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Het is dit jaar al de 45ste keer dat de Batavierenrace georganiseerd wordt: reden 
dus voor een feestje! Tijdens dit negende lustrum zal het thema ‘als een lopend vuurtje’ 
de rode draad vormen, zowel vóór als tijdens de race. In de eerste nieuwsbrief van 
het jaar willen wij jullie graag voorstellen aan de nieuwe Organisatiecommissie en 
tegelijkertijd laten zien waar wij zoal mee bezig zijn. We zijn al drie maanden hard 
aan het werk en we hopen dat jullie net zoveel zin hebben in de 45ste editie als wij!
Tot 29 april 2017! 
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Woord van de voorzitter
Lieve lezer,

Met de inwerkdagen nog vers in ons geheugen 
kwamen we maandag 29 augustus aan op het 
kantoor in Nijmegen. Want hoewel de rest van 
Nederland nog een weekje zomervakantie had, 
heeft de Radboud Universiteit besloten dat het 
collegejaar gewoon begint in de week van 1 
september. 
De dag begon met het verdelen van de bureaus. 
Niet onbelangrijk: want vanaf deze plek zouden we 
het komende jaar gaan werken! Toen dit varkentje 
eenmaal gewassen was, konden we over naar 
belangrijker zaken. Namelijk orde creëren in de 
chaos die het 44ste voor ons had achtergelaten. 
We zijn uiteindelijk heel de dag bezig geweest 
met de afwas, om de zin van de onzin te scheiden 
en om statiegeld (een slordige €40,-) te innen. 
Maar goed dat we  hiervoor de auto van Bregje 
konden gebruiken! Van dit geld hebben we onder 
andere een kantoorplantje gekocht, maar ondanks 
de inspanningen van de beide biologen is het niet 
gelukt om deze in leven te houden… Misschien dat 
we een nieuwe kopen als het voorjaar er weer aan 
komt.
Aan het einde van deze vermoeiende eerste dag op 
kantoor, vol met nieuwe indrukken, was het tijd om 
even te ontspannen. 

We hadden mazzel dat de NSSR maanden geleden 
al had geanticipeerd op dit moment want we konden 
gelijk door naar onze eerste constitutieborrel! Wel 
fijn dat Yara er nog bij was om het allemaal even 
uit te leggen. Want wat is zo’n borrel nou eigenlijk 
en wat vertel je als voorzitter voordat je het cadeau 
overhandigt? 
Een paar uur later stonden we daar dan, met zijn 
vijven in pak in een overvolle kroeg, te wachten tot 
we aan de beurt waren om te recipiëren. Gelukkig 
stonden er ook veel mensen buiten op straat want 
het kan toch aardig warm worden in Café Twee 
Keer Bellen. 
Eerst maar even een biertje bestellen en kijken of 
ik een paar bekenden tegenkom. Recipiëren komt 
later wel. Maar toen het puntje bij het paaltje kwam 
bleek dat Yara de hakschoenen van de voorzitter 
van de NSSR had gebrast en dat we het zonder 
haar moesten doen. Ik improviseer wel waarom 
deze rode kaars de verbindende factor is tussen de 
NSSR en de Batavierenrace. Komt goed! 

Namens de 45ste organisatiecommissie wens ik je 
veel leesplezier. Wij hopen je te mogen ontvangen 
op zaterdag 29 april 2017!
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Steven Huls

Bas Timmen Bregje Klomp

Ellen Bourgondiën

De 45ste Organisatiecommissie
Het is ons een eer en een waar genoegen de 45ste Organisatiecommissie der Batavierenrace aan u voor te 
stellen. 

Dit jaar is hij niet alleen verantwoordelijk voor de 
internationale betrekkingen als penningmeester 
ook de man van de centen. Jari staat naarnaast 
ook nog geregeld in de kroeg achter de bar om 
biertjes te tappen.

Elian König

Juliët van der Rijst
Civiele technieker zet zijn studie een jaar op 
pauze om zich te storten op materiaalbeheer, 
wisselpuntploegen en de universiteitscompetitie. 
Michael is daarnaast ook vaak te zien bij 
rugbyvereniging ERC 69. 

Jari Wennemers

De vice-voorzitter van dit jaar heeft zelf ook 
al drie keer meegelopen. Juliët is een studente 
technische wiskunde uit Enschede. Na een lange 
dag op kantoor vindt ze het leuk en ontspannend 
om een uurtje te bootcampen op de campus. 

Het duurde niet lang voordat Bas de bijnaam 
Bras Timmen verdiende want op elke borrel zorgt 
hij ervoor dat er wat te beleven is. Hij is dit jaar 
verantwoordelijk voor de herstarts in Ulft en 
Barchem en pers & media. 

Jeroen van Haaren

Michael van der Lans

Michèlle Bouwmans
Michèlle gaat dit jaar haar minor bestuurs- en 
organisatiewetenschappen combineren met de 
Bata. Deze Brabo gaat met een vlotte babbel 
onder andere sponsoren binnenhengelen en een 
superleuke start neerzetten. 

Tijdens de 44ste editie liep deze biologiestudent het 
Batavirus als fotograaf op. Met enige journalisktieke 
ervaring is de rol van secretaris op Steven op de 
buik geschreven. Daarnaast is hij verantwoordelijk 
voor al het drukwerk en het deelnemersboekje.

Vorig jaar was ze al actief binnen Bata4life en is 
deze meid - die altijd een goed verhaal klaar heeft 
staan- nu doorgestroomd naar WRV waar ze onder 
andere de inschrijvingen en het wagenpark voor 
haar rekening neemt. 

Toen Ellen moest kiezen tussen een burger worden of 
een pre-master volgen, werd het een bestuursjaar 
bij de Bata! Onze volleybalster zorgt dit jaar onder 
andere voor de social media en Bata4life én de 
pakkenkoekenkar!

Deze geneeskunde studente had nog even geen 
zin in het leven als co-assistente en was toe aan 
een nieuwe uitdaging. Daarom is ze helemaal uit 
Utrecht gekomen om dit jaar voorzitter de zijn 
van de 45ste OC!

De sportjunkie van de 45ste OC is ongetwijfeld 
Jeroen. Fietsen, zwemmmen, hardlopen. Het liefst 
alle drie tegelijk. Jammer genoeg staat dit nu op een 
iets lager pitje door een brasblessure. Hij gaat over 
de route, vergunningen en veiligheid van de race. 
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Nieuwsberichten

SUSA ook in 2017 hoofdsponsor

Het zal je niet ontgaan zijn dat de Batavierenrace dit jaar voor 
de 45ste keer wordt georganiseerd en daar hoort natuurlijk 
een feestje bij! Het thema van dit lustrumjaar is ‘als een lopend 
vuurtje’. De lustrumcommissie is druk bezig om ervoor te zorgen 
dat het letterlijk en figuurlijk een knallende editie gaat worden! 
Maar ook als OC zijn wij er druk mee bezig. De precieze invulling 
hiervan bewaar ik nog even tot een volgende nieuwsbrief, maar 
een klein tipje van de sluier moet denk ik wel kunnen. We zijn 
namelijk de mogelijkheden aan het verkennen om de start op 
een andere locatie te laten plaatsvinden... Stay tuned!

Lustrumeditie

Draag je steentje bij aan de 45ste Batavierenrace!
Misschien was je vorig jaar al medewerker of ben je enthousiast geworden tijdens de 44ste Batavierenrace: ook voor de 45ste 
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.
Heb je interesse in een jaar Organisatiecommissie of een vaste commissie? Mail naar enschede@batavierenrace.nl
of nijmegen@batavierenrace.nl of loop eens binnen bij één van de kantoren!

Beweging zorgt voor fitte en gemotiveerde werknemers. Daarom 
levert SUSA studenten uitzendbureau graag een actieve bijdrage 
aan de ontwikkeling van de sportende student in Nederland 
en is SUSA als hoofdsponsor al jaren nauw betrokken bij de 
organisatie van ’s werelds grootste estafetteloop.

45ste Batavierenrace
Op 29 april 2017 klinkt voor de 45ste keer het startschot van 
de Batavierenrace. Dit jaar is extra speciaal, want het is alweer 
het 9e lustrum van de Batavierenrace! SUSA verheugt zich enorm 
op het event. Het wordt een prachtig evenement met duizenden 
sportieve studenten. We wensen de nieuwe Organisatiecommissie 
en alle lopers veel succes met de voorbereidingen!

Over SUSA studenten uitzendbureau
SUSA studenten uitzendbureau is het enige uitzendbureau waar 
studeren, sporten en bijverdienen perfect samengaan. SUSA weet 
dat de uitzendkrachten in de eerste plaats student zijn en zorgt 
ervoor dat werktijden en hoeveelheid werk worden aangepast 
aan de studieroosters én (sport)activiteiten. Studenten kunnen bij 
SUSA terecht voor flexibele bijbanen gedurende hun hele studie. 
Neem snel een kijkje op www.susa.nl en schrijf je in!
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Inschrijvingen
Op donderdag 10 november, klokslag middernacht, 
zaten we in Nijmegen en Enschede op kantoor om het 
openen van de inschrijvingen live mee te maken. 
Elk jaar weer schrijven teams zich traditiegetrouw in 
direct nadat de inschrijvingen zijn geopend. Er zullen 
vast ploegleiders zijn die ergens tegenaan lopen en naar 
kantoor bellen. Dachten we. Het duurde weliswaar niet 
lang voordat de eerste teams zich hadden ingeschreven, 
de telefoontjes bleven echter uit. Dus gingen we elkaar 
maar bellen om te proosten op het eerste tastbare 
moment van de Bata! 

 

Bata4life

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.”

Net als vorig 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. De Bata4life-commissie bestaat nu uit vijf 
leden, maar er is altijd nog ruimte voor enthousiastelingen! 
Deze commissie zit zowel in Nijmegen en in Enschede 
en houdt zich onder andere bezig met het organiseren 
van activiteiten zoals het Bata4life-feest. Dus als je het 
leuk vindt om bij deze commissie te gaan kan je contact 
opnemen met Ellen Bourgondiën via e.bourgondien@
batavierenrace.nl! 

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 kunnen er betere medicijnen worden 
ontwikkeld om die mensen een betere prognose te 

geven. De opbrengst van de Bata4life-acties 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.


