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Woord van de voorzitter
Beste lezer,

Het is alweer bijna zover. Ja, voor ons is het aftellen 
nu echt begonnen. Waar voor sommige twee 
maanden tot aan de Batavierenrace tijd zat is om 
bijvoorbeeld conditie te kweken, beginnen voor ons 
de kriebels echt op te komen. Nog maar 45 dagen 
tot weer een unieke editie van de Batavierenrace 
van start gaat. En niet zomaar een editie, we 
bestaan namelijk 45 jaar! Dit negende lustrum 
vraagt om een extra groot feest. Het 45-jarig 
bestaan van de Batavierenrace wordt dan ook 
gevierd met een start in het centrum van Nijmegen. 
De ideale gelegenheid dus om onder het genot van 
een drankje deelnemers van verschillende ploegen 
aan te moedigen.

De afgelopen maanden zijn door de vele uitstapjes 
voorbij gevlogen. Zo zijn we begin dit jaar in twee 
dagen tijd met de commissie op tandems de hele 
lopersroute afgegaan. Ook met de auto hebben we 
een poging gewaagd. Ondanks de blauwe lippen 
en het heftig klappertanden wegens een kapot 
autoruitje was dit een groot succes. In Nijmegen 
hebben we met een zeer geslaagde bata4life 
filmavond een mooi bedrag opgehaald voor het 
KWF. Maar, een van de hoogte punten blijft toch 
wel het nieuws van de centrumetappe dat zich als 
een lopend vuurtje verspreidde. Deze etappe zal 
komende editie alle lopers langs de mooie plekjes 

in het centrum van Nijmegen leiden. 
En dan is dit nog maar een deel van de activiteiten 
die bij dit bestuursjaar komen kijken. Na al deze 
geslaagde uitstapjes en ontmoetingen beginnen wij 
nu eindelijk te begrijpen wat de organisatie van 
de Batavierenrace nou precies inhoudt. Maar nu de 
puzzelstukjes voor ons langzaam in elkaar beginnen 
te vallen komt de Bata toch wel angstaanjagend 
dichtbij.

Echt tijd om af te tellen is er alleen niet. De 
inschrijvingen zijn afgerond. De deelnemende 
ploegen zijn bekend. En wij zijn aangekomen 
bij onze volgende uitdaging: ‘de werving van 
medewerkers’. Erg verheugd zijn wij dan ook door 
het aantal enthousiaste medewerkers dat zich nu al 
heeft aangemeld. Voor de niet-hardloopliefhebbers 
is dit de ideale gelegenheid om alsnog deel 
uit te maken van de geweldige sfeer tijdens de 
race. Mocht jij zelf of iemand uit je omgeving bij 
de race aanwezig willen zijn, zonder daarbij de 
longen uit het lijf te rennen, meld je dan ook aan 
als medewerker! Hopelijk kunnen we dan met zijn 
allen op het slotfeest in Enschede proosten op een 
geslaagde 45e Batavierenrace!

Elian König
Voorzitter 45e Organisatiecommissie

Nog maar 45 dagen tot de Batavierenrace op 29 april! 
Hier in de tweede nieuwsbrief kan je lezen een dag uit 
het leven van Bregje, een bijdrage die vorige editie nog 
in het Latijn stond, de Bata4life acties en de lustrumstunt!
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Bata zoekt medewerkers
Yvon Jaspers was helaas te duur dus we kunnen de 
promotie van medewerkerswerving helaas niet via de 
nationale televisie doen, maar we hebben gelukkig ook 
nog een nieuwsbrief!

Het is lastig voor te stellen maar tijdens de Batavierenrace 
zijn elk jaar een slordige 700 vrijwilligers op de been om 
de race in goede banen te leiden. En ook dit jaar zijn 
we weer druk bezig om medewerkers te vinden. Vriend 
en familie wordt ingeschakeld, maar zelfs dan zijn we 
er nog niet. Op https://www.batavierenrace.nl/45/
medewerker/ kan je meer informatie vinden over de 
verschillende functies die vervuld moeten worden. 

Tijdens de race zorgen wij ervoor dat je aan niets 
ontbreekt: zo krijg je van ons eten en drinken tijdens 
de race en een warme maaltijd in Enschede. Daarnaast 
kan je een slaapplaats krijgen op de campus in 
Twente en als kers op de taart ook nog de herkenbare 

Batavierenrace medewerkerstrui. Deze trui is ook gelijk 
je toegangskaartje voor de medewerkersborrel voordat 
het feest begint. Daar kan je nog even lekker met je 
vrienden (sterke) verhalen uitwisselen onder het genot 
van een lekker biertje!

Een jaar als organisatiecommissie
De organisatie van de Batavierance ligt in handen van 
de organsisatiecommissie (OC). De OC bestaat uit tien 
studenten. Daarvan zitten er vijf in Nijmegen en vijf 
in Enschede. Maar dat betekent niet dat je per se uit 
Nijmegen of Enschede moet komen want dit jaar komt 
onze voorzitter uit Utrecht en vorig jaar kwam Marleen 
zelfs helemaal uit Amsterdam voor een jaartje Bata! 

De organisatie zet zich een heel jaar volledig in voor de 
Batavierenrace om dit weekend zo’n 8.500 deelnemers, 
650 medewerkers en alle overige geïnteresseerden een 
overgetelijke ervarging te bezorgen. Maar hoe ziet zo’n 
organisatiecommissie er nu uit?

Naast de taken van (vice)voorzitter, (vice)secretaris 

en (vice)penningmeester is de OC opgedeeld in twee 
werkvelden, Externe Betrekkingen & Faciliteiten (EB&F) 
en Wedstrijd, Route en Veiligheid (WRV). Binnen de 
werkvelden maar ook tussen de werkvelden wordt veel 
samengewerkt; er geld immers één team, één taak! 
Hierdoor leer je tijdens een jaar als OC niet alleen hoe 
je een groot evement kunt neerzetten maar ook hoe je 
samenwerkt in een team van tien personen verdeeld 
over twee steden.

Meer informatie over een bestuursjaar bij de 
Batavierenrace is te vinden op https://www.
batavierenrace.nl/45/interesse/ maar bijvoorbeeld ook 
in het deelnemersboekje en je kan natuurlijk ook een van 
ons aan de mouw trekken! 

Een dag uit het leven van Bregje Klomp
Elian besloot vandaag vroeg naar kantoor te komen. Haar 
takenlijst voor de dag was goed gevuld en daarnaast had ze 
de hele nacht uitgekeken naar een partijtje bubble Trouble 
2. De avond ervoor had ze als laatste afgesloten, omdat ze 
een interessant Veiligheidsoverleg had gehad. Het afsluiten 
had ze behoorlijk gehaast gedaan, ze wilde snel naar een 
borrel waar Steven kaalgeschoren zou worden. Elian zette 
haar fiets weg en probeerde de deur van het slot te halen. 
“Hé, wat gek! De deur is niet op slot gedaan. Ik weet zeker dat 
ik dat gisteren wel gedaan heb”, mompelde ze. Het kantoor 
was nog donker toen ze haar jas uitdeed en over haar stoel 
gooide. Opeens begon er iets te zoemen. Elian schrok wakker 

uit haar gedachtes aan Bubble Trouble 2 en keek het kantoor 
rond. Zou iemand de dag ervoor zijn telefoon vergeten zijn? 
Uit gewoonte bewoog ze zich naar de lichtschakelaar om het 
kantoor uit zijn donkerheid te verlossen. “Grfmfdppff” klonk 
het opeens van de bank en Elian sprong zeer verschrikt op. 
Onder een dekentje kwam het versufte en slaperige hoofd van 
Bregje tevoorschijn. Haar haren zaten wild en verward en er 
kwam een druppeltje slijm uit haar linker mondhoek, sexy was 
anders. “WAT DOE JIJ HIER?”, schreeuwde Elian met de schrik 
nog in haar angst. “Nou euhh, ik kon niet meer slapen dus toen 
ging ik maar naar kantoor om te werken maar toen moest ik 
toch weer slapen.”
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Nieuwsberichten

Ook dit jaar zetten zich weer veel mensen in voor 
Bata4life om geld op te halen voor het goede doel: KWF 
kanker bestrijding. Er zijn al verschillende activiteiten 
georganiseerd om geld op te halen voor onderzoek naar 
medicijnen tegen kanker. 

In Nijmegen heeft de Bata4life-commissie in samenwerking 
met Cultuur op de Campus een filmavond georganiseerd 
waar je voor €3,- kon kijken naar de film 50/50. In deze 
film krijgt een jongeman van 27 te horen dat hij een 
bijzondere vorm van kanker heeft. Na afloop van de film 
was er de mogelijkheid om studente Nikki de Nies wat 
vragen te stellen over haar eigen ziekteperiode. Zij kreeg 
toen ze 19 was te horen dat ze Hodgkinlymfoom had. 

8 maart had de commissie in Enschede in samenwerking met 
Dimense een feest geörganiseerd in ‘t Bölke in Enschede. 

De entree was gratis, maar op het feest waren armbandjes 
van het KWF te koop en daar is uiteindelijk €121,61 mee 
opgehaald. Niet slecht! 
Ook vanuit de deelnemers zijn er initiatieven opgestart 
om geld in te zamelen. Zo staat loper Martijn Kamphuis 
momenteel bovenaan de top 5 door al €135,00 op te 
halen! Met nog 45 dagen tot de Bata is er nog tijd zat 
voor andere ploegen om bijvoorbeeld een sponsorloop of 
andere activiteit te organiseren! Op die manier kan je als 
ploeg alvast samen in training voor de Batavierenrace en 
dan haal je gelijk geld op, wat wil je nog meer?! 

En voor de teams die meer van bier dan hardlopen houden 
organiseert de Bata4life commmissie nog een feest in 
Nijmegen op 12 april, hopelijk tot dan!

Bata4life acties

Onze hoofdsponsor SUSA studenten uitzendbureau viert 
net als wij een feestje dit jaar. Het oudste studentebureau 
van Nederland is namelijk 70 jaar geworden. Proficiat!
Dit jaar zal daarom de SUSA-eindsprint niet 60, maar 70 
meter zijn. Daarnaast heeft SUSA de eerste wildcard van 
dit jaar uitgereikt aan GSV Groningen/ ATV Groningen. 
De video is terug te vinden op de Facebookpagina van 
de Batavierenrace. 

Nóg een lustrum!

De video van GSV/ATV Groningen waarop de 
voorbereidingen van hun spier- en bierteam te zien zijn 
was zeker niet de enige waar wij van hebben kunnen 
genieten! Ook ploegen als XoXoXáos en Fudoshin hebben 
ons goed vermaakt door video’s op te nemen van onder 
andere sportende studenten en penningmeesters die 
gestraft worden voor het missen van een betaaltermijn.

Studievereniging ESV uit Nijmegen had een leuk liedje 
geschreven én gezongen op de melodie van  The Irish 
Rovers - The Wild Rover, waar een heel couplet was 
gewijd aan onze Bas! 

Ploeg ‘Genootschap der Koningsstoel’ heeft zijn naam 
eer aan gedaan door een koning van een video gemaakt 
om te laten zien dat de opa’s van het team nog een keer 
mee kunnen lopen voordat ze geen student meer zijn. 

Er was zelfs een paard en wagen geregeld! Daarnaast 
hebben we ook nog kunnen genieten van een heerlijke 
taart, spekjes en popcorn. 

Het is lastig om te zeggen wat nou de mooiste of leukste 
actie is, maar een ding is zeker: ploegen die om wat voor 
reden dan ook op de reservelijst zijn gekomen willen 
maar al te graag deelnemen aan de Batavierenrace en 
wij genieten erg van de tijd en moeite die erin wordt 
gestoken om daarvoor te zorgen! 

Dit jaar hebben we uiteindelijk 15 ploegen via een 
wildcard alsnog een plekje kunnen geven in alweer de 
45e editie van de Batavierenrace. Het is leuk om te zien 
dat ploegen zo ver willen gaan om zeker te zijn dat ze 
mee kunnen doen, bedankt!

En dat was niet de enige wildcard
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Het zal onze Facebookvolgers niet ontgaan zijn, maar dit jaar 
zal de Batavierenrace niet starten op het Radboud Sportcentrum 
(RSC), maar in het hartje van Nijmegen! Omdat de eerste etappe 
nu in het centrum start, noemen we hem voor het gemak even 
centrumetappe. 

De centrumetappe gaat om 22:30 van start op de Grote 
Markt. Het gaat om een herenetappe van 6,5 kilometer. Als het 
startschot is gelost, rennen de heren richting het Valkhofpark om 
via de Voerweg bergafwaarts te lopen naar de Waalkade. Bij 
de Grotestraat rennen ze omhoog om via de Broerstraat en de 
Molenstraat naar het Keizer Karelplein te rennen. De route gaat 
verder via de Van Schaek Mathonsingel richting station Nijmegen. 
Dan rennen de lopers via het fietspad naast de busbaan richting 
de campus. Even de Sint Annastraat en de Groenestraat over en 
station Nijmegen Heyendaal komt al in zicht. Vanaf daar is het 
nog ongeveer 1,5 km lopen achter het Huygensgebouw van de 
bètafaculteit langs richting het sportcentrum. Door verbouwingen 
aan het sportcentrum is het echter niet mogelijk om te finishen 
door de poort aan de Driehuizerweg. In plaats daarvan loopt 
iedereen een rondje om de tennisbanen en het hockeyveld om 
alsnog te kunnen finishen op de sintelbaan, vlakbij het Sportcafé. 
De lopersroute is ook op de afbeelding hiernaast te zien. 

Handig om te weten:
- Voor de heenreis rijden er pendelbussen tussen 20:45 en 21:45 
uur van het RSC naar Plein ‘44. De overgebleven ploeggenoten 
kunnen tussen 22:45 en 23:45 uur weer pendelbussen van Plein 
‘44 naar het RSC pakken. 
- De eerste loper moet - anders dan voorgaande jaren - de lopershes 
ophalen op de Grote Markt. Daar staan zeven kraampjes voor 
het algemeen klassement en een voor de universiteitscompetitie. 
Om de hesuitgifte soepel te laten verlopen is het belangrijk dat 
de loper dus weet van zijn ploegnaam, startgroep én startnummer 
is. De hesuitgifte sluit om 22:00. Zorg er dus voor dat de eerste 
loper op tijd in het centrum is! 
- Tussen 20:00 en 21:45 uur vindt de fietslichtcontrole plaats op 
het RSC waarna de ploegleider de fietsershes en ploegleiderstas 
ontvangt. De ploegleidersinstructie vindt ook nog steeds op het 
RSC plaats. Het is dus voor de ploegleiders niet mogelijk om de 
centrumetappe te lopen of de loper toe te juichen. 
- Fietsers zijn niet toegestaan op de lopersroute van deze 
centrumetappe. 

De lustrumstunt!

Op de Grote Markt staat onder andere een 
vouwwagen met een dj booth om voor wat 
muzikaal vermaak te zorgen. En daarnaast  
staat er een infobalie voor als er nog vragen 
zijn. 

175 km aan estafette in combinatie met 8500 lopers en 650 medewerkers brengt 
natuurlijk ook het een en ander aan rommel met zich mee en daarom zijn wij ook 
dit jaar weer erg blij dat we 150 vuilniszakken mogen ontvangen van Nederland 
Schoon om de rommel die ontstaat weer netjes op te ruimen. Bedankt! 

Opgeruimd staat netjes


