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Woord van de voorzitter
Beste lezer,

Vol trots kijken we terug naar de 45ste 
Batavierenrace. Wat was het weer een groot 
succes. Anders dan voorgaande jaren ging de race 
dit jaar van start met een lustrumetappe beginnend 
op de Grote Markt in Nijmegen. Veel lopers en 
toeschouwers verzamelden zich op het marktplein 
om hier samen te genieten van het feestje. Na 
aardig wat deuntjes, een gezamenlijke warming up 
en de laatste aanmoediging klonk op 28 april om 
22.30u het startschot van deze nieuwe etappe.

Vanaf hier hebben 350 teams hun route, verdeeld 
in 25 etappes, vervolgd naar de eindbestemming 
Enschede. In het totaal zijn op 29 april zo’n 
8500 studenten te voet, per bus, per fiets en per 
touringcar het land door gegaan. Studenten vanuit 
alle uithoeken van het land zijn dit weekend samen 
gekomen om hun beste prestaties neer te zetten. 
De weilanden werden overspoeld met witte busjes 
van ploegen en overal waren deelnemers met hun 
bijfietser te vinden.

Eenmaal aangekomen op de campus in Enschede 
begon de SUSA  eindsprint, waar de deelnemers 
dit jaar in de volle zon de laatste loodjes aflegden. 
Iedereen werd binnen gejuicht door een groot 
publiek. 

De atletiekbaan was aangekleed naar het thema 
‘als een lopend vuurtje’. Met langs de kant van 
de route veel fakkels en vlammenwerpers was dit 
negende lustrum dan ook een unieke editie.

Nadat elke ploeg in totaal zo’n 175 km had 
afgelegd was het natuurlijk tijd voor een groot 
feest. 14.000 man kwamen dan ook samen om na 
een bijzondere prijsuitreiking lekker te genieten van 
de biertjes in de festivaltenten op de campus van 
Enschede. Hier kwam er, na veel meezingnummers 
en een techno hitje in de bieb helaas ook aan deze 
vlammende editie een einde en zocht iedereen 
weer rustig zijn tentje op.

Elian König
Voorzitter 45e Organisatiecommissie

Al meer dan drie weken geleden is de 45e editie van de Batavierenrace 
afgerond en wat is de tijd voorbij gevlogen. Gelukkig hebben we de 
foto’s en video’s nog! Namens de hele OC wil ik alle medewerkers, 
sponsoren en partners hartelijk bedanken; hopelijk zien we jullie volgend 
jaar weer terug op 21 april 2018, bij de 46e editie!
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Nieuwsberichten
Hoi! Mijn naam is Thijs ten Siethof en ik heb mij dit 
Batavierenjaar ingezet voor de Bata4life commissie. 
De Bata4life is de actie voor het goede doel van de 
Batavierenrace. De actie haalt geld op voor het KWF-
kankerbestrijding en dat geld wordt besteed aan 
onderzoek naar kanker op Nederlandse universiteiten. 

Dit jaar gaat het geld naar het onderzoek: “IronNanoLoc: 
magnetische lymfeklierdiagnostiek bij hoofd-halskanker”. 
Dit onderzoek wordt zowel op de Universiteit Twente 
als op de Radboud Universiteit Nijmegen uitgevoerd. 
Het idee is dat studenten zichzelf laten sponsoren 
door ouders, zusjes, broertjes, opa’s, oma’s, vrienden, 
buurmannen en noem maar op. Het is tenslotte niet niks 
om midden in de nacht tussen de weilanden hard te lopen 
in de Batavierenrace. De ervaring leert dat eigenlijk 
iedereen bereid is om de prestatie van een deelnemer 
aan de Batavierenrace te belonen met een donatie aan 
het KWF.  

Eind 2016 ben ik samen met een aantal commissiegenoten 
lid geworden van de Bata4life commissie. De commissie 
is bedoeld om de promotie rondom de Bata4life actie te 
verzorgen, nog niet iedereen weet namelijk hoe je geld 
op kunt halen voor de Bata4life, of kennen de hele actie 
niet eens. Onze taak is er daarom op gericht ervoor te 
zorgen dat de Bata4life een bekender begrip wordt en 
de actie elk jaar weer een mooi bedrag ophaalt om de 
strijd tegen kanker te winnen. We hebben daarom dit jaar 
ook weer een aantal promotieacties ingezet die tevens 
ook nog geld hebben opgehaald voor de Bata4life. 
Zo hebben we in een filmavond georganiseerd, in 
Nijmegen en Enschede een Bata4life feest gegeven, het 

Batabroodje in alle kantines van de Universiteit Twente 
en de Radboud Universiteit verkocht en in het weekend 
van de Batavierenrace een luchtbedden opblaaspunt 
opgezet op de camping van de Batavierenrace. 

Al deze acties hebben ervoor gezorgd dat de Bata4life 
een bekender begrip is geworden en er ook dit jaar 
weer een mooi geldbedrag is opgehaald voor het KWF. 
Tot nu toe staat de teller op € 8033,04. Voorlopig, want 
doneren kan nog steeds! Het kan via www.bata4life.nl. 
Hoog of laag: elke donatie is welkom! 

Mocht je nu geweldige ideeën hebben om de Bata4life 
volgend jaar bekender te maken? Meld je aan voor de 
Bata4life commissie en zet je daarmee in bij de strijd 
tegen kanker! Dit kan via t.tensiethof@bata4life.nl.
 
Namens de commissie dank ik iedereen die zich dit 
Batavierenjaar heeft ingezet voor de Bata4life en hoop 
dat we volgend jaar met nog meer deelnemers geld op 
kunnen halen voor Bata4life!

Neem jij het stokje van ons over?
Je organiseert niet zomaar ‘s werelds grootste 
estafetteloop en daarom is het ook niet altijd eenvoudig 
om aan vrienden, familie of studenten uit te leggen waar 
je als tienkoppig bestuur nou het hele jaar mee bezig 
bent geweest! 

Om dit allemaal wat makkelijker te maken hebben we 
een lijstje opgesteld met veelgestelde vragen over een 
bestuursjaar bij de Bata. Je kan dit terugvinden op 
https://www.batavierenrace.nl/45/interesse/qa.html

Solliciteren kan nog tot en met 31 mei dus wacht er niet 
te lang mee! 
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Nieuwsberichten

Batavierenrace betekent voor mij liefde, aldus Topicus. Hoe 
dat zo? Arnieparnie, me poppedoos of eigenlijk gewoon 
mijn vriend, kende ik al van de vereniging. Natuurlijk bij 
het Batafeest met een paar biertjes op, kregen wij pas de 
moed om elkaar echt te spreken. Schijnbaar liefde op het 
eerste gezicht. De berichten over de groepsapp van de 
vereniging stroomde namelijk binnen: wat?! Arno en Ellen? 
Hoe episch! Supervet! Duidelijker hint kun je niet krijgen. 
Er volgde velen dates. Na vier maanden, de nacht voor 
de inwerkdagen van de Batavierenrace, kwam daar het 
hoge woord eruit. We kregen een ‘rela’. vier maanden 
heb ik het woord verkering kunnen ontwijken als Arno er 
een begin aan probeerde te maken. Daar kon ik nu echt 
niet meer om heen. Het is echte liefde. En hoe merk je 
dat? Vanaf het begin hoorde we dat alle relaties van de 
OC in of rondom de Bata stuk gaan. Maar wij zijn nog 
bij elkaar en hebben elke dag weer samen lol. Zoals je 

begrijpt is de zin: ‘batavierenrace betekent voor mij liefde’ 
iets te overdreven voor mij. Batavierenrace betekent voor 
mij samen lol hebben! Daarvoor kan ik Arno bedanken, 
maar dat komt zeker door de fantastische OC, alle (vaste) 
medewerkers en de enthousiaste deelnemers.  

Bata4love

v.l.n.r. Michael, Steven, Luca, Ellen & Arnold

Dit jaar deed er voor het eerst een SUSA-team mee aan 
de gehele Batavierenrace. Beweging zorgt voor fitte en 
gemotiveerde werknemers. Daarom liet SUSA studenten 
uitzendbureau het goede voorbeeld zien en pakte ze 
meteen de vierde plek in het bedrijfsklassement. 

SUSA-sprint
SUSA viert dit jaar haar 70-jarig jubileum en dit was 
duidelijk te merken. Tijdens de SUSA-sprint van 70 
meter zette iedereen zijn beste beentje voor. Onder 
luid gejuich bereikten de lopers de groen gekleurde 
finish. ‘De Batavierenrace was wederom een succes. 
Het is mooi om te zien hoe er samen is gewerkt om 
een topprestatie te leveren, zowel bij de sporters als 
bij de organisatie’, aldus Remco Pouw, directeur SUSA 
studenten uitzendbureau.

Sporten, studeren en werken combineren
SUSA studenten uitzendbureau biedt structurele 
bijbanen voor HBO- en WO-studenten. Al 70 jaar zorgt 
SUSA ervoor dat studenten werken en studeren kunnen 
combineren. Bij SUSA is een student onderdeel van een 
groot studententeam (een pool) die op flexibele basis 
bij één opdrachtgever werkt. Door middel van het 
Poolconcept kunnen werkroosters gemakkelijk aangepast 
worden aan studieroosters en (sport)activiteiten.

Hoofdsponsor SUSA pakt vierde plek in bedrijfsklassement
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Uitslag 45e Batavierenrace

De Batavierenrace is voor een groot deel van de studenten een evenement waar het vooral draait om 
gezelligheid, bier en feesten. Maar we blijven natuurlijk een hardloopwedstrijd en er kan er maar één de 
winnaar zijn! Staat jouw team er niet bij? De volledige uitslag is terug te kijken op https://www.batavierenrace.
nl/content/bestanden/einduitslag-45.pdf

Winnaars van de 45e Bata

Anders dan vorig jaar namen er dit jaar 
tien universiteiten deel aan de Topicus 
Universiteitscompetitie. Van tevoren was het de 
vraag of het RU/HAN team de titel van vorig jaar 
kon prolongeren, maar de hardlopers uit Mokum 
van het Universiteitsteam Amsterdam waren met 
een eindtijd van 10:23:40 de snelste en daarmee 
winnaar van de UC! Het RU/HAN Universiteitsteam 
volgde ze letterlijk op de voet en kwam nog 
geen drie minuten later over de finish. Derde is 
geworden het RUG Hanze ACLO Athleteshop Team 
uit Groningen. 

Topicus Universiteitscompetitie

Naast de universiteitscompetitie werd ook in het 
algemeen klassement flink gestreden om de eerste 
plaats. Dit jaar ging het team ‘Succes is een keuze’ 
er met de titel vandoor en mogen zich echte 
Batavieren noemen! Met een tijd van 11:27:05 
waren zij bijna een half uur sneller dan de nummer 
twee van dit jaar: Team Eindhoven. Een uitslag die 
vorig jaar al voorspeld werd door mijn voorganger. 
Wie weet worden ze in 2018 wel eerste?! Derde 
werd Studiosi Mobilae 1. De snelste internationale 
ploeg dit jaar was ‘the Impalas’ met een tijd van 
12:27:00. 

Algemeen Klassement

Topicus Universiteitscompetitie
1. Universiteitsteam Amsterdam 10:23:40
2. RU/HAN Universiteitsteam 10:26:32
3. RUG Hanze ACLO Athleteshop Team 10:28:38

Algemeen Klassement
1. Succes is een keuze 11:27:05
2. Team Eindhoven 11:56:03
3. Studiosi Mobilae 1 12:14:03
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Ervaringen 45e Batavierenrace
De race van Juliët
Het is 21.15 uur als ik de Stal binnenloop, vier uur na 
de race. Overal staan medewerkers in groene truien 
die elkaar enthousiast vertellen over wat ze hebben 
meegemaakt of gewoon tevreden voor zich uitstaren. 
Er heerst een gemoedelijke sfeer waar voldaanheid 
en trots de boventoon voeren. 
Ik loop verder opzoek naar wat fris. Achter in de Stal 
vind ik een bar waar wat jongens om heen staan. 
“Hebben jullie wat fris?” vraag ik. De jongens wijzen 
naar de fles cola die verder op de bar staat. Ik knik 
en de fles cola wordt samen met een aantal bekers 
mijn kant opgebracht. Terwijl ik de fles op pak om een 
van de bekers te vullen roept één van de jongens “Hé, 
zij is van de organisatie!”. De jongens lijken als vanuit 
hun slaap ontwaakt en er verschijnen opgewekte en 
nieuwsgierige blikken op hun gezicht. “Geef die fles 
maar hier, dat hoef jij toch niet te doen”. “En hoe 
heb je het gehad?”.“Je zult zeker wel moe zijn”. En 
moe dat was ik inderdaad. Onder de indruk van de 
geoliede machine die de Batavierenrace mag heten. 
Samen met ruim 700 vrijwilligers uit heel het land 

hebben we het weer met glorie volbracht. 
Een medewerker van Bataradio tikt op mijn schouder. 
“Ik vond het echt fantastisch Juliët, ik heb er zo van 
genoten”. De tranen die ik de hele dag al voel branden 
in mijn ooghoeken kan ik niet meer bedwingen. Ik 
barst in tranen uit. “Och meisje toch, ja jullie hebben 
hier ook het hele jaar naar toe geleefd”.
Nadat ik mijn tranen heb weggeveegd draai ik mij 
weer om naar de bar. De jongens staan er nog steeds 
en kijken mij bezorgd aan. “Nog een troost colaatje?”

De race van Steven
Mij is verteld dat het de week voor de race één groot 
kippenhok was op het kantoor in Nijmegen. Ik moet 
het helaas doen met de verhalen, want ik lag met 
een Salmonella-infectie bij mijn moeder op de bank. 
Ik had met moeite de MIA Enschede op 19 april nog 
overleefd. Maar ik had nog tien dagen, nét genoeg 
tijd om te herstellen, want pas op Koningsdag kon 
ik de medewerkers en mijn bestuur helpen met de 
laatste voorbereidingen; geen dag te laat! 
De Bata-vrijdag is echt voorbij gevlogen. Het ene 
moment was ik nog op het Sportcentrum bezig met 

de laatste dingen voor de infobalie, het andere 
moment stond ik middenin het feest bij de start van 
de centrumetappe op de Grote Markt. En wat was 
het leuk om de opkomst daar te zien! 
Na het startschot als de wiedeweerga terug naar het 
RSC om de startgroepen aan te moedigen aan hun 
175-kilometer durende avontuur richting Enschede. 
Ook hier was door de vuurshow op muziek flink 
aandacht besteed aan het lustrumthema ‘als een 
lopend vuurtje’! 
Ik was nog niet helemaal hersteld van de week ervoor 
dus na de herstart in Ulft ben ik met Thijs-Jan naar de 
campus in Enschede gereden om nog een paar uurtjes 
slaap te pakken in een bed, in plaats van tegen een 
autoruit of fatboy in de DRU Cultuurfabriek. En die 
twee uur slaap samen met de (over?)dosis adrenaline 
van het prachtige evenement was genoeg om 
volop te genieten van alles waar wij en de (vaste) 
medewerkers zo hard voor hadden gewerkt! 
Na de prijsuitreiking hebben we met een groot deel 
van hun nog tot in de late uurtjes doorgefeest in de 
Pepsi-tent en de Vesting Bar. 
Wat was het genieten! 


