Belangrijke
informatie
informatie

Mededelingen Wedstrijdleiding...
Wat moet jij dan doen?

Achter de
schermen
schermen

De Wedstrijdleiding beslist over de voortgang van de race. Dit communiceert zij via drie
mededelingen met elk een eigen kleur. Deze kleur verneemt jullie ploeg via o.a. een smsje op de
mobiele telefoon van de ploegleider, de displays bij het wisselpunt en in de omroepberichten.
Let ook op de aanwijzingen van de medewerkers.
De standaardregel: Als je niets verneemt, gaat de race gewoon door!
Geel: “De race is tijdelijk stilgelegd vanwege...”
De situatie is te gevaarlijk, de race is tijdelijk stilgelegd. Je doet het volgende:
Op de lopersroute:
1.
Let op je eigen veiligheid! Je doet mee op eigen risico!
2. Vind je het onveilig: schuil dan ergens.
3. Vind je het zelf (weer) veilig: doorlopen, tot eerstvolgende wisselpunt
Geel

Wat
Wat isis er
er
tetedoen
doen

Op de autoroute / een wisselpunt / een herstart:
1.
Let op je eigen veiligheid! Je doet mee op eigen risico!
2. Eén persoon informeert bij het wisselpunt of bij de infobaliebus.
3. Volg de instructies van de organisatie op.

Rood

Rood: “De race wordt definitief stopgezet vanwege...”
Het is niet meer mogelijk of wenselijk om de race af te maken. Je doet het
volgende:
1.
Verzamelen in Enschede
2. Finish / feestactiviteiten: de organisatie beslist of, en in welke vorm,
deze doorgaan.
3. Overnachten is altijd mogelijk.

Lopersroute

Groen

Groen: “De race wordt herstart in ... (om ....)”
De situatie is weer veilig, de race wordt herstart. Je doet het volgende:
1.
Wacht op instructies van de organisatie naar welke locatie (wisselpunt of
herstart) jouw ploeg moet.
2. Ga naar die locatie.
3. Volg op die locatie de instructies van de organisatie op.

Terugblik
Terugblik

Als jouw ploeg nog bij de start in Nijmegen is:
1.
Volg de instructies van de organisatie op.

Autoroute

Tot slot:
1.
Zorg dat alle mensen uit je ploeg op de hoogte zijn van dit calamiteitenschema en dat
mededelingen ook aan iedereen worden doorgegeven.
2. De race stilleggen / herstarten / stopzetten zorgt voor chaos. Het kan zijn dat de organisatie jullie busje in wil zetten om lopers en fietsers op te halen. We rekenen dan op je
medewerking!
3. Zorg dat je met je lopershesje in Enschede aankomt. Daar moet je het hesje inleveren om
de borg teruggestort te krijgen.
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Woord van de voorzitter
De 47e Batavierenrace: Zet je beste beentje voor!

Achter de
schermen
schermen

Het is elk jaar weer een spektakel, de Batavierenrace. De duizenden
deelnemers, de honderden medewerkers, de vele sponsoren, allemaal
zetten ze hun beste beentje voor in de weken voor de Batavierenrace
om er een geweldig evenement van te maken. Allemaal op hun eigen
manier.

Wat
Wat isis er
er
tetedoen
doen

Als Organisatiecommissie zijn wij vanaf september al bezig om de
Batavierenrace van dit jaar wederom een goed fundament te geven,
waarbij we veel hulp krijgen van alle vaste medewerkers die al dan niet in een commissie hun
rol vervullen. Gedurende het organisatiejaar komen er meer en meer medewerkers, die op hun
eigen manier aan de Batavierenrace bijdragen en hem op hun eigen manier beleven. De een helpt
ons maar rent zelf ook nog mee, de ander staat tijdens de hele race te shinen in zijn of haar
medewerkerstrui. De een is in het centrum van Nijmegen aanwezig om te zorgen dat het verkeer
om de centrumetappe wordt geleid, de ander vervult zijn of haar rol in een wisselpuntploeg
halverwege het traject en nog een ander bewaakt de rust op de Bata-camping in Enschede.

Terugblik
Terugblik

De lopers bereiden zich ook voor, of het nou de fysieke voorbereiding op het hardlopen of de
mentale voorbereiding op het feesten is. Maandenlang trainen om die toptijd neer te zetten, of
toch de week voor de race bedenken dat je misschien maar eens een rondje moet gaan hardlopen
om te kijken hoe dat ook alweer moest. Beide typen deelnemers zetten tijdens en na de race hun
beste beentje voor, net als alle deelnemers die hier tussenin vallen.

Lopersroute

Ook al geniet en presteert iedereen op een andere manier en heeft ieder zijn of haar eigen
piekmoment, alles komt uiteindelijk samen bij de Batavierenrace. En wat is het dan toch fijn
dat we van vrijdagavond tot zondagochtend, wanneer de laatste feestbeesten vermoeid het
campingterrein verlaten, van dit evenement mogen genieten. Als Organisatiecommissie kijken
we dan ook ontzettend uit naar de race, vanaf het startschot in het centrum van Nijmegen tot het
feest waar we er met zijn allen een (on)vergetelijke avond van gaan maken.

Autoroute

Speciale dank gaat uit naar alle betrokkenen die hun bijdrage hebben geleverd voor de race:
onze vaste medewerkers, onze sponsoren, de betrokken gemeentes, de Universiteit Twente,
de Radboud Universiteit, het Stichtingsbestuur en alle vrijwilligers die in hun blauwe trui de
benodigde stappen voor de organisatie van de race zetten.
Namens de hele Organisatiecommissie wens ik alle lopers, feestgangers en medewerkers heel veel
plezier en vergeet niet: zet je beste beentje voor!
Marieke Massa
Voorzitter 47e Organisatiecommissie der Batavierenrace
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Voorwoorden
De Bata vieren!
Schreef ik twee jaar geleden in mijn voorwoord nog dat in
een wereld met steeds meer onzekerheden één zekerheid
gewaarborgd is, namelijk dat er eind april een Batavierenrace is,
en ja hoor, dit jaar is de Batavierenrace op 11 mei. De verjaardag
van onze koning en de Nationale Dodenherdenking hebben
natuurlijk voorrang op de kalender. Voor de rest is alles bij deze
47e editie van de Batavierenrace weer zoals altijd. Kruk en crack
ontmoeten elkaar bij dit evenement in volmaakte harmonie.
Excelleert de kruk bij het grootste studentenfeest van Nederland
in Enschede na zijn of haar etappe zieltogend te hebben afgelegd. De crack excelleert tijdens
het lopen van zijn of haar etappe, maar wil bij het feest vervolgens ook niet onderdoen voor
de kruk.
De Batavierenrace is voor vele generaties studenten de aanzet geweest om iets aan hardlopen
te gaan doen. Het lopen in een team zorgt voor een gezonde groepsdruk om niet voor elkaar
onder te doen en creëert precies die sfeer, die uniek is voor dit jaarlijkse evenement. Het
gaat om de beleving. Natuurlijk is deelnemen belangrijker dan winnen. Maar de universitaire
selectieteams zullen wel degelijk ook voor de hoogste eer strijden. En misschien wel het
belangrijkste: je doet het als team. Geniet er dus weer van op je eigen niveau. Heb respect
voor de omgeving, waarin je loopt, en voor de mensen, die daar wonen. En ben aardig voor
alle vrijwilligers, die ervoor zorgen dat jullie dit geweldige festijn mogen meebeleven.
Vier de Bata! Zet je beste beentje voor.
Rob Cuppen
Voorzitter Stichting Batavierenrace

We mogen weer!
De Batavierenrace! Zodra we bij Studentensport Nederland
(SSN) weer over dit evenement horen, worden we gelijk
enthousiast. Als belangenbehartiger van de studentensport
hebben wij al jaren lang een nauwe en erg fijne samenwerking met
de Batavierenrace. Dat er elk jaar weer een nieuw bestuur zich wil
inzetten om dit prachtige evenement neer te zetten is natuurlijk
helemaal geweldig. Door het feit dat er duizenden studenten
meedoen elk jaar mogen we de Batavierenrace misschien wel de
crème de la crème van de Nederlandse studentensport noemen.
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Op 10 en 11 mei zullen de universiteiten het weer tegen elkaar opnemen in de lange tocht van
Nijmegen naar Enschede. Dat er zoveel studenten voor hun universiteit willen uitkomen om
tegen de andere universiteiten te strijden is fantastisch om te zien.

Achter de
schermen
schermen

Zelf heb ik helaas nog nooit meegedaan aan de race maar ik kan niet wachten om dit spektakel
mee te maken. Ik wil graag van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen heel veel succes
en plezier te wensen. Ik zal jullie aanmoedigen vanaf de zijlijn en zie jullie op het feest!
Tot dan!

Wat
Wat isis er
er
tetedoen
doen

Joost Kooistra
Voorzitter Studentensport Nederland

Klaar voor de start, af!
Dit jaar klinkt alweer voor de 47ste keer het startschot van ’s
werelds grootste estafetteloop: de Batavierenrace.

Terugblik
Terugblik

Ieder jaar nemen ruim 8.000 studenten deel aan de race van
175 kilometer, die is onderverdeeld in maar liefst 25 etappes.
De afgelopen jaren is de Batavierenrace een begrip geworden,
zowel in de studentenwereld, als daarbuiten. Dit laat zien wat
een belangrijke factor sport is in het studentenleven.

Lopersroute

SUSA is trots om als hoofdsponsor aan dit grootschalige
studentevenement verbonden te zijn. Als bedrijf dat werkt met en voor studenten is het de
perfecte manier om op een leuke en vrijblijvende manier in contact te komen met studenten
die we nog niet kennen.
Namens SUSA wensen we alle deelnemers een sportieve en feestelijke race toe. We gaan er
samen een geweldige Batavierenrace van maken!

Autoroute

Hans de Wolff
Algemeen Directeur SUSA flexibel studentenwerk

7

Belangrijke telefoonnummers
Informatienummer Batavierenrace
0031(0)53-489 3787
Nood-levensbedreigende situatie
112
Noodnummer Batavierenrace
0031(0)53-489 5331
Protestnummer race (Wedstrijdsecretariaat)
0031(0)53-489 5333
Organisatie Enschede
0031(0)53-489 3787
Organisatie Nijmegen
0031(0)24-361 5876
Medische instanties
Bij levensbedreigende situaties: bel 112 en geef je locatie door. Bel deze locatie vervolgens
ook door naar het noodnummer van de wedstrijdleiding: 0031(0)53-489 5331. In het geval
dat een deelnemer naar het ziekenhuis moet maar geen ambulance nodig is, dan moet er
door de ploeg zelf voor vervoer gezorgd worden. Neem contact op met het ziekenhuis het
dichtst in de buurt:
Wisselpunt 1 en 2

0031(0)24-361 1111

Radboudumc (Nijmegen)

Wisselpunt 1 en 2

0031(0)24-365 7657

Canisius Wilhelmina ziekenhuis (Nijmegen)

Wisselpunt 3 t/m 6

0049-2822 730

St. Willibrord ziekenhuis (Emmerich)

Wisselpunt 7 t/m 13

0031(0)314-329 911

Slingeland ziekenhuis (Doetinchem)

Wisselpunt 14 t/m 19

0031(0)575-592 592

Gelre ziekenhuis (Zutphen)

Wisselpunt 20 t/m 23

0031(0)88-708 7878

Ziekenhuisgroep Twente (Hengelo)

Wisselpunt 20 t/m 23

0031(0)53-487 2000

Medisch Spectrum Twente (Enschede)

Finish

0031(0)6-13897831

EHBO op de Campus (Enschede)

Wisselpunt 1 en 2

0031(0)900-8844

Alarmnummer voor niet-spoedeisende hulp

Wisselpunt 3 t/m 5

0049-2822 7830

Emmerich

Wisselpunt 6 t/m 23

0031(0)900-8844

Alarmnummer voor niet-spoedeisende hulp

Finish

0031(0)53-489 2134

Enschede campus bewakingsdienst

Herstart RSC

0031(0)24-361 2392

Radboud Sportcentrum (Nijmegen)

Herstart Ulft

0031(0)315-714 358

DRU-Cultuurfabriek (Ulft)

Herstart Topicus Barchem

0031(0)573-441 583

Dorpshuis ‘t Onderschoer (Barchem)

Finish

0031(0)53-489 8001

Sportcentrum Universiteit Twente (Enschede)

Finish

0031(0)53-489 5337

Infobalie Batavierenrace (Enschede)

Politie

Herstartpunten en finish
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Autoroute

Lopersroute

Terugblik
Terugblik

Wat
Wat isis er
er
tetedoen
doen

Achter de
schermen
schermen
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Ga voor meer informatie naar
www.voort.com of volg ons op
Facebook, Instagram of LinkedIn.

WORK YOUR LOVE
Wij detacheren. We helpen jou bij het vinden van de
baan waar jij blij van wordt en helpen onze opdrachtgevers aan de juiste mensen. Tijdens de detachering
geven we jou de begeleiding die je helpt je
verder te ontwikkelen. Dus doe waar je blij van
wordt en doe het vooral op jouw manier. Ontdek
welke technische baan jouw hart sneller laat
kloppen. Kijk op voort.com
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Wat te doen bij extreem weer?
Lees dit door voordat je aan de etappe gaat beginnen!

Terugblik
Terugblik

Wat
Wat isis er
er
tetedoen
doen

Achter de
schermen
schermen

Koud weer / regen
In de nacht kunnen we ook te maken krijgen
met lage temperaturen. Natuurlijk hopen we
het niet, maar het kan ook regenen tijdens
de Batavierenrace. Lage temperaturen,
met name in combinatie met vochtigheid
en hoge windsnelheden, doen het risico op
onderkoeling toenemen. Daarom ook enkele
tips bij koud of nat weer:
• Zorg dat je in beweging blijft, van
stilstaan of stilzitten (nog erger) koel je
snel af;
• Zoek beschutting tegen wind en regen;
• Zorg voor droge reservekleding, natte
kleding na de race zo snel mogelijk
uittrekken;
• Gebruik geen isolerende regenkleding
tijdens de inspanning, wel voor de race
en erna. Wil je toch regenkleding dragen
tijdens de race, kies dan voor goed
ademende kleding;
• Houd elkaar goed in de gaten!

Lopersroute

Bij extreem weer bestaat de mogelijkheid dat
bepaalde routes worden ingekort of komen
te vervallen. De Wedstrijdleiding van de
Batavierenrace maakt deze beslissing. Houd
de mededelingen van de Wedstrijdleiding
bij de herstarts en wisselpunten goed in de
gaten en houd je er ook aan!

Autoroute

Warm weer
Wanneer er sprake is van warm weer, zorgt
inspanning voor een grotere belasting op
je lichaam dan bij lagere temperaturen. Al
vanaf een omgevingstemperatuur van 19°C
neemt het risico op warmtegerelateerde
gezondheidsproblemen ten gevolge van
inspanning toe. Met name wanneer er sprake
is van hoge temperaturen in combinatie
met een hoge luchtvochtigheid en lage
windsnelheid koelt je lichaam niet goed
meer af. Daarom een aantal belangrijke tips
bij warm weer:
• Drink voor, tijdens en na het hardlopen
voldoende: per kwartier ongeveer 150 –
250 ml. Drink bij voorkeur een isotone
sportdrank en niet alleen maar water;
• Drink vóórdat je dorst krijgt;
• Zorg ook dat je voldoende blijft eten,
suikers en zouten moeten aangevuld
worden;
• Draag dunne, lichte en luchtige kleding;
• Gebruik geen katoenen t-shirt: deze
neemt veel vocht op, waardoor je niet
goed kunt afkoelen;
• Vermijd tijdens het wachten de volle zon
en zoek een schaduwrijke plek op;
• Houd elkaar goed in de gaten!
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Wedstrijdreglement 47e Batavierenrace
Wedstrijdreglement 47e Batavierenrace (10-11 mei 2019); Laatst gewijzigd: 4 maart 2019
Algemeen
De Batavierenrace is een jaarlijks terugkerende estafetteloop voor studenten, gelopen over een route tussen de Radboud Universiteit Nijmegen en de
Universiteit Twente, georganiseerd door de Organisatiecommissie in naam van de Stichting Batavierenrace.
Bij deelname aan de Batavierenrace onderwerpen ploegen zich aan het Inschrijfreglement en dit Wedstrijdreglement.
Het Nederlandstalige Wedstrijdreglement is in alle gevallen leidend.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verantwoordelijke orgaan (artikel 6).
De officiële organen behouden zich het recht voor incidenteel af te wijken van dit Wedstrijdreglement.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
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Inrichting wedstrijd
De Batavierenrace kent de volgende officiële organen:
a. de Organisatiecommissie, die zorgdraagt voor de organisatie van de wedstrijd;
b. de Wedstrijdleiding, die gedurende de wedstrijd verantwoordelijk is voor de veiligheid en de voortgang van de race;
c. het Wedstrijdsecretariaat, dat verantwoordelijk is voor de tijdverwerking, de uitslag en de protestafhandeling; en
d. de Artsen, die zorgdragen voor de medische ondersteuning van de wedstrijd.
De Batavierenrace onderscheidt drie klassementen: de Topicus Universiteitscompetitie (UC), het Algemeen Klassement (AK) en het Bedrijfsklassement
(BK). Een ploeg neemt deel aan één klassement.
Deelnemers aan het AK moeten op enig moment na 10 mei 2018 als student of promovendus ingeschreven hebben gestaan bij een wo- of hboonderwijsinstelling. Voor deelnemers aan de UC gelden aanvullende eisen die in het Inschrijfreglement staan vermeld.
De route is opgedeeld in 25 etappes, verdeeld in 9 dames- en 16 herenetappes, zoals vermeld in het deelnemersboekje.
De door de organisatie opgegeven etappe-afstanden en gelopen snelheden zijn slechts ter indicatie.
De start van de wedstrijd vindt plaats in Nijmegen (centrum). Er zijn vier herstartlocaties: Nijmegen, Ulft, Barchem en Enschede.
a. Vanaf Nijmegen (start) wordt in één groep gestart.
b. In Nijmegen (herstart), Ulft en Barchem wordt in zeven groepen gestart.
c. In Enschede starten etappes 24 en 25, die dezelfde route volgen. Er zijn hier twee herstarts: één voor alle lopers van etappe 24 en één voor alle lopers
van etappe 25.
De route en etappe-indeling kunnen door de Organisatiecommissie en de Wedstrijdleiding worden gewijzigd als de omstandigheden dit verlangen. In
bijzondere gevallen kunnen zij (een deel van) een etappe of de gehele wedstrijd afgelasten.
Op elke etappe loopt per ploeg een andere loper. Lopers wisselen door middel van het doorgeven van een hes. De wissel vindt plaats in het wisselvak op
het wisselpunt. Bij een etappe die eindigt voor een herstart wordt de hes niet in het wisselvak overgedragen; de volgende etappe begint dan bij de herstart.
Elke etappe kent een eigen limiettijd die in het deelnemersboekje is gepubliceerd. De limiettijd is de maximale looptijd die een loper over een etappe mag
doen. Het Wedstrijdsecretariaat heeft de bevoegdheid de limiettijd bij bijzondere (weers)omstandigheden te wijzigen.
Ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het vervoer van deelnemers tussen wisselpunten en het tijdig aanwezig zijn van de juiste loper op elk wisselpunt.
Een wisselpunt bestaat uit een registratievak, een wisselpuntpoort en een wisselvak. Gezien in de lopersrichting begint het registratievak tien meter voor
de wisselpuntpoort en eindigt circa een meter achter de wisselpuntpoort. Het wisselvak begint direct achter het registratievak en eindigt ter hoogte van de
laatste paal met ketting.
Wisselpunten zijn bemand gedurende de tijd die staat aangegeven in het deelnemersboekje, tenzij de laatste loper al voor de aangegeven sluitingstijd is
gepasseerd. Buiten de openingstijden worden geen tijden geregistreerd.
Wisselpunten kunnen een vroegste en/of uiterste starttijd hanteren, zoals gepubliceerd in het deelnemersboekje. Lopers mogen niet starten vóór de
vroegste starttijd, ook als de voorgaande loper van hun ploeg al binnen is. Op de uiterste starttijd moeten alle nog niet gestarte lopers starten, ook als de
voorgaande loper nog niet binnen is.
De Wedstrijdleiding en het Wedstrijdsecretariaat kunnen sancties opleggen bij het niet opvolgen van bepalingen van dit Wedstrijdreglement of als de
omstandigheden dit rechtvaardigen. Als sanctie kan de ploeg of loper een straftijd opgelegd krijgen, worden gediskwalificeerd en/of uit de wedstrijd
worden verwijderd. Daarnaast kan een ploeg een officiële waarschuwing krijgen; een tweede waarschuwing leidt automatisch tot diskwalificatie van de
hele ploeg.
Kort na de afloop van de wedstrijd wordt een voorlopige uitslag gepubliceerd. De officiële einduitslag wordt uiterlijk op de vrijdag na de wedstrijd op de
website gepubliceerd.
Prijzen voor de top 3 van elk klassement worden uitgereikt op basis van de officiële einduitslag. Overige prijzen worden uitgereikt op basis van de
voorlopige uitslag.
Protesten over de voorlopige uitslag kunnen alleen worden ingediend bij het Wedstrijdsecretariaat. Dit kan tijdens de gehele wedstrijd telefonisch, per
e-mail en via de website; na de wedstrijd is er in Enschede de mogelijkheid om protesten persoonlijk in te dienen. Tot en met de eerstvolgende woensdag
na de wedstrijd is het nog mogelijk om via e-mail en op de website protesten in te dienen.
Klachten over de protestafhandeling kunnen worden gericht aan de Organisatiecommissie in Nijmegen. Dit heeft geen invloed op de uitkomst van het
protest.
Ordebepalingen
Iedere deelnemer neemt deel op eigen risico. De Stichting Batavierenrace kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken of de beschadiging
van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.
De Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens, de Straßenverkehrs-Ordnung en andere wet- en regelgeving blijven tijdens de
wedstrijd onverminderd van kracht.
Instructies van politie, verkeersregelaars en medewerkers van de Batavierenrace moeten direct en stipt opgevolgd worden.
Aan alle organisatievoertuigen moet gedurende de wedstrijd altijd direct doorgang verleend worden.
Bij ongevallen of ernstige verwondingen moet, na eventueel contact met het nationale alarmnummer, direct contact worden opgenomen met een
medewerker van de Batavierenrace. De medewerker zal vervolgens contact opnemen met de Wedstrijdleiding of een Arts. Het slachtoffer moet wachten
tot hulp is gearriveerd.
Het is gedurende de wedstrijd, in het bijzonder tijdens de nachtetappes, ten strengste verboden (geluids)overlast te veroorzaken.
Ploegen mogen anderen niet opzettelijk hinderen in de breedste zin van het woord.
Ploegen zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van vervoer van alle ploegleden. Het is niet toegestaan deelnemers langs de route achter te
laten.
Het is deelnemers niet toegestaan om doping te gebruiken of tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van verdovende middelen (waaronder alcohol en
drugs), tenzij dit noodzakelijk is voor een medische indicatie.
Mindervalide deelnemers kunnen deelnemen in overleg met de Organisatiecommissie in Nijmegen. Vooraf moet de naam van de deelnemer en de af te
leggen etappe worden doorgegeven, zodat medewerkers rekening kunnen houden met deze deelnemer. Voor mindervalide deelnemers worden geen extra
veiligheidsmaatregelen of andere voorzieningen getroffen.
Ploegleiders moeten zich melden bij de ploegleidersinstructie in Nijmegen op de vrijdag voor de wedstrijd. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd
in ploegleidersbrief 3.
Sponsoruitingen voor en tijdens de wedstrijd en prijsuitreiking kunnen door de organisatie worden verboden, waarna deze direct verwijderd of
onzichtbaar gemaakt moeten worden.
De Stichting Batavierenrace heeft het recht om foto’s en filmopnames van deelnemers openbaar te publiceren. Alle deelnemers verklaren geen bezwaar te
hebben tegen het gebruik van hun portret.
Lopers en fietsers
De lopers moeten, tenzij anders aangegeven, rechts van de weg lopen en moeten worden begeleid door (exact) één fiets. Op etappes 1, 24 en 25 mogen
lopers niet begeleid worden door een fiets in verband met de veiligheid en de drukte op de route.
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Lopers- en fietsershessen
Ploegleiders moeten zich melden bij de ploegleidersmelding in Nijmegen op de vrijdagavond voor de wedstrijd om onder andere de fietsershes in
ontvangst te nemen. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3.
De loper van de eerste etappe moet zich melden bij de hesuitgifte in Nijmegen centrum op de vrijdagavond voor de wedstrijd om de lopershes in
ontvangst te nemen. De exacte tijd en locatie worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3. Als de hes niet op tijd wordt opgehaald, wordt deze later op
de avond naar de herstartlocatie in Nijmegen gebracht.
De lopershes moet altijd door de loper worden gedragen en het hesnummer moet goed zichtbaar zijn. De loper moet de hes aanhouden tot na de
wisselpuntpoort. Als de Wedstrijdleiding heeft bepaald dat lopershessen niet gedragen hoeven te worden, moet de loper de lopershes altijd zelf bij zich
hebben.
Bij de herstart in Enschede moeten de lopers zich uiterlijk een half uur voor de aangegeven starttijd van etappe 24 melden bij de organisatie ter
plaatse om startnummers in ontvangst te nemen. Op etappes 24 en 25 wordt gelopen met deze startnummers en niet met de hes. Het startnummer
moet altijd goed zichtbaar zijn.
Als een loper moet starten zonder hes, moet met een tijdelijk startnummer gelopen worden en moet de ploeg ervoor zorgen dat de hes zo snel mogelijk
wordt nagebracht. Een tijdelijk startnummer kan worden aangevraagd bij een wisselpunt of infobalie. Als de hes niet meer beschikbaar is, moet om
een reservehes gevraagd worden bij een wisselpunt.
De fietsershes moet altijd door de fietser worden gedragen en het nummer moet goed zichtbaar zijn.
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42.

Deelnemersvoertuigen
Vervoer van deelnemers, die niet op de etappe actief zijn als loper of fietser, moet gebeuren langs de autoroutes zoals gepubliceerd in het
deelnemersboekje (inclusief errata).
Voor de deelnemersvoertuigen is de lopersroute verboden met uitzondering van de stukken waar de autoroute en de lopersroute overlappen. Op die
stukken moet de snelheid zodanig aangepast worden dat de veiligheid van de loper altijd gewaarborgd is. De voertuigen mogen nooit kort voor, achter
of naast een loper rijden.
Elke ploeg mag maximaal één deelnemersvoertuig gebruiken, tenzij toestemming is verleend. Een aanvraag hiervoor moet uiterlijk 1 april 2019 zijn
ingediend bij de Organisatiecommissie in Nijmegen. In dat geval moet consequent gebruik worden gemaakt van de overslagroutes.
Als deelnemersvoertuigen zijn uitsluitend voertuigen toegestaan die bestuurd mogen worden door bestuurders die in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Aanhangers zijn niet toegestaan.
Op ieder deelnemersvoertuig moeten de busjesplakkaten, die door de organisatie verstrekt worden, zichtbaar aan de passagierszijde aan de
binnenkant van de voorruit en duidelijk zichtbaar aan de achterzijde worden bevestigd.
Bij de wisselpunten moet gebruik worden gemaakt van de parkeerplaatsen zoals in de routebeschrijving staan beschreven. Deze worden gemarkeerd
door borden of aangewezen door medewerkers.
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41.

Wedstrijdbepalingen
De looptijd is de finishtijd minus de starttijd als beide geldig zijn geregistreerd. Tijden worden geregistreerd in hele seconden.
Als starttijd kan gelden:
a. de (her)starttijd in Nijmegen (2x), Ulft, Barchem of Enschede;
b. de automatisch of handmatig geregistreerde finishtijd van de voorgaande loper; of
c. de tijd van een door een wisselpuntmedewerker geleide start op een wisselpunt in het geval er op de voorgaande etappe niet of buiten de vroegste en
uiterste starttijd gefinisht wordt.
Als finishtijd kan gelden de automatisch of handmatig geregistreerde tijd op het wisselpunt.
De automatische tijdsregistratie verloopt met behulp van transponders in de hes en wordt aangegeven met een geluids- en/of lichtsignaal. Als dit
signaal ontbreekt, moet de loper onmiddellijk een wisselpuntmedewerker alarmeren. Alleen dan kan alsnog een geldige tijd worden vastgesteld. De
verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de loper zelf.
De tijd van een loper kan overal worden geregistreerd in het registratievak. Er is geen compensatie mogelijk voor de eventuele afwijking die hierdoor
kan ontstaan.
Lopers die vertraging oplopen door oponthoud onderweg (in de breedste zin van het woord), bijvoorbeeld bij spoorwegovergangen of door verkeerd
lopen, krijgen geen compensatie voor de verloren tijd.
Op basis van artikel 19 kan het Wedstrijdsecretariaat bij constatering van een overtreding straftijden toekennen en/of looptijden ongeldig verklaren.
Bij diskwalificatie van de loper of wanneer de looptijd niet representatief is (waaronder artikelen 67 tot en met 69), wordt de looptijd altijd ongeldig
verklaard.
De klassementstijd is de looptijd eventueel vermeerderd met de straftijd, met als maximum de limiettijd plus een kwartier. Als er geen geldige looptijd
is, wordt als klassementstijd het maximum genomen.
De looptijd mag de limiettijd niet overschrijden. Bij overschrijding van de limiettijd wordt als klassementstijd het maximum genomen.
Bij een (her)start mogen lopers pas starten op de officiële starttijd. Het is niet toegestaan om in een andere startgroep te vertrekken dan waarin de
ploeg is ingedeeld. Ook als de vorige loper nog niet binnen is, moet gestart worden in de eigen startgroep. Is er door omstandigheden geen andere
mogelijkheid, dan moet dit gemeld worden bij de infobalie bij de (her)start.
Bij een wisselpunt mogen lopers pas starten nadat de hes is overgedragen door de finishende loper in het wisselvak, tenzij de hesoverdracht niet heeft
kunnen plaatsvinden.
Als een heer uitkomt op een damesetappe krijgt hij als straftijd zijn looptijd vermenigvuldigd met 1,4. Er wordt geen compensatie verleend voor dames
die uitkomen op herenetappes.
Elke deelnemer mag slechts voor één ploeg uitkomen en slechts één etappe lopen. Als een loper meerdere etappes loopt, wordt elke extra gelopen
etappe bestraft met een kwartier straftijd.
Etappes mogen niet worden opgesplitst. Elke etappe moet worden gelopen door één loper per ploeg.
Etappes mogen niet worden ingekort zonder toestemming van de Wedstrijdleiding.
Lopers mogen zich op een etappe niet anders voortbewegen dan lopend, tenzij anders toegestaan door de Organisatiecommissie in Nijmegen.
Een loper kan door een Arts op medische gronden worden uitgesloten van deelname en uit de wedstrijd worden verwijderd. De klassementstijd wordt
dan vastgesteld op de limiettijd.
De totale klassementstijd van een ploeg is de som van alle behaalde klassementstijden op alle etappes.
Een ploeg die op meer dan vijf etappes geen geldige looptijd heeft wordt slechts buiten mededinging in de einduitslag opgenomen.
Wanneer twee ploegen dezelfde totale klassementstijd hebben behaald, is de klassementstijd van de laatste etappe doorslaggevend.
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Het is verplicht de routes te volgen zoals beschreven in het deelnemersboekje (inclusief errata), tenzij een medewerker van de Batavierenrace anders
aangeeft. De borden langs de lopersroute dienen slechts ter ondersteuning.
Lopers moeten het registratievak bij het wisselpunt zo snel mogelijk passeren. Het is niemand toegestaan zich onnodig op te houden in of vlakbij het
registratievak.
Als een loper zijn/haar etappe voortijdig moet beëindigen, moet dit worden doorgegeven bij het eerstvolgende wisselpunt, waar de volgende loper kan
starten.
Fietsen worden door de organisatie gecontroleerd in Nijmegen op de vrijdag voor de wedstrijd. De fiets moet aan de wettelijke normen voldoen (zoals
goed werkende remmen en verlichting) en mag niet breder zijn dan 50 cm, met uitzondering van het stuur. De exacte tijd en locatie van de controle
worden gepubliceerd in ploegleidersbrief 3.
Fietsers mogen nooit door het registratievak, de wisselpuntpoort of het wisselvak bij een wisselpunt fietsen. De fiets moet het wisselvak links passeren,
tenzij anders is aangegeven.

Lopersroute

39.

Autoroute

38.

Bijzondere bepalingen
Op wisselpunt 3 mogen geen deelnemersvoertuigen komen en daarom moet daar een loper-fietserwissel plaatsvinden. Dit houdt in dat de loper van
etappe 3 moet fietsen op etappe 4 en vice versa. Als hier niet aan wordt voldaan, worden de tijden van beide etappes ongeldig verklaard.
Op etappe 24 mag uitsluitend een dame ingezet worden. Als dit niet mogelijk is mag er door de desbetreffende ploeg niet worden gestart op deze
etappe.
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Het is lopers bij de wisselpuntpoort van etappes 24 en 25 niet toegestaan attributen bij zich te dragen die overlast veroorzaken of gevaarlijk kunnen zijn
voor deelnemers, omstanders of apparatuur. Attributen kunnen door medewerkers van de Batavierenrace worden ingenomen.
Aanvullende bepalingen Topicus Universiteitscompetitie
Artikelen 78 tot en met 83 gelden alleen voor ploegen die deelnemen aan de Topicus Universiteitscompetitie en gaan boven het eerder bepaalde.
Een ploeg en de lopers van de ploeg moeten voldoen aan de eisen voor het deelnemen aan de Topicus Universiteitscompetitie zoals die in het
Inschrijfreglement worden beschreven.
Een loper moet zich voorafgaand aan de (her)start van het blok waarin hij/zij loopt, persoonlijk met zijn/haar geldige legitimatie (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs, kopieën zijn niet geldig) melden bij de Universiteitscompetitiecontrole, waar de loper een polsbandje wordt omgedaan.
Een loper moet direct na het finishen van zijn etappe zijn/haar polsbandje, die nog in originele staat verkeert, laten afknippen door een
wisselpuntmedewerker. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de loper. De loper ontvangt een ontvangstbewijs dat moet worden bewaard voor het
geval er onenigheid ontstaat over het afknippen van het polsbandje.
Het klassement voor het NSK Batavierenrace wordt vastgesteld op basis van de officiële einduitslag van de Topicus Universiteitscompetitie. Alleen
instellingen waarvan het overkoepelend sportorgaan is gesloten bij Studentensport Nederland (SSN) worden geklasseerd.
Als limiettijd geldt de Universiteitscompetitie-limiettijd die in het deelnemersboekje is gepubliceerd. Het Wedstrijdsecretariaat heeft de bevoegdheid deze
limiettijd bij bijzondere (weers)omstandigheden aan te passen.
Als maximale klassementstijd (artikel 61) geldt de Universiteitscompetitie-limiettijd.

Strafcodes & straffen
Bij constatering van een overtreding kan het Wedstrijdsecretariaat gebruik maken van de volgende
strafcodes en straffen, waarbij kan worden afgeweken van de genoemde artikelnummers:
Code

Vaststelling

Artikel

Straf

A

Anders voortbewogen

68

Ongeldige looptijd

D

Diskwalificatie loper

8, 19, 25 t/m 52, 70, 73 t/m 75

Ongeldige looptijd

F

Foute wissel

63

15 minuten

H

Heer op damesetappe

64

Looptijd x 1,4

I

Etappe ingekort

67

Ongeldige looptijd

L

Limiettijd overschreden

61

Maximale tijd

M

Medische uitsluiting

69

Limiettijd

N

Geen looptijd

38, 53

Ongeldige looptijd

O

Etappe opgesplitst

66

Ongeldige looptijd

Q

Diskwalificatie ploeg

19, 25 t/m 52, 70

Geen looptijd

R

Reglementaire uitsluiting

5, 19

Limiettijd

T

Tweemaal gelopen

65

15 minuten

U

Onreglementair gelopen (UC)

77 t/m 79

Ongeldige looptijd

V

Valse (her)start

62, 63

Ongeldige looptijd

W

Overtreding

19, 25 t/m 52, 70

15 minuten

X

Etappe afgelast

12

Geen looptijd

Z

Meer dan 5x ongeldige looptijd

71

Buiten mededinging

Een ongeldige looptijd wordt altijd geklasseerd als maximale tijd. Dat is voor de UC de
Universiteitscompetitie-limiettijd en voor de overige klassementen limiettijd + 15 minuten.
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Mobiel blijven,
ook na de
Batavierenrace

Studenten huren extra voordelig
bij INQAR Bleeker
Nergens goedkoper
Alles inclusief (verzekering, extra bestuurder) en altijd
lekker veel vrije kilometers
Gemakkelijke afhaallocatie: op de kruising tussen campus
en stad

Union Deal: via de Student Union
gelden speciale gereduceerde tarieven
Vraag ernaar bij de Student Union, of bij INQAR Bleeker
Student Union site:
https://su.utwente.nl/uniondeals/deal/Inqar-Bleeker/

(voorwaarden: 1 jaar in bezit van rijbewijs en op vertoon van collegekaart)

Eenvoudig & snel reserveren:

WWW.INQAR-BLEEKER.NL
Telefonisch via

088 - 73 07 530

INQAR Enschede
Boddenkampsingel 2-10
7514 AR Enschede
arte@bleekergroep.nl
INQAR Hengelo

Holtersweg 25
7556 BS Hengelo
arth@bleekergroep.nl

INQAR Almelo

Grintweg 12
7604 PV Almelo
arta@bleekergroep.nl

Wat je moet weten!
Medische ondersteuning
In de race rijden zes artsen mee. Zij kunnen tijdens de race op elk moment worden opgeroepen via
de medewerkers. Daarnaast is er een arts aanwezig bij de start, herstarts en finish. Een loper die
een arts laat oproepen is verplicht te wachten tot de arts is gearriveerd. Op het feestterrein is de
medische zorg in handen van de EHBO Enschede.
Massage
Op de campus in Enschede is een groep masseurs aanwezig. Een massage is gratis, wel is het
verplicht om voor gebruik te douchen en een eigen handdoek mee te nemen! De massageploeg is te
vinden in sportzaal 4 in het sportcentrum op de campus in Enschede en zijn op zaterdagmiddag van
12:00 tot 18:00 uur aanwezig.
Hesinname
Om de borg van € 100,- terug te krijgen, moeten in originele staat en gezamenlijk worden ingeleverd:
1. De lopershes met 2 transponders
2. De fietsershes
3. Vier startnummers van de laatste etappe met twee transponders
Het inleverpunt is te vinden in de Vrijhof op de campus. Van 17.45 tot 20.00 uur kun je hier terecht.
Indien je de spullen niet bij de hesinname inlevert, zal er €10,- op de borg ingehouden worden. De
spullen kunnen dan nog ingeleverd worden bij de infobalie. Daarnaast wordt er €5,- ingehouden
indien de verlichting van jullie fiets niet in orde is en jullie hiervoor lampjes hebben ontvangen bij
de start. Verder is het mogelijk om (een deel van) de borg te doneren. Dit geld gaat naar de Bata4life
actie waarmee geld wordt 0pgehaald voor wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding. Je
kunt bij de hesinname aangeven of je (een deel van) de borg wilt doneren.
Gevonden voorwerpen
Tijdens de race gaan alle gevonden voorwerpen naar de infobalie op de herstarts. Na de race gaan
alle spullen naar de infobalie in het sportcentrum te Enschede. Tot vier weken na de race kunnen
spullen worden afgehaald. Neem daarvoor contact op met de Organisatiecommissie in Enschede
(053-489 3787 of enschede@batavierenrace.nl).
Uitslag en protest indienen
Protesten kan je tijdens de race telefonisch indienen bij het Wedstrijdsecretariaat, te bereiken op
telefoonnummer 053-489 5333. In Enschede kan je protesten indienen tijdens de protestronde in
het sportcentrum van 18:30 tot 19:30 uur. Daarna kun je tot en met 15 mei nog protesten indienen
bij het Wedstrijdsecretariaat door te mailen naar protesten@batavierenrace.nl of een formulier in
te vullen op www.batavierenrace.nl/protest. Op 17 mei is de uitslag pas officieel!
Tot slot
• De Batavierenrace is te gast bij alle gemeentes langs de route, veroorzaak geen overlast.
• Er wordt hard opgetreden tegen geluidsoverlast: veroorzaak ‘s nachts geen geluidsoverlast!
• Het nuttigen van alcoholische dranken en het gebruik van drogerende middelen tijdens de race
door mensen die nog moeten rijden, fietsen of lopen is absoluut niet toegestaan.
• Iedereen dient een geldig paspoort of identiteitskaart bij zich te dragen.
• Verkeersregelaars staan op gevaarlijke punten om de situatie ter plekke te regelen. Ga er niet
automatisch van uit dat je voorrang krijgt. Ook daar waar verkeersregelaars staan gelden de
normale voorrangsregels in het verkeer.
• Busjes of auto’s die door Duitsland rijden hebben een groene verzekeringskaart nodig.
(Internationale teams met een buitenlands busje hebben deze ook in Nederland nodig.)
• Let goed op omroepen en errata voor de laatste wijzigingen in de route of het programma.
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Vrijdag 10 mei
Op vrijdag 10 mei start de 47e Batavierenrace om 22.30 uur op de Grote Markt (voor de
HEMA). Lopers van de eerste etappe kunnen de lopershes ophalen bij de kraampjes voor
de Waagh op de Grote Markt (zorg ervoor dat je op de hoogte bent van je ploegnaam, je
startgroep én het startnummer). De hesuitgifte sluit om 22:00 uur, zorg er dus voor dat je
op tijd bent! Als de eerste etappe niet wordt gelopen, dan is de lopershes op te halen bij de
infobalie op het Radboud Sportcentrum.
Het is mogelijk om jouw loper toe te juichen! Dit kan op twee locaties: bij de start op de Grote
Markt of bij de finish op het Radboud Sportcentrum. Vervoer tussen deze twee locaties zal
plaatsvinden middels pendelbussen:
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Heenreis Sportcentrum - Grote Markt
De bussen richting het Centrum van Nijmegen vertrekken vanaf de Driehuizerweg (achterzijde
van het Radboud Sportcentrum) tussen 20:45 en 22:00 uur. De bussen arriveren op het
Kelfkensbos (bij het Valkhof museum), vanaf hier is het nog maar een kort stuk lopen naar
de Grote Markt. Let op! De hesuitgifte op de Grote Markt sluit om 22:00 uur. Zorg er daarom
voor dat de eerste loper van je ploeg een van de eerste bussen neemt, anders ben je te laat.
Terugreis Grote Markt - Sportcentrum
De bussen terug naar het Radboud Sportcentrum vertrekken vanaf het Kelfkensbos (bij het
Valkhof museum) tussen 22:30 en 00:00 uur. Let op! De eerste herstart op het Radboud
Sportcentrum is om 00:00 uur. Zit je ploeg in een van de eerste startgroepen? Zorg dan dat je
een van de eerste bussen terug neemt, anders ben je te laat.

Terugblik
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De fietsverlichtingscontrole zal plaatsvinden aan de achterzijde van het Radboud Sportcentrum
(bij veld 3), met aanvolgend de ploegleidersinstructie. Hierbij ontvangen de ploegleiders ook
de fietsershes en de ploegleiderstas. Vanwege de beperkte capaciteit kan er maximaal één
persoon per ploeg aanwezig zijn bij de ploegleidersinstructie.

Autoroute

Lopersroute

Op het Radboud Sportcentrum zal de race om 00:00 uur verder gaan. Lopers van de tweede
etappe zullen, in de vorm van een herstart, de route vervolgen naar Enschede. De herstart
vindt plaats door middel van startgroepen, zoals de ervaren loper gewend is. Vanaf dit punt
zullen ook de fietsers zich weer bij de lopers voegen.
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In dit hoofdstuk krijg je een kijkje achter
de schermen van ’s werelds grootste
estafetteloop. Wie zijn de mensen achter
de race? Welk werk wordt verzet om elk
jaar ruim achtduizend studenten een
geweldig, avontuurlijk en episch weekend
te verzorgen?
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Sanne Dijksterhuis

Laura Harks

Secretaris

Penningmeester &
Commissaris Faciliteiten

Nienke Nooren

Erwin van Renselaar

Commissaris PR & Media

Commissaris Extern

Zoë Bosschaart

Lianne Kraamer

Commissaris Race

Commissaris Race

Mariska Smit

Lotte van der Hart

Commissaris Extern

Commissaris Faciliteiten

Wat is er
te doen

Vicevoorzitter

Terugblik

Naast de vaste medewerkers en de
Organisatiecommissie zijn er vandaag nog
eens 700 medewerkers op de been die zich
op dit moment ergens tussen de start en
de finish bevinden. Al met al zijn er ruim
750 bikkels, toppers, helden, allemaal
even enthousiast, die zich inzetten om
al weer voor de 47e keer die prachtige
Batavierenrace mogelijk te maken.

Demi Albersnagel

Voorzitter

Lopersroute

Tien studenten uit Nijmegen en Enschede
en 80 vaste medewerkers uit het hele
land hebben zich vanaf september 2018
ingezet om dit voor jullie te realiseren.
En dit is maar een hele kleine greep van
alle zaken die zijn getroffen om de traditie
van de Batavierenrace ook dit jaar weer
voor te zetten. Denk bijvoorbeeld aan
de vergunningen, de verkeersregelaars,
de website, het inschrijfregelement, het
ontbijt, de lunch en het diner voor alle
medewerkers, de prijzen, de verzekeringen
en het tijdwaarnemingssysteem.

Marieke Massa

Autoroute

Heb je de dixies bij de wisselpunten
gezien? De truien die de medewerkers
dragen? De grote bussen die naar de
herstarts, Nijmegen en Enschede rijden?
De spandoeken van sponsoren die hangen
op de dranghekken bij de herstarts? De
wegwijsbordjes die langs de route staan?
En niet te vergeten het deelnemersboekje
wat je nu in je handen hebt?

Achter de
schermen

47e Organisatiecommissie
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Commissies bij de Batavierenrace
De Batavierenrace zou de Batavierenrace niet zijn zonder de inzet van haar veelzijdige
commissies die het hele jaar actief zijn. Hieronder kun je lezen welke vaste medewerkersgroepen
bij de organisatie betrokken zijn en wat zij doen.
Bataradio, Batavideo & Batasocial
Bataradio is hét radiostation van de Batavierenrace. Zij zorgen de gehele race voor een goed
gevuld radioprogramma te beluisteren via N1, Optimaal FM, 1Twente Haaksbergen, 1Twente
Enschede en via de officiële Bata-app. Ondertussen is Bataradio uitgebreid met Batavideo,
waardoor Bataradio ook gevolgd kan worden via een live vidoestream op www.bataradio.nl.
Naast het maken van radio en video is het onderhouden van onze social media kanalen ook
een hele klus! Batasocial zorgt ervoor dat er vlak voor en tijdens de race genoeg content online
komt.
eBART
Deze commissie draagt zowel voor als tijdens de race zorg voor het ontwikkelen en
onderhouden van het eigen tijdsregistratiesysteem: eBART het extended Batavierenrace
Automatisch, Registrerend, Tijdwaarnemingssysteem. Dit systeem wordt iedere editie
nagekeken en vernieuwd, zodat ook de Batavierenrace met haar tijd mee gaat.
I-cie
De I-cie is de commissie die zorg draagt voor alle ICT systemen binnen de Batavierenrace. De
website, de Bata-app, de online uitslagenpresentatie, het fotoplan en de centrale database is
hun terrein. De centrale database bevat alle gegevens over teams, medewerkers, materialen
en voertuigen.
Motorploeg en reserverijders
De motorrijders zorgen voor de beveiliging van de route en het parkeerbeheer op de
wisselpunten. Daarnaast geven de ploegleiders van de motorploegen en de reserverijders
advies over mogelijke routewijzigingen aan de Organisatiecommissie.
Radio VerbindingsDienst (RVD)
De RVD plaatst en onderhoudt alle communicatiemiddelen, van zendrelais tot portofoons.
Daarnaast vraagt de Radio VerbindingsDienst voor deze communicatiemiddelen de
vergunningen aan, zodat deze ook wettelijk gebruikt mogen worden.
Wedstrijdleiding (WL)
De wedstrijdleiding heeft tijdens de race de verantwoordelijkheid over de veiligheid en
voortgang van de race. Hiervoor werken zij gedurende het jaar aan diverse protocollen om de
veiligheid te waarborgen.
Wedstrijdsecretariaat (WS)
Het Wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor een correcte einduitslag van de
Batavierenrace. Hiervoor heeft zij in de voorbereidingsperiode een adviserende taak ten aanzien
van bijvoorbeeld de vaststelling van het Wedstrijdreglement, het Inschrijvingsreglement en
de teksten in de ploegleidersbrieven.
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Het hele jaar
betrokken zijn bij
de Batavierenrace?

VERSTERK DAN
EEN VAN ONZE
COMMISSIES!

www.batavierenrace.nl/commissies
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Tijdregistratie
De tijd door jouw gelopen tijd van een etappe wordt gemeten door het tijdregistratiesysteem
van de Batavierenrace. Dit noemen we eBART N3XT. Hieronder lees je hoe dit werkt, waar de
tijden worden gepubliceerd en hoe je later eventueel protest kan indienen als je het niet eens
bent met de uitslag.
Hoe werkt het?
In jullie ploeg-hes zit een transponder aan de voor- en achterkant van de hes. De hes heeft
dus geen voor- achterkant, als de nummers maar te allen tijde leesbaar zijn. De transponder
kan worden uitgelezen op alle wisselpunten met behulp van de registratiekist (zie witte kist
op foto). Op het moment dat de loper voor jouw etappe op een wisselpunt met de hes door het
rood-witte poortje loopt, registreert de registratiekast de huidige tijd. Nadat jij het hesje hebt
ontvangen van de voorgaande loper en na een lange tocht hijgend aankomt bij het volgende
wisselpunt wordt jullie hes door de registratiekast opnieuw geregistreerd en noteert de tijd
op dat moment. Het verschil tussen de twee gemeten tijden is de door jouw gelopen etappe
tijd. Bij de start en herstarts wordt de starttijd van jullie betreffende startgroep gebruikt als
starttijd. Het is daarom uiterst belangrijk dat je altijd in de goede startgroep start. Mocht je in
de problemen komen, meld je dan bij de infobalie op de (her)start.
Let op!
Bij de laatste twee etappes wordt de hes vervangen door twee startnummers. Het is hierbij
belangrijk dat het startnummer met daarop ‘front’ aan de voorkant wordt gedragen en ‘back’
aan de achterkant. Er zit namelijk alleen een transponder in het startnummer met daarop
‘front’. De betreffende transponder wordt op de finish uitgelezen met behulp van RFID readers
aan een balk boven de finishlijn. Dat zal dit jaar anders zijn ten opzichte van afgelopen jaren.
Tot slot een tip
Wil je zeker weten dat jouw tijd is geregistreerd; luister dan naar de zoemer die af moet gaan
als je onder het poortje op een wisselpunt doorloopt. Als dit niet het geval is meld je dan bij
een van de medewerkers op het wisselpunt (dit werkt tot op heden niet op de finish).

Waar kan ik mijn etappe tijd vinden?
Op het moment dat je door het poortje loopt, wordt je ploegnummer met een officieuze
looptijd op het display boven op de wisselpuntbus vermeld. Als dat niet het geval is, spreek
dan een van de medewerkers aan. Als i.p.v. een looptijd streepjes worden weergeven is er
mogelijk iets fout gegaan in de data-uitwisseling met de centrale computer in Enschede. Dat
is niet erg, want het systeem slaat ook al zijn data ter plaatse op en kan deze ook later weer
uitwisselen met de rest van het systeem.
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De tijden worden vervolgens doorgestuurd naar de Centrale Database (CDB). Na binnenkomst
in de CDB worden alle looptijden en strafcodes verwerkt door het Wedstrijdsecretariaat.
Zodra het Wedstrijdsecretariaat de tijden heeft vastgesteld, worden ze binnen een paar
minuten automatisch op de website van de Batavierenrace gepubliceerd en zijn ze ook in
de Batavierenrace app te vinden. Let op: het betreft altijd officieuze tijden. De officieuze
uitslag is ook terug te vinden ouderwets op papier bij de Bastille aan de kant van de vijver. De
definitieve einduitslag wordt uiterlijk de vrijdag na de race bekend gemaakt via de site van de
Batavierenrace.

Wat is er
te doen

Er klopt iets niet met mijn tijd, wat moet ik doen?
Het kan zijn dat er een strafcode is genoteerd en je het niet eens bent met de uitslag. In
dat geval kan je een protest indienen bij het wedstrijdsecretariaat. De betreffende regeling
hiervoor is te vinden in artikel 22 en 23 van het wedstrijdreglement.

Autoroute

Lopersroute

Terugblik

Wisselpunt:
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De race van...
Wouter Bolhuis - Coördinator finish techniek
Vier jaar geleden mocht het voor mij beginnen, er werd
besloten om een nieuwe medewerkersgroep op te zetten om het
technische spektakel tijdens de finish te gaan regelen. Na eerst
twee jaar medewerker te zijn (waarbij ik in het eerste jaar zelf
ook nog de finish etappe moest lopen) is dit nu mijn tweede
jaar als coördinator van finish techniek. Al krijgen wij niet zo
veel mee van de hele race kunnen wij wel optimaal genieten
van de geweldige sfeer op de Campus in Enschede en langzaam
toewerken naar die prachtige laatste etappe, en dan natuurlijk vooral die laatste paar honderd
meter dat wij ze mogen verwelkomen op de UTrack. Wij zorgen ervoor dat alles en iedereen
om ons heen die laatste paar meters goed meekrijgen en het hele finishterrein genoeg
stekkerblokken krijgt om ook hun eigen werk te kunnen doen. We krijgen nog de luxe van een
goed nachtje slaap vooraf en werken dan hard door tot het feest begint. Hoe sluit je zo’n dag
nou beter af dan met het Batafeest. Een ding weet ik zeker, ik blijf de komende jaartjes zeker
nog mijn steentje bijdragen om de Bata nog een beetje mooier te maken.
Thijs ten Siethof – eBart
Een bata-dag vol interviews, heel veel belletjes en vooral heel
veel plezier. Dat was ‘mijn race’ als organisatielid afgelopen jaar.
Dit jaar heb ik samen met mijn commissie (eBart) hard gewerkt
aan de ontwikkeling van een nieuw tijdregistratiesysteem op de
finish. Dat is een aanvulling op het systeem dat we afgelopen
jaar op alle wisselpunten introduceerden. Tijdens de race help ik
met eBart bij eventuele problemen met de registratie. Dat doen
we met twee busjes in de race en vanuit het commandocentrum
in Enschede. We gaan uit van een probleemloze race, maar als
het nodig is helpen we graag!
Harm van Hassel - 5-minuten fietser
Dit is al mijn tiende jaar als 5-minutenfietser! Om dit lustrum
te vieren, fiets ik dit jaar in een extra mooi fietspak! Na mijn
eerste jaar achter de race als bezembusmedewerker te hebben
gereden, wilde ik de race ook van voren mee maken en zo ben
ik in mijn tweede jaar 5-minuten fietser geworden voor de hele
race van Nijmegen naar Enschede. Als 5-minuten fietser zorg
je voor de laatste controle op de route, of alle bordjes goed
staan, en attendeer je andere medewerkers dat de race er over
ongeveer 5 minuten aankomt. Je ziet zodoende veel van de race
en je maakt bovendien deel uit van een grote groep enthousiaste vrijwilligers die samen de
race mogelijk maken. Het ‘wij-doen-dit-samen-gevoel’ onder de vrijwilligers is ieder jaar weer
geweldig en dat maakt de race ook ieder jaar weer tot een groot succes!
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Comité van Aanbeveling
Tijdens de Batavierenrace is het voor NovelT verre van
een verplichting om deel te nemen aan dit geweldig
bruisende evenement. Ondernemerschap tot en met:
Inspirerend en motiverend om te zien hoe duizenden
eerste- tot ouderejaars studenten- en bedrijven teams
vormen om zowel recreatief als prestatiegericht als
een echte Batavier van Nijmegen naar Enschede
te knallen. Van een ondernemende voorbereiding
van vele trainingen tot een innovatief idee om de
naamsbekendheid van de studentenhuizen- of
verenigingen te promoten; aan talent geen gebrek!

Achter de
schermen

Geweldig bruisend evenement

Wat is er
te doen

Voor NovelT zelf was het ook een succes, om van
jarenlang (inactief) sponsoren over te schakelen tot een
groot dynamisch team met leden vanuit ons gehele netwerk. Met een bronzen podiumplaats
de eerste keer in het bedrijvenklassement en een zilveren plak het jaar erna, gaan we natuurlijk
dit jaar weer de uitdaging aan om dit resultaat minimaal te evenaren. Wie weet zal ‘driemaal
is scheepsrecht’ kunnen worden afgedwongen, door de gemotiveerde nummer 1 Demcon te
overtreffen.
We hebben er zin in!
Succes met de voorbereidingen,

Lopersroute

In een team een afstand van 175 kilometer al hardlopend
overbruggen, startend op de donkere avond in Nijmegen
en finishend op een overvolle sintelbaan in Enschede.
Enthousiasme, teamgeest, gezelligheid, competitie. Dat
is de Batavierenrace. ’s Wereld grootste estafetteloop.
Een evenement dat jaarlijks duizenden jonge mensen in
beweging krijgt. Jongeren die normaal gesproken niet in
aanraking zouden zijn gekomen met de hardloopwereld.
Uniek!
Als oud-winnaar kan ik beamen dat de Batavierenrace
een onvergetelijke en fantastische ervaring is!
Marko Koers, ex-Olympisch atleet 800m en 1500m

Autoroute

Onvergetelijke ervaring

Terugblik

Stefan Groenveld
Junior Business Developer @NovelT
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MET BOELS KAN HET WERK
ALTIJD DOORGAAN
Boels Rental verhuurt meer dan 2500 professionele
machines en gereedschappen, waarmee u elke klus
kunt klaren!

ENSCHEDE

Lamb. Buddestraat 70 • Tel.: 053-434 00 40
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WERKEN VIA SUSA BETEKENT...
BAAS OVER JE EIGEN AGENDA
TOPWERKGEVERS OP JE CV
WEKELIJKS UITBETAALD
JOUW COLLEGA’S ZIJN STUDENTEN

WWW.SUSA.NL

Programma
Enschede
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Campus Enschede

Vrijdag 10 mei

15:00

Camping open

Hockey-, Carillon- en
Vlindercamping

17:00-19:00

Ophalen busjes Brookhuis

P2 op Campus UT

20:00

Slaapzalen open

Sportcentrum UT

Nijmegen

Radboud Sportcentrum

17:00-21:00

Ophalen busjes GoRoadTrip

P10 bij Platolaan

20:00-21:30

Ploegleidersmelding en
fietsershesuitgifte

Sporthal 1

20:00-21:30

Controle fietsverlichting

Voorzijde Radboud
Sportcentrum, onder loopbrug

20:45-22:00

Vertrek bussen RSC - Grote Markt

Driehuizerweg
(achterzijde RSC)

21:30-01:30

Entertainment

RSC

21:45-22:30

Ploegleidersinstructie

Sporthal 1

22:45-23:15

Finish lopers eerste etappe

Atletiekbaan naast RSC

Vrijdag 10 mei

Start Nijmegen ‘Grote Markt’

Vrijdag 10 mei

20:30-22:00

Lopershesuitgifte

Grote Markt

21:30-23:00

Entertainment

Grote Markt

22:15

Warming-up Dance Fever

Grote Markt

22:30

Start eerste etappe

Grote Markt

22:45-00:00

Vertrek bussen Grote Markt - RSC

Kelfkensbos (Valkhof museum)

Herstart Radboud Sportcentrum

Zaterdag 11 mei

00:00

1 herstart, ploegen 1 t/m 50

Atletiekbaan naast RSC

00:15

2e herstart, ploegen 51 t/m 100

Atletiekbaan naast RSC

e

00:30

3 herstart, ploegen 101 t/m 150

Atletiekbaan naast RSC

00:45

4e herstart, ploegen 151 t/m 200

Atletiekbaan naast RSC

01:00

5 herstart, ploegen 201 t/m 250

Atletiekbaan naast RSC

01:15

6e herstart, ploegen 251 t/m 300
(Topicus Universiteitscompetitie)

Atletiekbaan naast RSC

01:30

7e herstart, ploegen 301 t/m 360

Atletiekbaan naast RSC

04:30

Vertrek bussen Nijmegen - Ulft
(ochtendploegen)

Driehuizerweg
(achterzijde RSC)

09:15

Vertrek bussen Nijmegen - Barchem
(middagploegen)

Driehuizerweg
(achterzijde RSC)

e

e
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Vertrek bussen Ulft - Enschede
(nachtploeg)

Parkeerterrein DRUindustriepark

06:30

1e herstart, ploegen 1 t/m 50

DRU-Cultuurfabriek

06:45

2e herstart, ploegen 51 t/m 100

DRU-Cultuurfabriek

07:00

3 herstart, ploegen 101 t/m 150

DRU-Cultuurfabriek

07:15

4e herstart, ploegen 151 t/m 200
(Topicus Universiteitscompetitie)

DRU-Cultuurfabriek

07:30

5e herstart, ploegen 201 t/m 250

DRU-Cultuurfabriek

07:45

6 herstart, ploegen 251 t/m 300

DRU-Cultuurfabriek

08:00

7e herstart, ploegen 300 t/m 360

DRU-Cultuurfabriek

e

e

Herstart Topicus te Barchem

Zaterdag 11 mei

08:00-12:30

Gelegenheid om te douchen en om te
kleden

Dorpshuis ‘t Onderschoer

10:00-14:00

Gelegenheid om wat te eten en te
drinken

Dorpshuis ‘t Onderschoer en
plein bij Kerklaan

11:00-13:30

Vertrek bussen Barchem - Enschede
(ochtendploeg)

Borculoseweg

11:30

1e herstart, ploegen 1 t/m 50

Beukenlaan

11:45

2e herstart, ploegen 51 t/m 100

Beukenlaan

12:00

3 herstart, ploegen 101 t/m 150

Beukenlaan

12:15

4e herstart, ploegen 151 t/m 200
(Topicus Universiteitscompetitie)

Beukenlaan

12:30

5e herstart, ploegen 201 t/m 250

Beukenlaan

12:45

6e herstart, ploegen 251 t/m 300

Beukenlaan

13:00

7e herstart, ploegen 301 t/m 360

Beukenlaan

e

Herstart Enschede ‘Oude Markt’

Zaterdag 11 mei

17:20

Herstart dames

Oude Markt

17:40

Herstart heren

Oude Markt

Wat is er
te doen

05:30-08:30

Terugblik

DRU-Cultuurfabriek

Lopersroute

Gelegenheid om wat te eten en te
drinken

Autoroute

04:00-08:45

Achter de
schermen

Zaterdag 11 mei

Herstart Ulft
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Campus Enschede

Zaterdag 11 mei

04:00

Vertrek bussen Enschede - Ulft
(voor startgroepen 1 t/m 4)

Calslaan (naast de sportvelden)

05:00

Vertrek bussen Enschede - Ulft
(voor startgroepen 5 t/m 7)

Calslaan (naast de sportvelden)

09:30

Vertrek bussen Enschede-Barchem
(voor startgroepen 1 t/m 4)

Calslaan (naast de sportvelden)

10:00

Vertrek bussen Enschede-Barchem
(voor startgroepen 5 t/m 7)

Calslaan (naast de sportvelden)

12:00-18:00

Massage (verplicht douchen en een
handdoek meenemen)

Sportcentrum UT, Sportzaal 4

16:30-18:30

Finishprogramma

UTrack

17:00-20:00

Inleveren busjes Brookhuis

P2 op Campus UT

17:30-18:30

Finish lopers

UTrack

17:45-20:00

Hesinname

Vrijhof

18:30-19:30

Protestronde Wedstrijdsecretariaat

Sportcentrum UT

20:00

Start Batavierenfeest

Pepsitent, Grolschtent,
Vestingbar, Bastille, Vrijhof

23:00

Prijsuitreiking

Pepsitent

Campus Enschede

Zondag 12 mei

8:30

Iedereen wordt gewekt in slaapzalen

Sportcentrum UT

8:30

Iedereen wordt gewekt op de camping

Hockey-, Carillon- en
Vlindercamping

8:30-10:00

Uitgifte ontbijt

Bastille, kant van
voetbalvelden

11:00

Sluiting slaapzalen

Sportcentrum UT

11:00

Sluiting campings

Hockey-, Carillon- en
Vlindercamping

Nijmegen

Radboud Sportcentrum

11:00-15:00

Inleveren busjes GoRoadTrip

Zondag 12 mei
P10 bij Platolaan

Belangrijke
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Slaapplekken Enschede

Autoroute

Lopersroute

Terugblik

Wat is er
te doen

Achter de
schermen

Na afloop van het feest en de race is het mogelijk om in Enschede te blijven slapen en te
genieten van de festivalsfeer! Vanuit de organisatie zijn er twee mogelijkheden om te kunnen
overnachten: een plek in de slaapzalen van het sportcentrum of een plek op de camping. In het
sportcentrum weet je zeker dat je op het juiste moment wordt gewekt voor je moet vertrekken
naar je etappe, en lig je natuurlijk lekker warm en droog. Voor de slaapzalen kunnen van
tevoren bandjes worden besteld via de website, maar mocht die ene leuke jongen/meid nou
geen slaapbandje hebben, dan kan deze altijd na verkoop bij de infobalie gehaald worden.
De andere overnachtingsoptie is op de campings, die op de campus zijn ingericht. De locaties
van deze campings zijn op de overzichtskaart op pagina 75 te zien: de Carilloncamping (CC),
de Hockeycamping (HC) en de Vlindercamping (VC). Op de camping gelden de volgende
(gedrags-)regels waar een ieder zich aan dient te houden:
• Voertuigen op of aan de rand van het campingterrein zijn niet toegestaan! Je riskeert een
boete. Parkeren kan op de parkeerplaatsen P1 en P2 (zie pagina 75).
• De camping is geopend op vrijdag ná 15:00u, daarvoor mogen geen tenten worden
opgezet.
• De campings zijn afgezet met lijnen i.v.m. brandveiligheid, zorg ervoor dat je je tent
binnen deze lijnen plaatst.
• Plaats jouw tent met een afstand van drie meter t.o.v. andere tenten.
• De camping heeft een beperkte capaciteit, daarom geldt vol is vol. Wanneer de camping
vol is, kan men ook nog bij de infobalie slaapbandjes voor het sportcentrum halen in de
na verkoop.
• Alleen tenten met een maximum capaciteit van 6 personen zijn toegestaan.
• Partytenten zijn verboden en zullen worden ingenomen indien deze worden opgezet.
• Het stoken van open vuur (dus ook barbecues) is ten strengste verboden.
• Het meebrengen van glaswerk (inclusief bierflesjes) is verboden, er is op het gehele
terrein geen glaswerk toegestaan.
• Het meenemen van flessen onder hoge druk is niet toegestaan.
• Laat geen waardevolle spullen achter! In het sportcentrum zijn kluisjes aanwezig. De
organisatie is niet aansprakelijk bij diefstal of vermissing.
• Meld calamiteiten bij de toezichthouders. Zij zijn te vinden op het campingterrein of bij
de schaftketen.
• De camping is om te slapen, wees ’s nachts stil.
• Gooi je afval in de containers of in de afvalplaatsen. Vuilniszakken zijn te verkrijgen bij de
schaftketen en de toezichthouders.
• Uiterlijk zondagochtend om 11:00u moet je het terrein verlaten hebben.
• Bij het niet navolgen van deze regels kun je van het terrein verwijderd worden.
• De organisatie houdt zich het recht incidenteel af te wijken van deze regels.
We willen je erop attenderen dat het nodig is je afval op te ruimen. Gebeurt
dit niet, dan komt je gratis slaapplaats in gevaar. Let er op dat al jouw afval
ook op zondagochtend in de afvalzakken terecht komt!
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Geschiedenis
In 1972 kwamen enkele Nijmeegse studenten zo enthousiast terug van een estafetteloop in
Zweden, dat ze een dergelijk evenement ook in Nederland wilden organiseren. In navolging van
de Batavieren, die in 50 voor Christus op vlotten de Rijn afzakten, werd voor de Batavierenrace
dezelfde route gekozen: van Nijmegen naar Rotterdam. In 1973 namen zo’n 600 studenten
deel aan de eerste Batavierenrace. Aan
deze eerste race dankt de Batavierenrace
haar naam, maar vanwege infrastructurele
problemen is het traject verplaatst. Sinds
1974 lopen de atleten vanaf het Universitair
Sportcentrum Nijmegen, via Duitsland en
de rustieke Achterhoek naar de campus van
de Universiteit Twente. Op enkele kleine
wijzigingen na, is de route vanaf 1974 vrijwel
gelijk gebleven.
Nog steeds klinkt eind april jaarlijks het startschot voor de grootste estafetteloop van de
wereld. De 47e editie van de Batavierenrace gaat van start op vrijdagavond 10 mei 2019.
De totale loopafstand bedraagt ruim 175
kilometer en is onderverdeeld in 25 etappes
(16 heren- en 9 damesetappes). Er nemen
inmiddels ruim 8.500 atleten aan deel, allen
studenten; aan dit enorme deelnemersaantal
dankt de Batavierenrace sinds jaar en dag haar
vermelding in het Guinness Book of Records.
Tijdens de 40e Batavierenrace op 28 april
2012 namen officiëel 8.509 studenten deel
aan het grootste studentensportevenement
van Nederland. Een jaarlijks terugkerend mammoetevenement met een uniek karakter: een
mengeling van topsport en zwoegend recreëren!
Niet alleen onder studenten is de Batavierenrace een begrip geworden. Bij media en bedrijven
staat de Batavierenrace bekend om voortdurende innovatie. Deze vooruistrevendheid komt
onder andere terug in het geavanceerde tijdwaarnemingssysteem dat de Batavierenrace zelf
ontwikkeld heeft en jaarlijks blijft vernieuwen. Lopers kunnen hun resultaten live volgen via
internet, telefoon en via displays langs het parcours.
Na de finish van de Batavierenrace rond 18.00 uur volgt jaarlijks het grootste studentenfeest
van de Benelux op de campus van Universiteit Twente in Enschede. Naar schatting zijn er
13.000 studenten die op verschillende locaties van de campus uit hun dak gaan! De organisatie
van het feest ligt in handen van het Evenementenbureau van Universiteit Twente.
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Lekker met de meiden: Interview Erwin

Achter de
schermen

Wat was je eerste gedachte toen je hoorde dat je met 9 vrouwen een jaar in de
organisatie van de Batavierenrace zou zitten?
Het eerste wat ik dacht was: “Oh, ik doe een medische studie, dat ben ik wel gewend”. Maar
elke keer dat ik het aan iemand vertelde wensten (vooral vrouwen eigenaardig genoeg) me
sterkte. Toen werd ik toch wat huiveriger. #help

Wat is er
te doen

Hoe bevalt het?
Het bevalt me goed, maar het
is soms wel eens moeilijk om te
schakelen. Hele dag op kantoor
met een paar vrouwen, ‘s avonds
in de kroeg staan met lompe
gasten en dan ‘s ochtends weer
terugschakelen.

Lopersroute
#gelukkig

Autoroute

Wat heb je geleerd over
vrouwen?
Je leert heel snel inschatten of
discussies het waard zijn om je
in te mengen. Het komt wel eens
voor dat de chickies een discussie
hebben over zulke kleine details
dat ik eens lekker achteroverleun
en wacht tot ze een conclusie
hebben en dan doe ik weer mee.

Terugblik

Welke vrouwelijke trekjes heb
je inmiddels overgenomen?
Over het algemeen kan ik mijn
mannelijke
integriteit
wel
behouden, maar er is een ding
waarmee ik de ergste vrouw ben
van de groep. Als we ons moeten
omkleden voor bijvoorbeeld een
constitutieborrel ben ik verreweg
de langzaamste van kantoor.

Enne… op welke OC’er heb je stiekem een oogje?
Ik weet nog steeds niet wie het is, maar soms zie ik in de reflectie zo een lekker ding lopen. Het
probleem is dan dat die er nooit is als ik me omdra
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Topicus Universiteitscompetitie
Uitslag Topicus Universiteitscompetitie 46e Batavierenrace
1

RUG/Hanze Athleteshop team Groningen

09:49:42

2

RU/HAN Universiteitsteam Nijmegen

10:08:07

3

UT/Saxion Runningteam

10:15:12

Naast het algemeen klassement is er elk jaar ook nog een andere competitie binnen de
Batavierenrace, namelijk de Topicus Universiteitscompetitie. In deze titanenstrijd wordt er
bepaald welke universiteitsstad zich kan kronen als winnaar van dit prestigieuze klassement.
De Topicus Universiteitscompetitie is deel van het Nederlands Studenten Kampioenschap,
dus het snelste team zal voor het komende jaar door het leven gaan als Nederlandse
studentenkampioenen!
Maar wat is nou het verschil tussen de ‘normale’ race en de Topicus Universiteitscompetitie
(UC)? De deelnemende teams van de UC, te herkennen aan de oranje hesjes, worden voor
en tijdens de Batavierenrace veel strenger gecontroleerd dan overige teams. Voor de race
moeten de lopersindeling en de reservelijst van alle teams bij de organisatie binnen zijn.
Deze zullen weer naar de administraties van de desbetreffende universiteiten en hogescholen
gaan. Zo wordt gecontroleerd of elke loper wel student is of minder dan een jaar geleden is
afgestudeerd.
Op de dag des oordeels wordt ook nog streng gecontroleerd of de juiste lopers op hun
opgegeven etappes lopen. Het is de taak van de Universiteitscompetitiecontrole om hun
identiteit te controleren. De lopers krijgen bij iedere (her)start een polsbandje, dat ze voor
hun etappe moeten dragen en dat bij het volgende wisselpunt meteen wordt afgeknipt. Zo
wordt ervoor gezorgd dat de opgegeven loper ook daadwerkelijk de juiste etappe loopt. De
Batavierenrace streeft hierin streng maar rechtvaardig!
De vorige editie van de Batavierenrace werd gewonnen door het RUG/Hanze Athleteshop
team Groningen in een prachtige tijd van 09:49:42. Kan jouw UC team dit verslaan? Wij van
de organisatie kijken er in ieder geval naar uit om te zien wie dit jaar kampioen zal worden!
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Algemeen Klassement
1

Apolloon KU Leuven

10:30:21

2

#Wimpienation

10:32:52

3

Aquila 1

11:11:12

Achter de
schermen

Uitslag Algemeen Klassement 46e Batavierenrace

Terugblik

Wat is er
te doen

Apolloon KU Leuven - 1e plaats 46e Batavierenrace
‘Goed jongens en meisjes, we zijn de grens
over naar de noorderburen. Vanaf hier is het
onbekend terrein dus blijf op je hoede, het
blijven wel Hollanders...’ Om heel eerlijk te
zijn is het vorig jaar niet helemaal zo gegaan.
Reden? We hebben een paar spionnen
(lees Nederlanders) in ons team die ons
van tevoren goed hebben geïnformeerd.
Desalniettemin ging de oversteek vorig jaar
gepaard met een redelijk hoog niveau van
gezonde spanning en slapeloosheid. Na onze
eigen titanenstrijd (de 24 urenloop, google maar mocht je interesse hebben) eerder dat jaar
verloren te hebben van aartsrivaal VTK hadden we besloten onze revanche dan maar elders
te gaan halen. Eén brainstormsessie tijdens een training op de ergometer bleek voldoende:
‘Mannen, dan gaan we toch gewoon knallen op de Bata?!’.
Zo gezegd, zo gedaan en de rest is geschiedenis. Na een onvergetelijk weekend (organisatie
nogmaals bedankt) hebben we afgelopen jaar de beker – die het overigens niet lang heeft
overleefd in het feestgeweld – mogen ontvangen om vervolgens de feestnacht tegemoet te
gaan (bier smaakt inderdaad nog beter na een Bata). Dit jaar zijn we terug. Met één doel.
Sneller. Succes aan alle teams, dat de beste mogen winnen.
Xoxo de zuiderburen
Team DRIEmteam - debutant

Autoroute

Lopersroute

Wat begon als een grapje eindigt hopelijk op
de Sintelbaan op de Campus in Enschede als
een sterk verhaal: een team van slechts drie
lopers dat alle 25 etappes loopt! Echt super
gaaf dat de Bata-organisatie ons de kans
geeft te starten, als kleinste team dat ooit de
Bata loopt. We hebben alle drie al de nodige
Bata-ervaring en lopen ‘in het dagelijks
leven’ ook regelmatig langere afstanden.
Maar of dat genoeg is om etappe na etappe
na etappe te voltooien zal moeten blijken. De
kilometers zullen gaan tellen, net als het slaapgebrek en dan denk ik nog liever niet aan de
zadelpijn door de vele uren op de fiets. Voor de overwinning zullen we niet lopen, het wordt
echt een uitdaging om de finish te halen. Dus als je ons voorbij ziet lopen (of: strompelen),
graag even toeteren / bellen / schreeuwen, want we kunnen alle support gebruiken.
Enne... het wordt natuurlijk pas echt een sterk verhaal als we daarna gewoon nog even gaan
knallen op het Bata-feest!
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Kom in actie voor Bata4life!

Wat is er
te doen

Achter de
schermen

Nog even tot aan het startschot van de 47e editie van ’s werelds grootste
estafetteloop. Altijd weer een feestelijk moment om mee te maken! Als
voorzitter van de 41e Batavierenrace weet ik hoe druk de organisatie is
geweest iedere dag voor een jaar lang om dit neer te zetten. Samen met
mijn medebestuurders hebben wij in aanloop van de 41e editie de actie
Bata4life opgezet, om hiermee een extra element toe te voegen aan dit
prachtig evenement. Een extra wedstrijd voor diegenen die hieraan
willen deelnemen, een wedstrijd die gestreden wordt vóórdat het
startschot klinkt. De actie Bata4life zet zich in om geld in te zamelen
voor wetenschappelijk onderzoek naar kankerbestrijding aan Nederlandse universiteiten,
om hiermee het geld te laten toekomen aan de universiteiten van de deelnemers van de
Batavierenrace.

Terugblik

Bata4Life ondersteunt dit jaar een onderzoek naar IronNanoLoc. Dit is niet de broer van
Iron Man, maar het heeft wel een onvoorstelbare technische hoogstandje. Het bestaat uit een
supergevoelige magnetische detector die de lymfeklier lokaliseert met behulp van nanokleine
ijzerdeeltjes, waar hoofd- en halstumoren het eerst naar uitzaaien. Dit is belangrijk om te
weten, omdat het kan voorkomen dat bij patiënten alle lymfeklieren rigoureus verwijderd
moeten worden. Het onderzoek naar IronNanoLoc is een onderzoek waaraan zowel het
Radboudumc Nijmegen als de Universiteit Twente een bijdrage levert.
Zet je vooral in voor Bata4life, want ook in jouw team zijn waarschijnlijk, helaas, mensen die
iets te maken hebben met kanker.
Laten we allen opstaan tegen kanker!

Lopersroute

Ik wens jullie een fantastische Batavierenrace toe! Geniet van het gehele evenement!

Autoroute

Leon Schipper
(Oud-)Voorzitter 41e Batavierenrace
(Oud-)Voorzitter Bata4life-commissie
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Uitleg lopersroute

Er bestaan voor de lopers en volgauto’s aparte routes. De routes zijn beschreven in dit
deelnemersboekje (zie ook het aparte fietsersboekje met alleen de lopersroute, handig voor op
de fiets!). De borden langs de lopersroute dienen slechts ter ondersteuning. Zeer waarschijnlijk
zullen er weer errata zijn op dit boekje. Schrijf duidelijk in dit boekje wat er aan de route is
veranderd, niet alleen voor de nacht-, maar ook voor de ochtend- en middagetappes. De ervaring
leert dat dit anders vergeten wordt. Dus vergeet niet de errata in de route te schrijven!
Indien er van de beschreven route (deelnemersboekje en de errata beschreven route) afgeweken
moet worden, zal iemand van de organisatie of de politie dat aangeven. In alle andere gevallen is
het deelnemersboekje leidend.
Moet op een kruising de weg vervolgd worden, dan staat er één richtingsbord voorbij de kruising.
Elke afslag zal aangegeven worden met twee richtingsborden: één ongeveer 10 à 15 meter voor de
splitsing en één na de splitsing op de weg die ingeslagen moet worden. Op lange rechte stukken
zal regelmatig een bord gezet worden. Ter verduidelijking volgen er nu enkele voorbeelden:

Linksaf

Rechtsaf

Linksaf

Rechtsaf

Links aanhouden

Rechts aanhouden

Geluidsoverlast

Rechtdoor

Elk jaar heeft de Batavierenrace te kampen met klachten van omwonenden over geluidsoverlast. In
sommige gevallen leiden deze klachten ertoe dat de organisatie het volgende jaar geen vergunning
meer krijgt. Doordat de hoeveelheid alternatieve routes door Duitsland zeer beperkt is, zijn we
genoodzaakt geluidsoverlast hard te bestraffen. Als iemand geluidsoverlast veroorzaakt
kan zijn/haar gehele team gediskwalificeerd worden. Muziekinstallaties mogen
alleen vanaf Ulft op de fiets.
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Start Grote Markt Nijmegen

De lopers starten door middel van een massastart de 47e Batavierenrace in het centrum van
Nijmegen. Vanuit het centrum lopen ze naar het Radboud Sportcentrum. Deelnemershesjes
moeten daarom op de Grote Markt worden opgehaald bij de hesuitgifte. De fietsershes krijgt de
ploegleider na de fietslichtcontrole op het Radboud Sportcentrum.
Massastart:

22:30 uur

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,3
0,3
0,4
0,9
0,9
1,0
1,2
1,4
1.6
1,7
1,9
2,0
2,0
2,1
2,1
2,2
2,5
2,6
2,7
2,9
3,8
3,8
3,8
3,9
4,2

Start: Op de Grote Markt in Nijmegen
Ga met de weg mee, linksaf
Ga direct rechtsaf
Ga links op het fietspad lopen en volg de weg
Ga linksaf bij de Veerpoorttrappen
Ga direct rechtsaf
Ga de eerste weg rechts
Sla bij de kruising linksaf
Ga rechtdoor op de kruising
Ga rechtdoor op de kruising
Ga rechtdoor op de kruising
Ga rechtdoor op de kruising
Einde van de straat rechtsaf
Ga direct linksaf
Ga rechtsaf, het Keizer Karelplein op.
Ga voorlangs bij cafetaria Keizer Karelplein

Naast de Waagh
Burchstraat/Hoogstraat

Wat is er
te doen

Voerweg
Veerpoorttrappen
Vleeshouwerstraat
Steenstraat
Grotestraat
Grote Markt/Burchtstraat
Plein ‘44/Pauwelstraat
Ziekerstraat
Tweede Walstraat

van Schaeck Mathonsingel

Ga vlak voor het station linksaf, het fietspad op
Volg het fietspad, rechts aanhouden
Bij splitsing fietspaden rechts aanhouden
Ga onder het viaduct door
Steek de weg over
Ga rechtsaf
Ga rechtdoor, parallel aan de St. Annastraat
Ga linksaf het fietspad op
Steek de voorrangsweg over en vervolg de route op het
fietspad
Einde van de weg rechtsaf
Linksaf op de kruising, vóór het Huygensgebouw
Ga met de bocht mee rechtsaf
Ga rechtdoor bij de zijweg
Ga rechtdoor bij de zijweg
Ga bij de kruising rechtsaf, de kwekerijweg op
Ga rechtsaf, de atletiekbaan op
De finish is aan het eind van het voetbalveld

Stationsplein
Naast de busbaan

Lopersroute

Ga de tweede afslag rechts (over fietspad), het Keizer Karelplein af

Terugblik

Bisschop Hamerstraat
Gebruik het fietspad!

Kruising St. Annastraat

Pagodepad
Kruising
Groenewoudseweg
Fietspad Heyendaalseweg
Heyendaalseweg
Toernooiveld

Autoroute

4,9
5,0
5,1
5,2
5,3
6,0
6,3
6,5

Achter de
schermen

Etappe 1: Heren 6,3 km: vlak met één steile helling/verhard
Start: 22:30 (limiettijd: 0:40:00 / universiteitslimiettijd: 0:33:00)

Driehuizerweg
Kruising d’Almarasweg
Radboud Sportcentrum

41

Herstart Radboud Sportcentrum
Eerste start:

00:00 uur

Tweede start: 00:15 uur

Derde start:

00:30 uur

Vierde start:

00:45 uur

Vijfde start:

Zesde start:

01:15 uur

Zevende start:

01:30 uur

01:00 uur

Etappe 2: Heren 7,4 km: stijgend en sterk dalend/verhard
(limiettijd: 0:55:00/ universiteitslimiettijd: 0:42:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,5
0,6

Start: op het terrein van het sportcentrum
Loop een rondje over de sintelbaan
Ga rechtdoor en verlaat het sportcentrum door het hek
Ga direct rechtsaf de Driehuizerweg op

Onder sportcafé
Driehuizerweg

De fietsers voegen zich bij de lopers
0,7

Sla bij de kruising linksaf

1,2
1,5
2,3
2,9
3,6
5,0

Steek het spoor over
Bij de verkeerslichten rechtdoor oversteken
Houd links aan, volg bord “Doorgaand verkeer”
Neem op de rotonde de eerste afslag (rechtsaf)
Einde van de weg rechts, op het fietspad lopen
Na de kerk (tegenover Villa Hamer) de eerste afslag links,
richting Beek
Houd links aan en volg de Nieuwe Hollenweg
Weg met de bocht mee vervolgen
Einde van de weg rechtsaf, hele scherpe U-bocht
Na flauwe S-bocht linksaf
In de bocht, rechtsaf het fietspad op de tunnel door. Na de
tunnel rechtdoor. Let op de paaltjes!
Het W.P. is voor de kantine van het sportpark

5,1
5,2
6,2
6,4
6,8
7,4

d’Almarasweg
Sophiaweg
Kwakkenbergweg
Berg en Dalseweg
Nieuwe Holleweg
Nieuwe Holleweg
van Randwijckweg
Rijksstraatweg
Plataanstraat

W.P. 2: WYLERBERGMEER
Open: 00:15 uur; Vroegste starttijd: 00:30 uur; Uiterste starttijd: 02:25 uur; Sluitingstijd: 02:25 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!
Etappe 3: Heren 7,7 km: vlak/verhard
(limiettijd: 1:00:00/ universiteitslimiettijd: 0:42:00)
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Afst.

Route-aanwijzing

0,1
0,3
0,4
2,0

Na het W.P. weg vervolgen op smal fietspad Voorzichtig i.v.m.
paaltjes
Links en langs de rechterkant van de parkeerplaats blijven lopen
Bij einde parkeerplaats rechtsaf
1 houten en 1 stenen brug over, vervolgens rechtdoor
Weg vervolgen, asfaltweg rechts aanhouden Niet over de brug

3,0
3,4
4,1

Bij driesprong rechts aanhouden Niet over de brug
Bij driesprong links aanhouden Blijf geluidsoverlast beperken
Bij voorrangsweg links richting Niel/Kleve

Extra informatie

Alde Weteringweg

Kirchstraße

Afst.

Route-aanwijzing

5,1
5,7
7,0
7,2
7,5

Verlaat Zyfflich, weg vervolgen richting Niel/Kleve
Brug over
Niel binnenlopen
150 m na stenen bushokje (rechterkant weg) linksaf
Bij driesprong rechts aanhouden

Effertsweg
Effertsweg

7,5
7,7

Na 50 m linksaf
Het W.P. bevindt zich 50 m na de bocht

Effertsweg

Belangrijke
informatie

Etappe 3: Heren 7,7 km: vlak/verhard
(limiettijd: 1:00:00/ universiteitslimiettijd: 0:42:00)
Extra informatie

Achter de
schermen

Zyfflicherstraße

LET OP! Bij W.P. 3 is een verplichte loper-fietserswissel! Er zijn geen auto’s
toegestaan bij dit wisselpunt!

Extra informatie
Effertsweg
Effertsweg
Kardinalsweg
Grüner Weg

Terugblik

Etappe 4: Dames 4,9 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:40:00/ universiteitslimiettijd: 0:31:00)
Afst Route-aanwijzing
Na W.P. weg vervolgen
0,2
Bij driesprong rechts
0,5
Eerste zijstraat links
1,3
Einde weg rechts
2,0
Voorrangsweg rechtdoor oversteken Pas op!
3,4
Bij zijstraat Hufscherweg rechtdoor
3,9
Bij driesprong (met zandpad) links aanhouden, volg verharde weg
4,9
Wisselpunt voor kruising met Zyfflicher Strasse

Wat is er
te doen

W.P. 3: NIEL
Open: 00:45 uur; Vroegste starttijd: 01:00 uur, Uiterste starttijd: 03:25 uur; Sluitingstijd: 03:25 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!

Dingdung

W.P. 4: DINGDUNG
Open: 01:10 uur; Vroegste starttijd: 01:20 uur; Uiterste starttijd: 03:55 uur; Sluitingstijd: 04:05 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,6
0,7
0,8
1,0

Na W.P. weg vervolgen, daarna bocht naar links
Bij driesprong rechts aanhouden
Weg vervolgen, bocht naar rechts
Eerste weg links

Dingdung
Drieverweg

1,4
1,7
1,9
3,0

Bij driesprong links aanhouden
Bij de T-splitsing rechtsaf
Einde weg rechts, direct fietspad op
Bij verlicht kruispunt weg oversteken en op fietspad aan de andere
kant vervolgen

4,3

Derde weg links afslaan

Lopersroute

Etappe 5: Heren 10,0 km: vlak/verhard, bruggetje
(limiettijd: 1:15:00 / universiteitslimiettijd: 0:52:00)

Fristerweg

Autoroute

Sandstraße
K3 Klever Straße

Drususdeich
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Etappe 5: Heren 10,0 km: vlak/verhard, bruggetje
(limiettijd: 1:15:00 / universiteitslimiettijd: 0:52:00)
Afst.

Route-aanwijzing

4,8
5,4
5,5
5,7

Eerste weg links afslaan
Bij de T-splitsing rechtsaf
Bij driesprong rechts aanhouden
Bocht naar rechts, weg vervolgen

7,1
7,4
8,2
8,6
9,4
10,0

Links aanhouden en dijk oplopen
Links afslaan, brug over (Spoykanal)
Na de brug tweede weg rechts
Eerste weg rechts
Einde weg links
Weg langs kanaal vervolgen, het WP bevindt zich bij zijstraat
vanuit links

Extra informatie
Grindweide
Johanna Sebus
Straße
Am Alten Rhein
Lüps’sche straße
Quer Straße
Briener Straße
Briener Straße

W.P. 5: RINDERN
Open: 01:40 uur; Vroegste starttijd: 02:05 uur; Uiterste starttijd: 04:55 uur; Sluitingstijd: 05:10 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!
Etappe 6: Heren 7,8 km: klim dijk op/verhard
(limiettijd: 1:00:00 / universiteitslimiettijd: 0:41:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,6
1,9
2,7

Briener Straße
Hammscher Weg
Postdeich
Emmericher
Straße

3,6

Na het W.P. weg vervolgen
Na twee inritten linksaf slaan
Einde weg bij voorrangsweg rechts (op het fietspad)
Bij kruispunt linksaf
LET OP! Blijf links op het fietspad lopen
Bij zijstraten rechtdoor

7,8

Het wisselpunt bevindt zich vlak voor de brug

Oraniendeich

W.P. 6: ORANIENDEICH
Open: 02:20 uur; Vroegste starttijd: 02:40 uur; Uiterste starttijd: 05:35 uur; Sluitingstijd: 05:55 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!
Etappe 7: Heren 7,3 km: brug en viaduct/verhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:41:00)
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Afst.

Route-aanwijzing

0,1
1,4
1,8
3,1
3,8
5,3

Na het W.P. weg vervolgen
Links de brug over aan de linkerzijde
Einde brug, weg vervolgen op het fietspad, linkerzijde
Bij zijstraat met verkeerslichten rechtdoor
Bij kruising met verkeerslichten rechtdoor
Bij verkeerslichten (bij tankstation) rechtdoor oversteken
Bij verkeerslichten rechtdoor

Extra informatie

Nollenburger Weg
Ostermayerstraat

Route-aanwijzing

5,6

Links aanhouden, fietspad vervolgen richting ‘s-Heerenberg
Links blijven lopen
Nederland (‘s Heerenberg) binnenlopen
Tweede weg rechts richting Zeddam Weg oversteken
Op rotonde rechtdoor, richting ‘t Goor
Het W.P. is na de kruising rechts van de weg

5,9
6,4
7,0
7,3

Extra informatie

Emmerikseweg
Ulenpasweg

Achter de
schermen

Afst.
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Etappe 7: Heren 7,3 km: brug en viaduct/verhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:41:00)

W.P. 7: ‘S-HEERENBERG
Open: 02:55 uur; Vroegste starttijd: 03:15 uur; Uiterste starttijd: 06:15 uur; Sluitingstijd: 06:30 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!
Etappe 8: Dames 6,7 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:50:00 / universiteitslimiettijd: 0:41:00)

1,8

Bij zijstraat rechtdoor

2,6
3,5

Bij driesprong links aanhouden
Loop Azewijn binnen

3,6
3,7

Einde weg rechts
Minirotonde rechtdoor oversteken

3,9
4,0
4,3
4,5
5,3

Kruising met Laakweg rechtdoor oversteken
Links aanhouden
Einde weg links
Einde weg rechts
Bij voorangsweg links, links op fietspad blijven lopen,
richting Ulft
Bij kruising rechts en voorrangsweg oversteken
Weg vervolgen, links lopen, pas op parallel lopende
autoroute
Eerste weg links
Het W.P. is 50 meter na de bocht

6,0

6,6
6,7

Wat is er
te doen

Bij tweede zijstraat rechts aanhouden
Op rotonde rechtdoor, richting Azewijn
Eerste weg links

Ulenpasweg
‘s Heerenbergseweg
Meilandsedijk
Wethouder
Brandtsweg
Wethouder
Brandtsweg
Op den Dam
Op den Dam

Terugblik

1,0
1,5
1,6

Extra informatie

Op den Dam
Pastoor
Meursstraat
Passtraat

Lopersroute

Route-aanwijzing
Na het W.P. weg vervolgen Links van de weg lopen!
Bij zijweg rechtdoor
Bij driesprong links aanhouden
Voorrangsweg oversteken en rechts, op het voetpad gaan lopen

Lugtenakkerstraat
Gendringseweg
Eerlandsestraat
Azewijnsestraat

Autoroute

Afst.
0,3
0,5
0,6

Hoofdstraat
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W.P. 8: AZEWIJN
Open: 03:30 uur; Vroegste starttijd: 03:45 uur; Uiterste starttijd: 06:50 uur; Sluitingstijd: 07:05 uur.
Zorg dat de geluidsoverlast beperkt blijft!
Etappe 9: Dames 5,1 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:40:00 / universiteitslimiettijd: 0:32:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,5
0,9
1,2
1,7
2,3
2,4
2,8
3,5
3,7
4,3
4,3
4,4
4,4
5,0
5,1

Na het W.P. weg vervolgen
Bij zijstraat (Hesterweg) rechtdoor
Bij zijstraat (Weteringweg) rechtdoor
Bij driesprong rechts aanhouden
Bij zijstraat (Dijkweg) rechtdoor
Einde weg rechts
Voorrangsweg oversteken, Ulft binnenlopen
Op rotonde rechtdoor oversteken
Einde weg links en oversteken, op fietspad lopen
Bij zijwegen rechtdoor
Blijf op de voorrangsweg
Brug oversteken
Eerste weg voor tankstation links
Op het fietspad links
Bij de tweede brug het water oversteken
Het W.P. bevindt zich voor de DRU-Cultuurfabriek

Hoofdstraat
Gendringseweg
Vicarisweg
Wesenhorstlaan
Anton Tijdinklaan
Bongersstraat
Bongersstraat
Oversluis
Oversluis
DRU terrein

W.P. 9: ULFT
Open: 03:55 - 07:30 uur.
Kom na de finish niet meer met de lopershes in de buurt van het finishpoortje. Dit om te voorkomen
dat de tijd opnieuw geregistreerd wordt! Ook niet met een mobiele telefoon!

Herstart Ulft
Eerste start:

06:30 uur

Tweede start: 06:45 uur

Derde start:

07:00 uur

Vierde start:

07:15 uur

Vijfde start:

Zesde start:

07:45 uur

Zevende start:

08:00 uur

07:30 uur

Etappe 10: Heren 10,6 km: vlak/0,2 km onverhard
(limiettijd: 1:05:00 / universiteitslimiettijd: 0:54:00)
Afst

Route-aanwijzing

-

De herstart bevindt zich op het plein achter de DRUCultuurfabriek
Straat uitlopen en einde weg rechts de brug over
Einde brug links, fietsers voegen zich bij de lopers
Einde pad rechts
Brug over
Einde weg rechts en direct links
Einde weg rechts
Bij zijstraat (Molenweg) rechtdoor
Voor Molen linksaf

0,2
0,3
1,0
1,1
1,9
2,5
2,6
2,7
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Extra informatie

Dru-Kade 1 Ulft
Speeltuinpad 1 Ulft
Speeltuinpad 1 Ulft
Ulftseweg, Boterweg
Prins Bernhardstraat
Molenberg

Afst

Route-aanwijzing

Extra informatie

2,8
3,2
4,5
4,5
5,5
6,0
6,3
6,9
8,4

Voorrangsweg (Berkenlaan) oversteken
Bij driesprong links aanhouden
Bij kruising rechts
Direct links
Bij kruising rechtdoor
Einde weg rechts
Bij zijstraat (Masselinklaan) rechtdoor
Bij kruising links
Weg langs spoor vervolgen

Rabelingstraat

8,5
9,1
9,1
9,4
9,5

Weg wordt onverhard
Einde van de weg links (weg wordt weer verhard)
LET OP! Direct links
Spoor oversteken
Op rotonde rechtdoor

9,5
9,9
10,0
10,3

Eerste weg rechts
Voor kruising rechts via het fietspad de grote weg oversteken,
hierna fietspad vervolgen
Rechts het fietspad af en weg via parallelweg vervolgen
Bij kruising rechtdoor

10,6

Het W.P. bevindt zich voor Toptruck

Belangrijke
informatie

Etappe 10: Heren 10,6 km: vlak/0,2 km onverhard
(limiettijd: 1:05:00 / universiteitslimiettijd: 0:54:00)

Heidedijk
Koninksweg

Achter de
schermen

Nibbelinklaan
Idinkweg
Westelijke Oude
Aaltenseweg

Wat is er
te doen

Harterinksdijk
Sinderensweg
Burgermeester van de
Zandestraat
Aaltenseweg

Terugblik

Aaltenseweg
Oostelijke Oude
Aaltenseweg

W.P. 10: KRAMP
Open: 06:55 uur; Vroegste starttijd: 07:10 uur; Uiterste starttijd: 09:05 uur; Sluitingstijd: 09:05 uur.

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. weg vervolgen

Oostelijke Oude
Aaltenseweg

0,1
0,5
1,3
1,5
2,0
2,3
2,6
2,8

Met de bocht mee naar rechts
Links aanhouden, spoor over en rechtdoor lopen
Bij driesprong links
Bij driesprong links
Bij kruising (met Laarweg) links
Bij driesprong links
Spoor over
Bij kruising links LET OP! Aan linkerkant van de weg
lopen op fietspad
Voor rotonde oversteken bij oversteek plaats en industriegebied
inlopen
Het W.P. bevindt zich aan de rechterkant van de weg

3,8

Heusinkvelderstraat
Rademakersbroek

Laarweg
Aaltenseweg (N318)

Autoroute

3,5

Lopersroute

Etappe 11: Dames 3,7 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:30:00 / universiteitslimiettijd: 0:23:00)

Op het fietspad
lopen
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W.P. 11: VMI-GROUP TE LIREWEG
Open: 07:15 uur; Vroegste starttijd: 07:25 uur; Uiterste starttijd: 09:30 uur; Sluitingstijd: 09:35 uur.
Etappe 12: Dames 3,7 km: vlak/0,7 km onverhard
(limiettijd: 0:45:00 / universiteitslimiettijd: 0:31:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,2

Na het W.P. weg vervolgen
Eerste weg rechts

Euroweg
Aaltenseweg

0,2
1,1
2,3
3,4
3,7

Direct links de brug over onverhard
Eerste verharde weg rechts na brug
Bij kruising linksaf slaan
Aan het einde van de weg links
Het W.P. bevindt zich vlak voor de kruising

Entinkweg
Vossenbult
Gruttersweg
Veenweg

W.P. 12: ZWARTE VEEN
Open: 07:35 uur; Vroegste starttijd: 07:45 uur; Uiterste starttijd: 10:05 uur; Sluitingstijd: 10:15 uur.
Etappe 13: Dames 7,8 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:40:00 / universiteitslimiettijd: 0:30:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. rechts

Entinkweg

0,8
1,7
2,8
3,1

Voor de N-weg scherpe bocht naar links
Einde weg links
Loop Varsseveld binnen
Bij zijstraat Spanjerweg rechtsaf slaan

Parellel Twente-route
Lichtevoordseweg

3,4
4,1
4,2
6,6
6,8
7,1
7,8

Einde van de weg rechts
Ga de fietstunnel in
Na de fietstunnel meteen rechtsaf slaan bij driesprong
Ga vier kruisingen rechtdoor
Bij kruising Landstraat linksaf
Bij zijweg rechtdoor
Het W.P. is vlak voor de kruising

Spanjerweg
Hiddinkdijk
Hiddinkdijk
Landstraat

W.P. 13: DENSO TE HEELWEG
Open 07:50 uur; Vroegste starttijd: 08:15 uur; Uiterste starttijd: 10:35 uur; Sluitingstijd: 10:45 uur.

Etappe 14: Heren 7,6 km: vlak/0,4 km onverhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:42:00)
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Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. rechts

Heideweg

0,7

Eerste weg links (voor boerderij) onverhard

Nicolaasweg

1,1

Bij zijstraat rechtdoor, verhard

Nicolaasweg

2,1

Kruising met onverharde weg rechtdoor oversteken

Stuifveenweg

3,0

Bij zijstraat (Stuivezandweg) rechtdoor

3,2

Einde weg links, gevaarlijke T-splitsing

3,4

Bij zijstraat (Zieuwentweg) rechtdoor

Zanddijk

Route-aanwijzing

Extra informatie

3,8

Bij kruising rechts

Landeweerweg

4,2

Bij zijstraat (Pausendijk) rechtdoor

4,4

Bij zijstraat (Tulnersweg) rechtdoor

4,6

Bij driesprong links aanhouden

Halsedijk

4,9

Bij voorrangsweg scherp rechts, aan linkerkant lopen!

Halle Heideweg

5,3

Eerste weg scherp links

Kuiperstraat

6,2

Bij zijstraten (Dwarsdijk en Potronsdijk) rechtdoor

7,2

Bij driesprong rechts

7,6

Het W.P. is voor de boerderij

Achter de
schermen

Afst.

Belangrijke
informatie

Etappe 14: Heren 7,6 km: vlak/0,4 km onverhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:42:00)

Wolfersveenweg

W.P. 14: WOLVERSVEEN
Open: 08:30 uur; Vroegste starttijd: 08:50 uur; Uiterste starttijd: 11:15 uur; Sluitingstijd: 11:30 uur.

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. weg vervolgen

Wolfersveenweg

0,3

Vijfsprong rechtdoor oversteken

Wolfersveenweg

1,1

Bij zijstraat (Meeneweg) rechtdoor

1,4

Bij zijstraat (Hobelmansdijk) rechtdoor

1,8

Bij driesprong rechts aanhouden, slingerroute

2,5
3,1

Voorrangsweg (Ruurloseweg) rechtdoor oversteken, Wolfersveenweg
vervolgen. Onverhard
Bij kruising (Petersdijk) recht oversteken

3,8

Bij kruising (Klaverdijk) recht oversteken

4,1

Bij driesprong links aanhouden

4,2

Bij kruising (Oude Zelhemseweg) recht oversteken (verhard fietspad)

Vierblokkenweg

5,3

Bij zijstraat (Rijnweg) rechtdoor

Verhard

Wat is er
te doen

Etappe 15: Heren 9,3 km: vlak/3,0 km onverhard
(limiettijd: 1:05:00 / universiteitslimiettijd: 0:50:00)

Kruising met de Varsselseweg rechtdoor oversteken. Onverhard
Weg rechtdoor oversteken

Vierblokkenweg

6,1

Einde weg links

Reerinkweg

6,3

Eerste weg rechts

Sarinkdijk

7,5

Met de bocht naar rechts, daarna de eerste links

Sarinkdijk

7,9

Bij de kruising rechtdoor

8,3

Voorrangsweg rechtdoor oversteken, vervolg de weg

Schuttestraat

8,4

Bij zijweg (Hoge Slagdijk) rechtdoor

Schuttestraat

9,3

Op kruising rechtsaf, het W.P. is na de kruising

Brandenborchweg

Autoroute

5,6
5,9

Lopersroute

Terugblik

Wolfersveenweg
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W.P. 15: HUIZE ZELLE
Open 09:10 uur; Vroegste starttijd: 09:30 uur; Uiterste starttijd: 12:00 uur; Sluitingstijd: 12:20 uur.

Etappe 16: Heren 6,4 km: vlak/0,9 km onverhard
(limiettijd: 0:45:00 / universiteitslimiettijd: 0:36:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie
Brandenborchweg

-

Na het W.P. weg vervolgen

0,3

Bij kruising (Vosterweg) rechtdoor oversteken

0,5

Brug over

1,4

Bij kruising links, onverhard

Rommelderdijk,

2,4

Bij driesprong rechts aanhouden

Onsteinseweg

2,4

Spoor over

3,1

Einde weg rechts, over het fietspad en direct links

Ruurloseweg,
Schoneveldsedijk
Wiersserbroekweg

4,3

Bij kruising rechts

5,8

Bij kruising links

Vrochterdijk

6,4

Het W.P. is voor de kruising

Vrochterdijk

W.P. 16: HAGENBEEK
Open: 09:40 uur; Vroegste starttijd: 10:00 uur; Uiterste starttijd: 12:25 uur; Sluitingstijd: 12:45 uur.

Etappe 17: Heren 3,5 km: vlak/1,4 km onverhard
(limiettijd: 0:30:00 / universiteitslimiettijd: 0:21:00)
Afst.

Route-aanwijzing

0,8

Na het W.P. schuin rechts oversteken, onverharde weg
Zwarteweg
Bij viersprong schuin links oversteken (tweede weg vanaf links Oude Ruurloseweg
gezien)
Bij driesprong rechts aanhouden
Vrochterdijk
Bij zijstraat (Doktersdijk) rechtdoor
Bij zijstraat (Flierdijk) rechtdoor
Bij kruising (met ANWB-paddenstoel) rechts, Barchem in
Fierdijk/Larikslaan
In Barchem eerste weg links
Beukenlaan
Weg vervolgen
Het W.P. is aan de rechterkant

1,7
1,9
2,5
2,9
3,3
3,4
3,5
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Extra informatie

Belangrijke
informatie

W.P. 17: TOPICUS TE BARCHEM
Open: 10:05 - 12:55 uur.
Kom na de finish niet meer met de lopershes in de buurt van het finishpoortje. Dit om te voorkomen
dat de tijd opnieuw geregistreerd wordt! Ook niet met een mobiele telefoon!

Eerste start:

11:30 uur

Tweede start: 11:45 uur

Derde start

12:00 uur

Vierde start:

12:15 uur

Vijfde start:

Zesde start:

12:45 uur

Zevende start

13:00 uur

12:30 uur

Achter de
schermen

Herstart Topicus te Barchem
Indien de loper van etappe 17 nog niet binnen is wacht de fietser op het hesje en brengt dit daarna
zo snel mogelijk na.

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na de herstart kruising schuin links oversteken

Zwiepseweg

0,2

Barchem uitlopen

1,9

LET OP! Op de weg blijven, NIET de Lochemseberg op!

2,6

Met de bocht naar links

3,1

Bij kruising naar rechts

3,7

Bij zijstraat (De Heest) rechtdoor

4,0

Brug over

4,6

Einde weg rechts fietspad op, voorrangsweg

Nettelhorsterweg

6,4

Derde weg links

Horstweg

7,2

Bij zijwegen (verharde weg links, onverhard rechts) rechtdoor

8,0

Bij kruising rechts, het W.P. is net na de bocht

Wat is er
te doen

Etappe 18: Heren 8,0 km: vlak/verhard
(limiettijd: 1:00:00 / universiteitslimiettijd: 0:42:00)

Terugblik

Wengersteeg

Slaapweg

W.P. 18: NETTELHORST
Open 11:45 uur; Vroegste starttijd: 12:00 uur; Uiterste starttijd: 14:00 uur; Sluitingstijd: 14:00 uur.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Na het W.P. weg vervolgen
Bij kruising links

Slaapweg
Geesterse Broekweg
Geesterse Broekweg

0,8

Bij zijstraat (Altena’s Dijk) rechts aanhouden

1,6

Kruising (Boerenesweg) rechtdoor oversteken Onverhard

Kotte Bekke

2,2

Einde weg links

Esweg

2,5

Eerste weg rechts

Oosterveldweg

3,0

Bij viersprong weg volgen

3,4

Einde weg scherp links

Oude Diepenheimseweg

3,9

Brug over

Aaftinkdijk

4,2

Eerste weg rechts

Lage Broekdijk

4,8

Bij zijweg (Hagdijk) rechtdoor

Autoroute

Afst.
0,7

Lopersroute

Etappe 19: Heren 7,2 km: vlak/0,3 km onverhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:40:00)
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Etappe 19: Heren 7,2 km: vlak/0,3 km onverhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:40:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

5,3

Einde weg rechts Rechts blijven lopen!

Elsmansdijk

5,6

Tweede weg links. Onverhard

Graafdijk

6,0

Einde weg rechts

Haardijk

6,3

Met de bocht in de weg mee naar links

Waninkdijk

Bij zijwegen rechtdoor (Benninkdijk, Eigdeweg)
6,8

Bij driesprong links aanhouden

7,2

Het W.P. ligt vlak voor de kruising

Mengersdijk

W.P. 19: NOORDIJK
Open: 12:15 uur; Vroegste starttijd: 12:35 uur; Uiterste starttijd: 14:45 uur; Sluitingstijd: 14:55 uur.

Etappe 20: Dames 6,0 km: vlak/verhard
(limiettijd: 0:50:00 / universiteitslimiettijd: 0:41:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. rechtsaf

Markveldsedijk

0,8

Bij kruising (Kipkesdijk) rechtdoor

0,9

Bij zijstraat (Hornteweg) rechtdoor

1,4

Bij kruising (Karelsdijk/Zijdeweg) rechtdoor

1,5

Bij zijstraat (Wunneweg) rechtdoor

1,9

Einde weg (voorangsweg) oversteken en links, fietspad op

Diepenheimseweg

2,0

Direct eerste weg rechts, rechts blijven lopen

Deldenseweg

2,5

Brug over, rechtdoor

Overijssel

3,1

Bij kruising rechts

Oude Deldensestraat

3,2

Met bocht mee naar rechts

3,8

Eerste weg links

Middendorperweg

5,0

Brug over

Middendorperweg

6,0

Het W.P. is voor het kruispunt

W.P. 20: MIDDENDORP
Open: 12:50 uur; Vroegste starttijd: 13:10 uur; Uiterste starttijd: 15:20 uur; Sluitingstijd: 15:35 uur.

Etappe 21: Heren 6,2 km: vlak/0,8 km onverhard
(limiettijd: 00:45:00 / universiteitslimiettijd: 0:37:00)
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Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Na het W.P. rechtdoor

Nieuwe Dijk

0,3

Flauwe bocht naar links

Nieuwe Dijk, gaat over
in Waalstraat
Bretelstraat

1,5

Einde weg links

1,7

Voorrangsweg oversteken, dan rechts over het fietspad

Needsestraat N740

2,2

Steek de rotonde over, fietspad volgens parallel aan
voorrangsweg

Bentelosestraat

Route-aanwijzing

Extra informatie

Tweede weg rechts

Gorsveldweg

3,9

Bij zijstraat (Scholtenweg) links aanhouden

Gorsveldweg

4,6

Bij kruising (Dorreweg) rechtdoor

Gorsveldweg

4,8

Bij driesprong rechts aanhouden

Gorsveldweg

5,8

Einde weg links

Bentelerhaarweg

5,8

Bij zijstraat rechtdoor

6,2

Rechtsaf zandweg in.
Het W.P. bevindt zich aan het begin van de zandweg

Achter de
schermen

Afst.
3,0

Belangrijke
informatie

Etappe 21: Heren 6,2 km: vlak/0,8 km onverhard
(limiettijd: 00:45:00 / universiteitslimiettijd: 0:37:00)

Drekkersweg

W.P. 21: BENTELO
Open: 13:20 uur; Vroegste starttijd: 13:40 uur; Uiterste starttijd: 15:50 uur; Sluitingstijd: 16:05 uur.

Extra informatie

Einde weg links, weg wordt verhard

Gorsveldweg

1,4
2,8

Bij zijweg (Eijsinksweg) rechtdoor. Weg
daarna naar rechts vervolgen
Eerste verharde weg links

Gorsveldweg, wordt
Bentelerweg
Rotersweg

3,1

Bij T-splitsing rechts

Rotersweg

3,5

Weg naar rechts blijven volgen

Rotersweg

4,0

Einde weg rechts

Beckumerschoolweg

4,1

Tweede weg links, fietstunnel in

4,2

Loop de fietstunnel uit en ga direct links

Beckumerkerkweg

4,3

Eerste weg rechts

Kerkpad

4,5

Bij driesprong links aanhouden

Eekendiekske

4,9

Bij kruising (Wolfkaterweg) rechtdoor

Eetgerinksweg

5,2

Eerste weg rechts

Ganzenbosdijk

6,7

Weg naar links blijven volgen

Ganzenbosdijk

7,0

Bij kruising rechts

Oude Deldenerweg

7,3

Bij kruising (Veldbeekweg) rechtdoor

7,7

Bij kruising rechtdoor. Onverhard (‘eigen weg’)

7,8

Links aanhouden

8,0

Bij kleine parkeerplaats rechtdoor (volg de bordjes)

8,1

Bij driesprong rechts

8,6
8,8

Bij viersprong, neem de tweede weg links (verboden voor Wiecherinksweg
auto’s)
Over het spoor links aanhouden
Weleweg

9,3

Na binnenkomst Boekelo tweede weg rechts

Henry Dunantlaan

9,6

Met bocht mee naar links en einde weg rechts

Bastinglaan

Terugblik

Route-aanwijzing

0,5

Lopersroute

Afst.

Wat is er
te doen

Etappe 22: Heren 10,7 km: vlak/0,5 km onverhard
(limiettijd: 1:05:00 / universiteitslimiettijd: 0:54:00)

Spieleweg

Autoroute

Lansinkweg
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Etappe 22: Heren 10,7 km: vlak/0,5 km onverhard
(limiettijd: 1:05:00 / universiteitslimiettijd: 0:54:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

9,9

Einde weg rechtsaf, na 200 m op fietspad

Boekelosestraat

10,5

Linksaf door het hek van Grolsch Nauwe doorgang!

10,7

Het W.P. ligt op het terrein van Grolsch

W.P. 22: GROLSCH
Open: 14:05 uur; Vroegste starttijd: 14:30 uur; Uiterste starttijd: 16:40 uur; Sluitingstijd: 16:55 uur.

Etappe 23: Dames 7,5 km: viaduct/verhard
(limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:43:00)
Afst.

Route-aanwijzing

0,2

Na het W.P. weg vervolgen
Einde Grolsch-terrein rechts en rechts fietspad op

0,5

Einde fietspad links, op het fietspad blijven lopen

0,7
1,1
1,3
1,4
1,5
1,6
1,8
2,4
2,7
2,8

Extra informatie

Bij zijweg rechtdoor en Usselo binnenlopen
Bij zijweg (Rosinkweg) rechtdoor
Bij zijweg links
Usseleresweg
Met de bocht mee naar rechts
Einde weg links (fietspad), viaduct over
Haaksbergerstraat
Direct eerste fietspad links
Steek Haaksbergerstraat/Keuperweg over
Usseleresweg
Bij kruising rechtdoor
Harberinksweg
Bij Y-splitsing rechts
Harberinksweg
Rechts het fietspad op en voorrangsweg oversteken
Usselerrondweg /
Gevaarlijk kruispunt!
Josink Esweg
2,9
Eerste weg rechts
Josink Maatweg
3,3
Eind van de weg rechts
Josink Kolkweg
3,6
Twee zandpaadje rechts en linksaf de verharde weg op
Bruggertstraat
4,2
Bij voorrangskruising links, links de stoep op
Rembrandtlaan, brug
4,4
Bij rotonde rechts, rechts op fietspad gaan lopen
Hendrik ter Kuilestraat
5,2
Bij verkeerslichten rechtdoor
Hendrik ter Kuilestraat
5,3
Bij verkeerslichten rechtdoor oversteken
Parkweg
5,5
Bij zijstraat met verkeerslichten rechtdoor
5,7
(Einde weg) voorrangsweg oversteken en links het
fietspad op
5,9
Bij verkeerslichten rechtdoor
6,2
Eerste weg rechts
Stadsmatenstraat
6,5
Bij kruising Kortenaerstraat rechtdoor
M Harpetsz Tromplaan
6,7
Voorrangsweg De Ruyterlaan oversteken
Hoedemakerplein
Fietsers stoppen bij de ondergrondse fietsenstalling. Het is verboden de fiets mee
te nemen naar de Oude Markt!
6,9
Bij kruispunt rechtdoor Gevaarlijk kruispunt!
Brammelerstraat
7,0
Bij vijfsprong rechtdoor oversteken
Marktstraat
7,4
Het W.P. bevindt zich op de Oude Markt.
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Herstart Enschede
Herstart dames:

17:20 uur

Herstart heren:

17:40 uur

Afhalen stoffen startnummers
De startnummers voor de laatste etappe kunnen opgehaald worden bij de organisatie op de Oude
Markt. De startnummers voor de dames- en herenetappe moeten tegelijkertijd opgehaald worden.
Laat hierbij je hesje zien! Het hesje kan later ingeleverd worden op de campus van de Universiteit
Twente. Geef het ook door als één van de laatste etappes niet wordt gelopen.
Er mogen geen fietsers meefietsen tijdens de twee laatste etappes!
Zie pagina 73 voor de fietsroute

Achter de
schermen

Belangrijke
informatie

W.P. 23: OUDE MARKT (ENSCHEDE) - FINISH
Open: 14:50 - 17:35 uur.

Etappe 24 & 25: Dames & Heren 7,7 km: vlak/0,3 km onverhard
Dames: (limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:44:00)
Heren: (limiettijd: 0:50:00 / universiteitslimiettijd: 0:38:00)

Bij driesprong links aanhouden
Einde weg rechts
Eerste weg links
Bij kruispunt met fietspad rechts
Kruising rechtdoor oversteken
Linksaf, aan de linker zijde van de straat blijven lopen
Eerste zijweg links
Bij driesprong rechts aanhouden
Waterpost ter hoogte van de boerderij
Bij kruising links
Bij fietspad rechtdoor
Bij driesprong rechts aanhouden
Bij fietspad rechtdoor
Bij driesprong rechts aanhouden
Na 20 m rechtsaf

Wat is er
te doen

2,2
2,3
2,4
2,7
3,0
3,1
3,2
3,6
3,9
4,1
4,4
4,5
4,8
5,0
5,0

0,6
0,9
1,1
1,2
1,6

Extra informatie
Marktstraat
Korte Hengelosestr.
Stationsterrein-oost

Prinsessentunnel
Hengelosestraat
Boddenkampstraat
Boddenkampstraat

Terugblik

1,7

Na de herstart een rondje om de kerk
Rechtsaf slaan
Derde straat rechts
Voor spoorbomen links het plein op met de autorichting mee
Aan het einde van het plein rechtsaf het fietspad op
Bij kruising rechts tunnel in Krappe bocht!
Na de tunnel weg oversteken
Na ‘Kwik-Fit’, eerste weg rechts
De singel schuin links oversteken
Pas op voor paaltje
Einde weg rechts en meteen weer links

Minister de Savornin
Lohmanlaan
Van Hogendorpstr.
Roessingbleeksweg
Maatmanweg
Fietspad
Viermarkenweg

Lopersroute

Route-aanwijzing

0,2
0,4
0,5

Van Heeksbleeklaan

Autoroute

Afst.

Zomerdijksweg

Fietspad
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Etappe 24 & 25: Dames & Heren 7,7 km: vlak/0,3 km onverhard
Dames: (limiettijd: 0:55:00 / universiteitslimiettijd: 0:44:00)
Heren: (limiettijd: 0:50:00 / universiteitslimiettijd: 0:38:00)
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

5,1
5,3
5,5
5,5
5,8
6,1
6,5
6,9
7,2

Eerste weg rechts
Aan het einde van het fietspad links
Eerste weg rechts, onder openstaande slagboom door
Eerste weg links (onder 2 loopbruggen door)
Langs openstaande slagboom, links lopen
Bij einde fietspad weg recht oversteken
Derde weg rechts
Bij kruising rechtsaf (voor de sportvelden langs)
Linksaf het fietspad op

Pinetumpad
Achterhorst
De Horst
Hallenweg
Hallenweg

7,3
7,5
7,7

Onder loopbrug door, links en direct weer rechts
Na fietsenstalling UTrack op
De finish is aan de kant van het sportcentrum op de UTrack

FINISH
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Boerderijweg/
Drienerlolaan

11 e editie

DINSDAG 18 JUNI
HAVENKWARTIER DEVENTER

OP LOOPAFSTAND VAN HET STATION )

)
Menu

TopiConf 2019

De Topicus conferentie over techniek, business en innovatie!
Een geheel verzorgde, inhoudelijke en kosteloze dag!
Meld je aan op Topiconf.nl

STUDENTENWERK GEZOCHT?
SCHRIJF JE IN OP WWW.SUSA.NL

WWW.SUSA.NL

Belangrijke
informatie

Uitleg autoroute
Bij de routebeschrijving voor de auto’s zijn steeds twee mogelijkheden. Men kan met de auto
vanaf een wisselpunt naar het volgende wisselpunt gaan (bijvoorbeeld van 5 naar 6) of een
wisselpunt overslaan (bijvoorbeeld van 5 naar 7). Op het wisselpunt wat je overslaat moet je
een loper-fietser wissel doen (in het bovenstaande voorbeeld dus op W.P. 6).
De afstand die achter de etappe staat, is de te rijden afstand naar het dichtstbijzijnde
wisselpunt. Hierbij is steeds de afstand in kilometers vanaf het vorige wisselpunt aangegeven.

Achter de
schermen

Als je een wisselpunt (W.P.) wilt overslaan moet je als volgt te werk gaan:

Wat is er
te doen

Vanaf het W.P. waar je vertrekt volg je de beschrijving in de linkerkolom (normale route) tot
je een splitsing van lijnen tegenkomt. Nu volg je de route die in het midden van de bladzijde
staat (normale route en overslagroute zijn hetzelfde) tot je weer een splitsing van de lijnen
tegenkomt. Volg nu de route in de rechterkolom (overslagroute). Als je weer een splitsing van
lijnen tegenkomt ga je via de middenroute weer terug naar de linkerkolom. Je bent nu twee
wisselpunten verder.
Autoroute, zowel voor overslaan
als voor bereiken wisselpunt

Route naar wisselpunt

Terugblik

Overslagroute

Autoroute, zowel voor overslaan
als voor bereiken wisselpunt

Lopersroute

Dus: waar de overslagroute van de normale autoroute afwijkt, is de beschrijving uitgesplitst
naar een beschrijving van de overslagroute (rechts) en de beschrijving van de normale route
waarmee men het eerstvolgende wisselpunt kan bereiken (links). Als de routes samenvallen
staat de beschrijving in het midden van de bladzijde.

Autoroute

Tot slot; het gebruik van navigatiesystemen is verboden, omdat dan mogelijk
de lopersroute wordt gekruist. Hierdoor komt de veiligheid van de lopers in
gevaar. Blijf op de autoroute, roekeloos rijgedrag wordt gestraft!
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Overzichtskaart herstart Radboud Sportcentrum

Legenda
BUS: Vertrekplaats touringcars
+: EHBO punt
S: Start + Finish
i: Infobalie
P: Parkeerplaatsen busjes
PB: Vertrekplaats pendelbussen centrumetappe
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= Aankomst centrumetappe
= Vertrek tweede etappe
= Autoroute

Belangrijke
informatie

Start Nijmegen
Tip:
Afst.

Zijn de errata al bekeken en in dit boekje bijgeschreven? Streep de overslag- of autoroute die
je niet gaat volgen door: zo voorkom je dat je de verkeerde route gaat volgen.
Route-aanwijzing

Extra informatie

ETAPPE 1
Auto’s blijven op de parkeerplaats!

Naar W.P. 2: Wylerbergmeer:

0,3
1,0

Vanaf de parkeerplaats links,
tegen autoroute van etappe 2 in
Bij splitsing rechts aanhouden
Bij voorrangsweg rechts

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

St. Hubertusweg

3,8

Bij eerste verkeerslicht
links, N840

Alde Weteringweg

Terugblik

Bij eerste verkeerslichten links,
richting Ooij
0,1
Eerste weg rechts richting
sportcomplex / Wylerbergmeer
1,1
Links voor de voetbalvelden
0,3
Rechts parkeerplaats op
Hier parkeren
Parkeerlichten ontsteken!
W.P. 2: WYLERBERGMEER
ETAPPE 3/4: ±20,9 km:

Lopersroute

Route-aanwijzing

3,8

Overslaan W.P. 2:

N840

Voor Wisselpunt 3 geldt een verplichte lopers/fietserswissel, omdat er bij dit wisselpunt niet geparkeerd mag worden. Hierdoor is er geen autoroute naar W.P. 3 Niel.

Autoroute

Afst.

Platolaan
Toernooiveld
Kapittelweg
Sint Annastraat
Oranjesingel N326
Terwindtstraat, Nieuwe
Ubbergseweg / N325

Wat is er
te doen

W.P. 1: RSC NIJMEGEN - FINISH
ETAPPE 2: ±17 km:
Sla linksaf de parkeerplaats (P10) af
0,2
Einde weg links
0,4
Bij verkeerslichten rechtdoor
0,8
Aan het einde van de weg, bij de verkeerslichten rechts
2,3
Ga het verkeersplein (Keizer Karel Plein) op, neem de eerste afslag
1,0
Bij 4e verkeerslichten rechts, neem de middelste rijbaan, daarna
rechts aanhouden, richting Kleve N325

Achter de
schermen

Het W.P. is op de
atletiekbaan RSC

Wel met auto’s naar W.P. 3 gaan, heeft consequenties voor verdere deelname!
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Naar W.P. 4: Dingdung:

Overslaan W.P. 4

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

0,4

Neem de eerste afslag op rotonde

Thornsestraat

0,4

2,1

Vervolg de weg

Kapitteldijk

0,7

1,9

Met de bocht mee naar rechts,
ga door dorp Leuth
Blijf de hoofdweg volgen,
rotonde tweede afslag
Rijd het dorp Millingen aan de
Rijn door via de bochtige weg
Neem voor de bushalte de afslag
rechts (rijd Duitsland binnen)
Parkeren op aanwijzing organisatie

Steenheuvelsestraat

3,5

Botsestraat

6,9

Heerbaan /
Klever Straße
Zyfflicher Straße

0,2

Derde afslag rotonde,
rechtsomkeerd
Ga links de N325 op
richting Kleve
Duitsland
binnenrijden!
Neem afslag rechts
ri. Kleve/Kranenburg
Op rotonde 3e afslag
(Klever Straße)
Verkeerslichten

1,6
5,0
4,3
1,8

3,5
4,8
1,0

W.P. 4 DINGDUNG
0,4

Na wisselpunt links

Trübsche Straße

2,1
4,8

Einde weg rechts
Bij tweede verkeerslichten links

K3 Klever Straße
Tweestrom / 220n

Naar W.P. 5: Rindern

rechtdoor in Nütterden
4e verkeerslicht links ri.
Goch/Emmerich

Verkeerslichten rechtdoor, ri. Emmerich

Overslaan W.P. 5

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

2,5

Brug over het Spoykanal

Tweestrom / 220n

2,5

Brug
over
Spoykanal

0,4

Na de brug eerste afslag rechts,
industriegebied Kleve 3 op

Medlinestraße

0,4

Rechtdoor, weg
vervolgen

W.P. 5: RINDERN
ETAPPE 6: ±7,5 km:
-
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Verlaat W.P. via zelfde weg,
einde weg rechts

Tweestrom

het

Route-aanwijzing

1,3

Neem op de rotonde de eerste afslag richting Kleve
PAS OP! Lopers steken over!

Extra informatie

1,8

Bij de verkeerslichten linksaf, de 220 op, richting Emmerich

Route-Aaanwijzing

5,0

Het W.P. is vlak voor de brug op het
talud

-

Parkeer bij het talud op
aanwijzingen van de organisatie

Overslaan W.P. 6

Extra informatie

Afst

Route-aanwijzing

5,0

Rechtdoor de
Rheinbrücke over
Pas op: Auto’s van
W.P.6 komen hier
van links!

Achter de
schermen

Naar W.P. 6: Oraniendeich

Afst

Belangrijke
informatie

Afst.

Wat is er
te doen

W.P. 6: ORANIENDEICH
-

ETAPPE 7: ±8,6 km:
Weg vervolgen

0,7

Links de dijk op, scherpe bocht

0,5

Links de brug over de 220 op

Afst.

Route-aanwijzing

1,6
1,5
1,9

Einde brug, bij 1e verkeerslichten rechtdoor, richting ‘s-Heerenberg
Bij 2e en 3e verkeerslichten rechtdoor
Bij 4e verkeerslichten rechtdoor de snelweg over

Route-aanwijzing

Weer in NL! Bij rotonde de tweede
afslag, ‘s Heerenberg inrijden
0,4
Tweede weg rechts
0,3
Derde straat rechts en parkeren op
aanwijzing van de organisatie
Het W.P. ligt één straat verderop
W.P. 7: ‘s-HEERENBERG
ETAPPE 7: ±6.3 km:
Weg vervolgen
0,5
Einde weg rechts
0,2
Op de rotonde tweede afslag, ri. Ulft

1.4

Overslaan W.P. 7
Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

De Immenhorst

1,4

Goorsestraat
Industriestraat

0,9

Weer in NL! Bij de
rotonde eerste afslag
(Elsepasweg)
Bij de rotonde eerste
afslag, richting Ulft

Ulenpasweg

Autoroute

Afst.

Lopersroute

Naar W.P. 7: ‘s-Heerenberg

Terugblik

Extra informatie

Brede Steeg
Elsepasweg

63

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,5

Op rotonde tweede afslag

Elsepasweg

0,2

Op rotonde eerste afslag

Meilandsedijk

Naar W.P. 8: Azewijn

Overslaan W.P. 8

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

2,1

Op de volgende rotonde tweede afslag, richting Ulft/Gendringen

Eerlandsestraat

2,1

2,2

Derde weg rechtsaf richting Moeze- Azewijnsestraat
köttel PAS OP! Lopers parallel!

1,9

0,6

Parkeren na eerste zijstraat op
aanwijzing van de organisatie

0,4

-

Het W.P. ligt in de zijstraat

Volgende
rotonde
eerste afslag ri. Netterden (Netterdseweg)
Bij een verharde
zijstraat links afslaan
(Revenseweg)
Aan het eind van de
weg links afslaan
(Netterdensestraat)
Weg volgen (Netterd.
straat/ Miltseweg)

Hoofdstraat

-

W.P. 8: AZEWIJN
-

ETAPPE 8: ±16.6 km:
Weg vervolgen

Azewijnsestraat

1,4

Eerste kruispunt linksaf slaan

Miltseweg

Naar W.P. 9: Ulft
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

1,5

Op rotonde tweede afslag

Rijnweg

0,5

Op rotonde tweede afslag

Rijnweg

0,7

Op rotonde tweede afslag

Engbergseweg

3,8

Op rotonde derde afslag

Terborgseweg (N317)

3,3

Einde van de weg rechtsaf richting Doetinchem

Ulftseweg

0,9

Op rotonde derde afslag en parkeer aan het einde van de weg op
aanwijzingen van de organisatie

0,6

Op rotonde derde afslag (verboden in te rijden meetellen), richting Debbeshoek
centrum
Neem de vijfde weg rechts en parkeer op aanwijzingen van DRU-Laan
de organisatie

0,8

W.P. 9: HERSTART ULFT
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Terugblik

Wat is er
te doen

Achter de
schermen

Belangrijke
informatie

Overzichtskaart herstart Ulft

Legenda

Lopersroute

= Autoroute
= Lopersroute

Autoroute

BUS: Vertrekplaats touringcars
EHBO: EHBO punt
H: Herstart
i: Infobalie
P: Parkeerplaatsen busjes
T: Toiletten
WP: Wisselpunt 9
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Herstart Ulft
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

ETAPPE 10: ±16.7 KM:
Neem de weg weer terug richting de rotonde
0,5
Op rotonde derde afslag richting Doetinchem
Slingerparallel (N317)
2,1
Bij eerste kruising rechtdoor
2,0
Bij tweede kruising rechtsaf slaan
Zeddamseweg (N335)
1,0
Brug over en weg blijven volgen
Ettensestraat
1,0
Einde van de weg rechts richting Varsseveld
Sint Jorisplein
0,3
Eerste weg links
Varsseveldseweg (N818)
0,2
Spoor over en op hoofdrijbaan blijven rijden
1,5
Terborg uit, op rotonde derde afslag, ri. Westendorp
Keppelbroeksdijk
2,3
Snelweg oversteken
0,8
Einde weg rechts, richting Westendorp
Doetinchemseweg
0,6
Westendorp inrijden en weg vervolgen
0,9
Westendorp uitrijden en weg vervolgen
1,4
Derde weg links, richting Winterswijk
Twenteroute (N18)
2,3
Bij derde verkeerslichten rechtsaf, richting Aalten
Oostelijke rondweg
1,5
Bij rotonde derde afslag
Guldenweg
Parkeren op aanwijzingen van organisatie
W.P. 10: KRAMP
W.P. 11: VMI-GROUP TE LIREWEG
Beide WP zijn op loopafstand van de parkeerplaats, zie kaartje:
ETAPPE 12: ±3 km:

= Autoroute
= Wandelroute
= Lopersroute
Varsseveld: Wisselpunt 10 en 11 bevinden zich op loopafstand van elkaar
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Overslaan W.P. 12

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

-

Ga voor rotonde rechts

Veenweg

-

1,0

Brug over en rechtdoor

0,7

Bij vijfsprong 2e rechts, onverhard

Wisselinkweg

1,5

0,5

Einde weg links

Entinkweg

Rij terug naar de
rotonde en neem
de eerste afslag
Bij verkeerslichten
links (N18)

0,5

Kruispunt links

Veenweg

-

Parkeren op aanwijzingen van
organisatie

Achter de
schermen

Afst.

Belangrijke
informatie

Naar W.P. 12: Zwarte Veen

W.P. 12: ZWARTE VEEN
ETAPPE 13: ±6,8 km:
-

Weg vervolgen

0,6

Bij vijfsprong eerste weg rechts

0,3

Bij driesprong rechts aanhouden

2,2

Einde weg rechts. Je kruist hier de
lopersroute dus rijd voorzichtig
en luister naar de aanwijzingen
van de organisatie!

Lichtenvoordseweg

0,2

Twente-Route

1,0

Bij voorrangsweg links, richting
Varsseveld/Doetichem
Bij verkeerslichten rechtdoor

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,8

Bij verkeerslichten rechts

Zelhemseweg (N330)

Terugblik

Overslaan W.P. 13

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

0,6

Na brug rechts

Hogeweg

0,6

Brug over en weg
vervolgen
Halle inrijden

1,4

Heelweg-West binnenrijden

0,4

Eerste weg rechts

Molenweg

3,8

0,2

Met weg meebuigen naar links

Molenweg

0,3

Eerste weg links

Landstraat

0,3

Bij kruising links

Landstraat

-

Hier rechts parkeren op aanwijzing
van de organisatie

Lopersroute

Naar W.P. 13: DENSO te Heelweg

Wat is er
te doen

Schippersweg

Autoroute

W.P. 13: DENSO TE HEELWEG
ETAPPE 14: ±6,2 km:
-

Weg vervolgen

2,6

Einde weg rechts

0,2

Halle inrijden

Varsseveldseweg
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Afst.

Route-aanwijzing

1,0

Halle uitrijden en weg volgen

Extra informatie

Naar W.P. 14: Wolfersveen

Overslaan W.P. 14

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

1,6

Bij tweede weg rechts

Kuiperstraat

4,7

0,5

Bij driesprong links

Wolfersveenweg

0,3

Pas op! Ook lopers op de weg!
Bij W.P parkeren op aanwijzingen
van organisatie

Neem de eerste afslag
op de rotonde en
Zelhem binnenrijden

1,5

Bij zesde zijstraat
rechts richting Ruurlo (Ruurloseweg)

0,8

Op rotonde eerste
afslag richting Ruurlo

1,2

In de (scherpe) bocht
links (Aaltenseweg)

W.P. 14: WOLFERSVEEN
ETAPPE 15: ±13 km:
-

Weg vervolgen

Wolfersveenweg

0,4

Op vijfsprong schuin links,
verharde weg
Op kruising rechts

Bielemansdijk

0,7

Aaltenseweg

2,5

Voorrangsweg (Ruurloseweg) oversteken Gevaarlijke kruising

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

1,3
4,0
0,8
1,0

Bij kruispunt (zessprong) rechtdoor
Hengelo binnenrijden
Bij grote kerk rechts richting Ruurlo
Bij kruispunten rechtdoor en Hengelo uitrijden

Aaltenseweg

Naar W.P. 15: Huize Zelle

Ruurloseweg
Ruurloseweg

Overslaan W.P. 15

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

3,9

Bij kruising links, gelijk rechts
aanhouden (zie kaart hieronder)

Beunksteeg

3,9

Bij zevensprong links,
gelijk rechtdoor
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Overslaan W.P. 15

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

1,5

Tweede straat links

Schuttestraat

0,5

-

Parkeren op aanwijzing organisatie

Bij kruising (Helderboomsdijk) rechtdoor
Bij driesprong rechts

0,9

W.P. 15: HUIZE ZELLE
ETAPPE 16: ±12 km:

aanhouden
0,6

Einde weg links

Verharde weg vervolgen, bij
zijstraat (Vorsterweg) rechtdoor

Schuttestraat

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

2,0

Weg naar rechts vervolgen, brug over, daarna weg naar
links vervolgen.
Eerste kruising rechts
Bij kruisingen rechtdoor, spoorlijn over
Bij voorrangsweg links
In bocht naar links rechtsaf slaan
Bij derde driesprong (Wiersserbroekweg) rechtdoor
Bij kruising Mosselseweg vervolgen

Schuttestraat

Wat is er
te doen

Kostedeweg
Let op!
Ruurloseweg
Mosselseweg
Mosselseweg

Overslaan W.P. 16

Afst.

Route-aanwijzing

0,7
0,5

Bij kruispunt rechts
Schoneveldsedijk
Eerste weg links (verhard wordt Vordenseweg
onverhard), negeer verbodsbord

Extra informatie

1,6

Bij vijfsprong links, scherpe bocht

-

Hier rechts parkeren op aanwijzing
van de organisatie

Afst.

Route-aanwijzing

0,7

Bij kruising links
(Schoneveldsedijk)

Terugblik

Naar W.P. 16: Hagenbeek

Achter de
schermen

-

0,6
1,3
0,5
0,3
2,5
1,5

Belangrijke
informatie

Naar W.P. 15: Huize Zelle

Vrochterdijk

Lopersroute

W.P. 16: HAGENBEEK
ETAPPE 17: ±4 km:
-

Weg vervolgen

0,4

Eerste kruising links

Hardermaat

1,5

Tweede kruising rechts

Schoneveldsdijk

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Autoroute

0,8
Eerste weg rechts
Enkweg
1,3
Einde weg links
Woodbrookersweg
0,1
Verplicht parkeren in het weiland
Het is streng verboden om in Barchem met de auto te komen en er te parkeren. Dit
toch doen heeft consequenties voor verdere deelname! Let op de aanwijzingen van
de politie en de organisatie.
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Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

-

Het W.P. en de herstart zijn bij het dorpshuis ‘t Onderschoer in Barchem
W.P. 17: HERSTART TOPICUS TE BARCHEM
Let op!
Parkeren alleen op de aangegeven parkeerplaats op de overzichtskaart hiernaast.
Het is 10 minuten lopen naar herstart Topicus. Vertel je middagploeg dat ze al
voor de herstart van hun loper vertrekken om op tijd bij het volgende wisselpunt
te zijn!
Is jullie loper niet op tijd binnen voor herstart Topicus van de eerste loper van de middagploeg,
dan moet de middagloper een reservenummer ophalen bij de infobalie in Barchem. Je moet altijd
vertrekken op de tijd van jouw startgroep. Zodra jullie loper alsnog is gefinisht in Barchem, moet
de fietser de lopers- en fietsershes nabrengen.

Wij zijn Topicus
Nergens wordt zo enthousiast
gewerkt aan digitale oplossingen
die de zelfredzaamheid van de
burger vergroten. Wij richten ons
op belangrijke maatschappelijke
vlakken
als
Zorg,
Finance,
Overheid, Legal, Security en
Onderwijs.
Werk jij mee aan vraagstukken die
ons dagelijks leven echt raken?

Werken/afstuderen bij Topicus!
www.werkenbijtopicus.nl

70

Lopersroute

Terugblik

Wat is er
te doen

Achter de
schermen

Belangrijke
informatie

Overzichtskaart Herstart Topicus te Barchem

Legenda
= Autoroute
= Lopersroute
= Wandelroute naar herstart

Autoroute

BUS: Vertrekplaats touringcars
EHBO: EHBO punt
H: Herstart Topicus
i: Infobalie
P: Parkeerplaatsen busjes
S: Topicus smoothiebar
WP: Wisselpunt 17
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Herstart Topicus te Barchem
Tips:

Afst.

Zorg dat je voor de herstart vertrekt om op tijd bij wisselpunt 18 te zijn! Zijn de errata al
bekeken en in dit boekje bijgeschreven? Streep de overslag- of autoroute die je niet gaat
volgen door: zo voorkom je dat je de verkeerde route gaat volgen.
Route-aanwijzing

Extra informatie

ETAPPE 18: ±11 km
3,5
0,9
1,4
0,8
0,7
0,6

Vanaf parkeerplaats links en aan het eind van de weg
links richting Lochem
In Lochem bij de verkeerslichten rechts
In Lochem doorgaande weg volgen
Op de volgende twee rotondes rechtdoor (beide eerste
afslag)
Bij verkeerslichten rechtdoor
Tweede weg rechts (inrit niet meetellen)
Einde weg linksaf en direct rechts
Met de bocht mee naar rechts en weg vervolgen

Naar W.P. 18: Nettelhorst

Lochemseweg
Nieuwstad/N312
Goorseweg/N346

Kappellendwarsweg
Bolksbeekweg/Slaapweg
Bolksbeekweg/Slaapweg

Overslaan W.P. 18

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

1,1

Eerste weg rechts en bij driesprong
links aanhouden
Eerste weg links

Slaapweg

1,3

Brug over

Horstweg

0,6

Tweede weg rechtsaf
(Borghorstweg)
Einde weg linksaf
(Geesterseweg)

1,2
-

Parkeren op aanwijzing van de
organisatie

2,4

W.P. 18: NETTELHORST
ETAPPE 19: ±8 km:
-

Weg vervolgen

Horstweg

0,6

Eerste weg linksaf

Hagmansweg

0,3

Brug over en rechts aanhouden

Hagbrugweg

0,4

Bij de kruising rechts

Laarbergweg

1,2

Einde weg links. Let op! Slecht
zicht aan de linkerkant!

Geesterseweg

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

1,0

Derde weg rechtsaf

Scholtenesweg

Naar W.P. 19: Noordijk

Overslaan W.P. 19

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

1,2

Einde weg rechts

Rodedijk

1,2

0,4

Einde weg rechts

Aaftinksdijk

Einde
weg
(Rodedijk)
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links

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

0,8
0,9

Eerste weg links
Tweede weg links

Elsmansdijk
Reurinkweg

0,5

Einde weg
(Pierinkdijk)

0,4
0,5

Bij vijfsprong schuin rechts
Tweede weg links

Markveldsedijk
Mengersdijk

0,9

-

Hier parkeren op aanwijzingen van
de organisatie

Bij vijfsprong rechtdoor (Pierinkdijk) en
met bocht naar rechts
Voorrangsweg
rechtdoor oversteken
(Kappenweg)

3,2

W.P. 19: NOORDIJK

Belangrijke
informatie

Overslaan W.P. 19

Afst.

rechts

Achter de
schermen

Naar W.P. 19: Noordijk

Weg vervolgen

Mengersdijk

2,4

Einde van de weg rechts

Mengersdijk

0,1

Op kruising rechts

Noordijkerveldweg

2,7

Voorrangsweg rechtdoor
oversteken

Kappenweg

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,9
0,4

Brug over en daarna einde weg rechts
Eerste weg links, voorrangsweg op

Steenmorsweg
Deldensestraat/N740

Overslaan W.P. 20

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

1,9

Ga bij de kruising rechts

1,9

Bij kruising rechtdoor

0,8

Parkeren op aanwijzingen van de
organisatie

Oude
Haaksbergerweg
Oude
Haaksbergerweg

2,0

Neem de tweede
afslag op de rotonde,
rechtdoor

Terugblik

Naar W.P. 20: Middendorp

Wat is er
te doen

ETAPPE 20: ±10 km
-

Lopersroute

W.P. 20: MIDDENDORP

1,8

Weg vervolgen en kruising bij het
W.P. oversteken
Tweede weg links

Oude
Haaksbergerweg
Stegenhoekweg

1,6

Tweede weg links, voorrangsweg op

Goorsestraat/N347

2,4

Neem de eerste afslag op de
rotonde, rechtsaf

Bentelosestraat/
N740

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

0,4
0,5
1,1

Hengevelde uitrijden en voorrangsweg vervolgen
Bij de kruising rechtdoor
Met de bocht mee naar links en bij kruising rechtdoor

Bentelosestraat
Gorsveldweg
Dorreweg

Autoroute

ETAPPE 21: ±10 km:
-
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Naar W.P. 21: Bentelo

Overslaan W.P. 21

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Afst.

Route-aanwijzing

0,5

Na de kruising tweede weg rechts
en bij driesprong links aanhouden
Einde weg links. Parkeren op

Eschweg (hectometerpaal 6.2)
Bentelerhaarweg

2,4
1,8

Voorrangsweg
vervolgen
Bentelo inrijden

0,6

Bentelo uitrijden

0,3

Over de beek direct
rechts afslaan

0,9

aanwijzing van de organisatie
W.P. 21: BENTELO
ETAPPE 22: ±15 km:
-

Weg vervolgen

Bentelerhaarweg

0,7

Einde weg links

Grondhuttenweg

0,6

Rechts aanhouden, rijd Bentelo uit

Grondhuttenweg

1,0

Rechtsaf de N740 op

0,1

Direct na 100 meter rechts afslaan

Bentelosestraat
(N740)
Suetersweg

Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

4,1
2,8
4,5

Blijf de weg volgen tot de rotonde
Rijd de rotonde op en neem de derde afslag
Rechts snelweg op
Neem de eerste afslag richting Doetinchem

Suetersweg/Wolfkaterweg
Haaksbergerstraat/N739
Richting Enschede, A35
Afrit 26

Naar W.P. 22: Grolsch

Overslaan W.P. 22

Afst.

Route-aanwijzing

Afst.

Route-aanwijzing

-

Ga rechtdoor richting het industrieterrein

-

Ga rechtsaf

0,3

Sla links het terrein van Grolsch op

-

-

Parkeer op het parkeerterrein aan de rechter zijde

Vervolg viaduct over
de snelweg

W.P. 22: GROLSCH
ETAPPE 23: ±8 km:
-

Ga terug naar de hoofdingang en sla rechtsaf

0,3

Sla linksaf, viaduct over de snelweg

Afst.

Route-aanwijzing

1,2
0,3
0,2
0,8
0,7
0,3

Neem de afslag richting Universiteit
Bij de verkeerslichten linksaf
Tweemaal bij de verkeerslichten rechtdoor
Bij de verkeerslichten rechtdoor
Bij de verkeerslichten rechtdoor
Lonnekerbrug over en weg vervolgen onder
spoorwegviaduct
Bij de verkeerslichten rechtdoor

0,2
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Extra informatie
Afinkstraat

Auke Vleerstraat

Achter de
schermen

Belangrijke
informatie

0,3
Bij de verkeerslichten rechtsaf richting het centrum
Hengelosestraat
2,1
Bij de verkeerslichten rechtdoor
0,4
Bij de verkeerslichten rechtdoor
0,4
Rechts, parkeren op het terrein bij Menzis en ITC
Fortuinstraat
Volg de bewegwijzeringsborden naar de Herstart op de Oude Markt. Op de Oude Markt kun je bij de
infobalie(bus) de startnummers voor de laatste dames- en herenetappe ophalen.
W.P. 23: STAD ENSCHEDE

Naar W.P. 24/25: Finish campus Universiteit Twente
Afst.

Route-aanwijzing

Extra informatie

Terugblik

Wat is er
te doen

Rij aan de achterzijde parkeerplaatsen Menzis en ITC uit
0,2
Volg de weg tot driespong, bij driesprong links
Schuttersveld
0,2
Bij de verkeerslichten rechts
Tubantiasingel
0,4
Bij de verkeerslichten links
Hengelosestraat
0,4
Bij de verkeerslichten rechtdoor
2,5
Bij de verkeerslichten rechtdoor
Ga niet het universiteitsterrein op! Dit toch doen heeft consequenties voor verdere
deelname! Sla ook niet te vroeg af bij de volgende aanwijzingen!
0,6
Op de rechterbaan blijven en bij de verkeerslichten rechts
0,1
Eerste weg links
Bosweg
1,2
Derde weg (scherp) naar rechts
Langenkampweg
1,5
Vierde weg naar rechts, richting P2
0,1
Door de slagbomen
0,1
Op kruising rechtdoor en parkeren op P2
Let op! Parkeren op de camping is niet toegestaan!

ROUTE FIETSERS ENSCHEDE CENTRUM - CAMPUS UT
Route-aanwijzing

Extra informatie

0,3
0,1

Ga de fietsenstalling uit en fiets de stad uit
Derde straat rechts
Ga bij verkeerslichten links en neem de eerste straat rechts

Zie kaartje pagina 74
De Ruyterlaan
Tubantiasingel

0,5
0,4
2,5
0,1

Bij de verkeerslichten rechtdoor
Bij de verkeerslichten links
Bij de tweede verkeerslichten rechtsaf en ga de campus op
Kruis lopersroute

Tubantiasingel
Hengelosestraat
Auke Vleerstraat

Autoroute

Afst.

Lopersroute

(ZIE KAART VOLGENDE PAGINA)
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Overzichtskaart herstart Enschede

Legenda
EHBO: EHBO punt
F: Fietsenstalling
H: Herstart
K: Kraampjes
WP: Wisselpunt 23
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= Aankomst etappe 23
= Vertrek etappe 24 en 25

Lopersroute

Terugblik

Wat is er
te doen

Achter de
schermen

Belangrijke
informatie

Overzichtskaart Campus Enschede

Legenda
CC: Carillon camping
HC: Hockey camping
VC: Vlinder camping

D: Domino’s afhaalpunt
GT: Grolsch tent
PT: Pepsi tent

Autoroute

+: EHBO punt
BUS: Vertrek touringcars
H: Hesinname
i: Infobalie
M: Massage en douches
P: Parkeerplaatsen busjes
F: Festipi tenten

= Verboden in te rijden!
= Autoroute
= Lopersroute
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Met dank aan
De 47e Batavierenrace is mede mogelijk gemaakt door de volgende personen, instellingen en
bedrijven die hieraan hun zeer gewaardeerde medewerking en steun hebben verleend.
In het bijzonder willen wij al onze medewerkers en vrijwilligers bedanken!
Hoofdsponsor
SUSA Flexibel Studentenwerk
Sponsoren
Brookhuis
GoRoadtrip
INQAR Bleeker
Grolsch
Coop Compact UT
DENSO International Europe B.V.
Eurosport Borne
Go About B.V.
Maandag Interim Professionals BV
NEDAP
Topicus
Voort
Vrumona
Domino’s
Camelot Europe
Novel - T
DEMCON
DesignLab University of Twente
Mesa+
VMI-Group
Festipi
Subsidieverstrekkers
Gemeente Enschede
Gemeente Nijmegen
Student Union
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Universiteit Twente
Speciale dank
Stichtingsbestuur Batavierenrace
Evenementenbureau Universiteit Twente
Enschede Promotie
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Overigen
Afdeling Marketing & Communicatie,
Universiteit Twente
Alle Nederlandse studentensportraden
Atletiekunie
Bakkerij Deterd
Boels
Bol Accountants
Bouwmarkt Formido Ulft
Breukers
Byte
Campus UT Huisartsenpraktijk
Comité van Aanbeveling
Decilux
DRU-Cultuurfabriek
EHBO Enschede
Gemeente Enschede
Gemeente Lochem
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Nijmegen
HTS
JenS security
KWF Kankerbestrijding
LISA
Maaltijdspecialist Hertong
Nederland Schoon
ProCardio
PuntVijf
Radboud Sportcentrum
Radboud Universiteit Nijmegen
ROC van Twente
Rode Kruis afd. Nijmegen e.o.
Run2Day
Smelt
Sportcentrum Universiteit Twente
Stichting Zevenheuvelenloop
Student Union
Studentensport Nederland
Tentenzo
TopvormTwente
Van Gansewinkel
Vogelzang Verhuur
Vrijhof Cultuurcentrum
Westerhuis Verhuur
Universiteiten in de Topicus
Universiteitscompetitie

