heeft  
bijgedragen aan de bata4life-actie. Dankzij  
jullie komen we weer een stapje dichterbij de 
bestrijding van kanker. 

Ondersteun jij ook het wetenschappelijke  
onderzoek naar kankerbestrijding? Het is nog 
mogelijk om een donatie te doen via:  
www.bata4life.nl. 

De 45e Batavierenrace vindt plaats op 29 april 2017. 
Neem jij het (estafette-)stokje volgend jaar over en 
geef jij jouw draai aan de grootste studenten  
estafetteloop van de wereld? Solliciteer dan voor 
een bestuursjaar bij de Batavierenrace! Stuur een 
mail met je CV en een motivatiebrief naar  
OCinteresse@batavierenrace.nl

Word vaste medewerker!
Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken van één 
van de commissies van de Batavierenrace en er samen 
voor te zorgen dat de 45e editie fantastisch verloopt? 
Aarzel dan niet om een mailtje te sturen naar  
interesse@batavierenrace.nl of kom gewoon  
langs op kantoor in Enschede of Nijmegen.
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De Batavierenrace gaat ook over liefde

Tijdens de 41e Batavierenrace in 2013 gaven Leslie en 
Gijs elkaar hun eerste zoen. Een aantal weken later, op 
5 mei, kregen zij een relatie met elkaar. Nu, 3 jaar later, 
hebben zij elkaar op 5 mei het ja-woord gegeven.

Het is bijzonder om te zien dat er tijdens de  
Batavierenrace veel stelletjes ontstaan. Zelfs stellen 
die uiteindelijk met elkaar trouwen. Zo blijkt maar 
weer, de Batavierenrace gaat niet alleen over rennen, 
maar ook over liefde. Wij wensen Leslie en Gijs veel 
geluk samen!

Ook één van onze vaste medewerkers is in het  
huwelijk getreden op vrijdag 13 mei. Ezra en Marieke, 
van harte gefeliciteerd en veel geluk gewenst!

Nieuwsberichten

Trotse hoofdsponsor SUSA geeft  
uitdagende prijs weg
Natuurlijk was SUSA wederom de hoofdsponsor 
van de Batavierenrace. Beweging zorgt voor fitte en 
gemotiveerde werknemers. Daarom draagt SUSA 
graag bij aan de ontwikkeling van de studentensport. 
Actieve studenten gaan graag een uitdaging aan. 
Dat is maar goed ook, want dit jaar bood SUSA het 
winnende team een wel heel uitdagende prijs aan! 
S.N.O.T., het snelste team binnen het algemeen  
klassement, won tickets voor de Strong Viking  
Obstacle Run. Eens kijken of zij echte Batavieren zijn.

Traditiegetrouw liep het SUSAsnel-team zelf ook mee 
in de laatste etappe en hebben zij net als de andere 
deelnemers lopen vlammen op de groen gekleurde 
SUSA-eindsprint. Wat was het een mooie race! SUSA 
kijkt terug op een zeer geslaagde editie. Op naar  
volgend jaar!

SUSA is hét studenten uitzendbureau voor HBO- en 
WO-studenten waar jij als student je bijbaan perfect 
kunt combineren met je studie en (sport)activiteiten. 
Bij SUSA geef je wekelijks door wanneer je wilt  
werken, superflexibel dus.
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Uitslag 44e Batavierenrace

De Batavierenrace is een race voor studenten met een hoop  
gezelligheid, bier en feest, maar daarnaast is en blijft het een  
estafetteloop waarbij er wordt gelopen voor de winst.

De winnaars van de 44e Batavierenrace

Topicus Universiteitscompetitie
Dit jaar deden er weer 11 ploegen mee aan de Topicus  
Universiteitscompetitie, Universiteit Leiden en de TU Delft zijn na 
afwezigheid weer terug in de strijd om de snelste Universiteit. Deze 
competitie werd dit jaar voor het tweede jaar op rij gewonnen door 
de universiteitsploeg uit Nijmegen, zij gingen ook dit jaar weer het 
snelst over de hele route. Het RU/HAN Tshirtdruk.nl  
Universiteitsteam neemt de wisselbeker dan ook nog een jaar in  
bewaring in Nijmegen. Twaalf minuten op achterstand kwam het  
Amsterdams Universiteitsteam Runnersworld Amsterdamse Bos 
over de finishlijn, gevolgd door het RUG Hanze ACLO Team uit  
Groningen. Hiermee is de top drie gelijk gebleven aan vorig jaar. Nu 
is de vraag natuurlijk of dit volgend jaar is om te zetten in een  
drie-op-een-rij prestatie voor Nijmegen…

Algemeen klassement
Dit jaar werd er extra op toegezien dat de ploegen van het  
Algemeen Klassement uit studenten bestaan, hierdoor misten er 
veel grote kanshebbers van afgelopen jaren bij deze 44e  
Batavierenrace. De strijd om de eerste drie plaatsen stond bij  
aanvang van de race dan ook weer helemaal open. S.N.O.T. heeft 
uiteindelijk gewonnen met een grootse voorsprong op de rest. 
Tweede werd een nieuwkomer team Cifla, met een super snelle 
vrouw op de eindetappe. Derde is Team Eindhoven, een ploeg die 
net als S.N.O.T. ook al jaren meestrijdt voor de podiumplekken, vorig 
jaar net vierde en nu derde, wellicht volgend jaar tweede. De vierde 
plaats, net naast het podium is ook benoemingswaardig, hier staat 
de snelste buitenlandse ploeg, Imperial College Cross Country and 
Athletics uit Groot Brittannië.

Topicus Universiteitscompetitie

1. RU/HAN Tshirtdruk.nl Universiteitsteam 10:20:39

2. Amsterdams Universiteitsteam Runnersworld Amsterdamse Bos 10:32:35
3. RUG Hanze ACLO Team 10:35:30

Algemeen Klassement

1. S.N.O.T  10:38:48

2. Team Cifla 11:27:17
3. Team Eindhoven 11:37:56
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Tijdens de race was de OC verspreid om zoveel mogelijk 
van de race mee te krijgen en vooral het stukje waar je 
zelf mee bezig bent geweest. 

Een van mijn taken was het regelen van het  
commandocentrum. Dit is de plek waar de  
Wedstrijdleiding, het Wedstrijdsecretariaat, de eBART, de 
Icie en de Radio Verbindingsdienst hun taken uitvoeren 
tijdens de race. Na het eerste startschot ben ik direct 
naar Enschede gecrosst om te kijken hoe het er in het 
Commandocentrum aan toe ging. Helaas voor hen maar 
gelukkig voor ons waren er weinig incidenten dus was er 
tijd genoeg om snoepjes te eten, de Bataradio  
Livestream te kijken en gezellig te bellen met de mensen 
in de race. 

Rond 8 uur ‘s ochtends ben ik gewisseld met Luca om de 
race verder te volgen vanuit de Wedstrijdleiding auto. 
Langzaam achter de deelnemers aanrijden,  
verzoeknummers draaien over de speakers, snoep  
uitdelen aan motorrijders en af en toe naar een incident 
toe rijden. De sfeer in de auto was top, de sfeer bij de 
medewerkers was top en ook de sfeer onder de  
deelnemers was geweldig. Hoewel ik niet meer dan 
fysiek aanwezig was heb ik een geweldige race gehad en 
achteraf gezien gaat zo’n jaar bijzonder snel.

Verslag van Rutger

De drukte begon al de week voor de race, met 
veel medewerkers die op kantoor Nijmegen  
aanwezig waren om te helpen met de  
voorbereidingen van het wagenpark en de start. 
Toen was het al een enorme gezelligheid!

Ik heb zelf de hele start meegemaakt en daar 
mijn handen al bijna stuk geklapt en mijn stem 
schor geschreeuwd. Wat was dit al leuk om mee 
te maken! Hierna mocht ik door naar herstart Ulft. 
De koude en donkere herstart, maar zeker niet 
minder leuk. Een drukke bedoeling waar  
deelnemers nog even proberen te slapen of bij 
de infobalie komen met de vraag wat ze moeten 
doen nu hun fiets nog maar één trapper heeft..

Eenmaal bij herstart Barchem aangekomen  
mocht ik achterop de motor. Een hele toffe er-
varing waar ik ook nog iets van de race zelf kon 
meemaken. Rijden tussen de fanatieke en  
vermoeide lopers, een heel mooi plaatje zo in de 
weilanden.

Dan als laatste die finish! Een moment om te  
genieten en de race goed te beëindigen.  
Lopers hebben weer hun gekste outfits uit de 
kast getrokken en of ze nou allemaal gewichten 
bij hun hebben of een iets te warm pak aan  
hebben, sprinten doen ze echt nog wel! Kortom, 
het was weer een zeer geslaagde editie.

Verslag van Marleen

Ervaringen Bata44race


