
 

PERSBERICHT 

Wageningen wint grootste Batavierenrace ooit 

8.509 deelnemers bezorgen 40e Batavierenrace nieuw wereldrecord 

Nijmegen/Enschede, 28 april 2012 – Wageningen heeft de 40e editie van de Batavierenrace 

gewonnen. Het Wageningen University Team pakte halverwege de wedstrijd de eerste plek en gaf 

deze niet meer uit handen. De winnaars legden de 172 kilometer af in 10 uur en 29 minuten, gevolgd 

door de teams van Eindhoven en Twente. Met 8.509 deelnemers verbrak de Batavierenrace haar 

eigen record “grootste estafetteloop” en verdient daarmee een nieuwe vermelding in het Guiness 

World Records Book. 

Universiteitscompetitie en algemeen klassement 

Wageningen is met de overwinning officieel de snelste universiteit van Nederland. De eindtijd van 

Wageningen University Team was 10 uur en 29 minuten, Eindhoven volgde op 8 minuten en Twente weer 4 

minuten daarachter. De vorige keer dat Wageningen won was in 2006. 

In het algemeen klassement ging S.N.O.T. powered by OGD naar huis met de winst, in een tijd van 10 uur 

en 8 minuten. Hierachter volgden Aeolus en De Wimpies.  

8.509 deelnemers  

Aan de 40e Batavierenrace deden 348 ploegen mee, die in totaal 8.509 deelnemers lieten lopen. Hiermee is 

het eigen wereldrecord “grootste estafetteloop” verbeterd. De organisatie blikt terug op een zeer geslaagde 

jubileumeditie, waarbij sport en plezier wederom om een prachtige manier werden gecombineerd. Op 

moment van schrijven vindt op de campus van de Universiteit Twente in Enschede het afsluitende 

Batavierenfeest plaats, waar zo’n dertienduizend mensen de spierpijn verdrijven door tot diep in de nacht te 

dansen op swingende beats. 

Uitslagen 40e Batavierenrace 

Hieronder de top 3 van de universiteitscompetitie en het algemeen klassement: 

 

Universiteitscompetitie 

(plaats, tijd, teamnaam) 

1. 10:29:12 Wageningen University Team 

2. 10:37:22 TU/e-Fontys team Eindhoven 

3. 10:41:26 UT/Saxion-team 

Algemeen klassement 

(plaats, tijd, teamnaam) 

1. 10:07:59 S.N.O.T. powered by OGD 

2. 10:10:34 Aeolus 

3. 10:47:04 De Wimpies 

 

 



Batavierenrace 

De Batavierenrace is ’s werelds grootste estafetteloop en staat als dusdanig vermeld in het Guinness Book 

of Records. Ieder jaar rennen ruim 8.500 atleten, verdeeld over ruim 330 teams van 25 personen, vanaf het 

Universitair Sportcentrum in Nijmegen via Duitsland, de Achterhoek en het centrum van Enschede naar de 

campus van de Universiteit Twente in Enschede. De totale lengte van het parcours bedraagt 172 kilometer, 

een afstand die door de snelste ploegen in minder dan 11 uur wordt afgelegd. 

De race telt 25 etappes, in lengte variërend van ongeveer 3 tot 12 kilometer, waarvan er 17 door mannen en 

8 door vrouwen worden gerend. Iedere loper wordt door een fietser begeleid en de teams verplaatsen zich 

met busjes van wisselpunt naar wisselpunt. Dankzij een zelf ontwikkeld tijdwaarnemingsysteem kan elke 

loper direct bij binnenkomst zijn tijd zien, en kunnen de fans alle tijden realtime via internet en sms 

opvragen. De race wordt georganiseerd voor en door studenten en bestaat al sinds 1973. Na afloop van de 

race vindt op de campus van de Universiteit Twente het grootste studentenfeest van de Benelux plaats, 

waar zo’n dertienduizend bezoekers op afkomen. 

De Universiteitscompetitie is het professionele klassement van de race, waarin topteams van Nederlandse 

universiteiten en hogescholen jaarlijks een felle strijd uitvechten. Daarnaast kent de Batavierenrace een 

Algemeen Klassement voor de overige teams. 

Bericht voor de redactie  

Voor meer informatie, beeldmateriaal of interviews betreffende de Batavierenrace kunt u contact opnemen 

met: 

 

Jitske Nijhuis 

pers@batavierenrace.nl 

024-3615876 / 06-47682926 

Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen 

www.batavierenrace.nl 

 


