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Ook online is de Batavierenrace groot succes
Ruim 4.200 studenten rennen donderdag 22 t/m zaterdag 24 april mee in de tweede
Online Batavierenrace. Zij rennen niet zoals gewoonlijk tussen Nijmegen en Enschede,
maar op eigen gelegenheid en op veilige afstand in hun eigen studentenstad. Alle 205
ingeschreven ploegen moeten ieder 125 kilometer te voet afleggen om kans te maken op
de winst van het Algemeen Klassement. De ploeg die dat het snelst doet wint de 49e
Batavierenrace. De 7 universiteitsploegen moeten er nog een schepje bovenop doen, zij
moeten maar liefst 175 kilometer lopen.
Ook dit jaar moest besloten worden om de Batavierenrace online te organiseren. Het principe is eenvoudig:
Deelnemers houden hun eigen prestatie bij met een hardloopapp zoals Strava en kunnen dit dan indienen via een
speciale website. Deze prestaties per ploeg opgeteld bepalen de einduitslag. De ploeg met de hoogste
gemiddelde snelheid wint de Batavierenrace.
Studente en voorzitter van de organisatiecommissie van de 49e Batavierenrace Laura Scharstuhl: “Ondanks dat
de race niet fysiek kan plaatsvinden, belooft het ook dit jaar een feest te worden. Het is natuurlijk erg jammer
dat de Batavierenrace voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan in zijn oorspronkelijke vorm. Maar we
laten het er niet bij zitten. Ook zonder fysiek evenement houden wij het ‘Bata-gevoel’ levend.” Traditiegetrouw is
er zaterdagavond het Batavierenfeest, ook online. Dat zal in elk studentenhuis een klein feestje worden! Deze
online editie is de opmaat naar volgend jaar. Dan wordt de 50e Batavierenrace gehouden. Dat belooft een
bijzondere editie te gaan worden.
De Batavierenrace is donderdag t/m zaterdag live te volgen via de livestream van Bataradio. Zij leggen contact
met de verschillende studentensteden om de prestaties op de voet te volgen. Bataradio, de livestream en de
uitslagen zijn te vinden op de website: online.batavierenrace.nl en via Instagram @batavierenrace.
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