Beste ploegleider,
We zijn inmiddels alweer even onderweg in het nieuwe jaar en dat betekent dat de
Batavierenrace nadert. Het mag dan nog wel drie maanden duren, maar voor ons komt de
race heel snel dichterbij! In die tijd moet er nog een hoop gebeuren, maar gelukkig staan we
10 man (nou ja, 9 vrouw en 1 man) sterk en hebben we tal van vaste medewerkers die ook
druk bezig zijn om van deze editie wederom een succes te maken.

Jullie ploeg heeft een deelnameplaats voor de 47e editie weten te bemachtigen en via
deze ploegleidersbrief informeren we jullie met informatie die vooral vóór de race
belangrijk is. Communiceer deze informatie goed met je ploeggenoten.
Centrumetappe

Dit jaar organiseren wij voor de derde keer de centrumetappe. De Batavierenrace zal dus
starten vanaf de Grote Markt in Nijmegen om 22.30 op vrijdag 10 mei. De finish van deze
etappe ligt op het Radboud Sportcentrum. Net als bij de slotetappe in Enschede valt ook hier
een mooie prijs te winnen. Vervolgens zal de race daar om 00.00 met een herstart in
startgroepen verder gaan. Voor de tijdsplanning van jullie ploeg zal het volgende gelden:

Nachtploeg: jullie worden tussen 19.30 en 21.00 op het Radboud sportcentrum
verwacht.
Ploegleider: de fietscontrole, ploegleiderstasuitgifte, fietsershesuitgifte en
ploegleidersbriefing zal nog steeds tussen 20.00 en 23.00 plaatsvinden.
Loper: tussen 20.45 en 21.45 zullen pendelbussen je van het sportcentrum naar de
start in het centrum brengen. Hier kun je jouw lopershes ophalen (hiervoor dien je
jullie startnummer en ploegnaam te weten) en start de race om 22.30.
Inschrijfgeld
De eerste twee delen van het inschrijfgeld heb je al betaald: de €90,- bij de
inschrijving en €150,- euro voor 24 januari. Het derde betaalmoment komt er alweer
aan. Uiterlijk 28 februari moet de laatste €150,- betaald zijn. Hierdoor kom je op een
totaalbedrag van €390,- (inclusief de borg).
Als al het geleende materiaal correct en onbeschadigd is ingeleverd, wordt de borg
binnen twee maanden na de race teruggestort. Deze borg kan ook gedoneerd worden
aan de Bata4Life, onze goede-doelen-actie. Hierover is meer informatie te vinden aan
het eind van deze brief.
Bus-, slaap- , en ontbijtbonnen
Van 11 maart 2019 tot en met 25 maart 2019 kunnen er bus-, slaap- , en
ontbijtbonnen besteld worden. Hier vind je meer informatie over de kosten. Via
het inschrijfsysteem kun je aangeven welke bonnen je wilt bestellen. De bestelde
bonnen kun je vervolgens betalen via iDEAL. Mocht je geen bonnen willen bestellen,
dan kun je dit ook aangeven.

In de volgende ploegleidersmail wordt aangekondigd waar en wanneer je het
deelnemersboekje en de bestelde bonnen kunt ophalen.
Inschrijfsysteem
Als ploegleider kun je de gegevens die je hebt ingevoerd in het inschrijfsysteem
aanpassen en aanvullen. We verwachten dat elke ploeg in totaal drie contactpersonen
opgeeft. Voor elk blok (nacht-, ochtend- en middag-) een ander persoon. Het is erg
belangrijk dat je dit doet. Zo kan de organisatie je ploeg elk moment in de race
bereiken, mocht dit nodig zijn.
Verder kun je ook je lopers in het systeem invoeren voor de 9 dames- en 16
herenetappes.
Lopersinschrijvingstool hulpmiddel voor iedere ploegleider
De Batavierenrace heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de ploegleider te
ondersteunen bij het indelen van de lopers. Deze ploegleiderstool is te vinden in het
dashboard van de ploegleider.
•

Log in op www.batavierenrace.nl , ga naar ploegleider, onder het kopje
indeling staat ploegen beheren. Je kan hier zelf alle ploegleden toevoegen,
maar je vindt hier ook een link die je naar jouw ploegleden kunt sturen. Via
deze link kunnen ploegleden hun voorkeur doorgeven voor een etappe. Ook
laten zij hier hun gegevens achter, zodat jij als ploegleider deze allemaal
overzichtelijk bij elkaar hebt.

•

Vervolgens kun jij via etappes indelen je ploegleden indelen aan de hand
van hun doorgegeven voorkeuren. Met behulp van deze tool heb je alle
etappevoorkeuren gemakkelijk ingedeeld en beschik je snel over alle
contactgegevens van jouw ploegleden.

Eén deelnemersbusje per ploeg
Ten behoeve van goede doorstroming en de veiligheid van zowel deelnemers als
medewerkers, mag elke ploeg maar één voertuig gebruiken in de race. Mocht je een
snelle ploeg zijn, of ben je om een andere reden bang om niet bij elk wisselpunt op
tijd te zijn, zorg dan dat je regelmatig een loper-fietserswissel uitvoert. Op die manier
kan je busje wat wisselpunten overslaan.
Fietsen
In verband met de veiligheid zal de organisatie dit jaar de fietsen weer controleren op
fietsverlichting. Zorg dus dat er goedwerkende verlichting op je fiets zit, want zonder
zul je niet kunnen deelnemen aan de 47e Batavierenrace.
Graag willen we je er nog op wijzen dat bakfietsen niet zijn toegestaan tijdens de race.
Het wedstrijdreglement zegt hierover: ‘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.’

Verder mogen er geen fietsers op de slotetappes (etappe 24 en 25) komen.
Geluidsoverlast
Elk jaar heeft de Batavierenrace te kampen met klachten over geluidsoverlast van
omwonenden. In sommige gevallen leiden deze klachten ertoe dat de organisatie het
volgende jaar geen vergunning meer krijgt. Omdat er weinig variatie op de route
mogelijk is, zijn we genoodzaakt geluidsoverlast te bestraffen. Een ploeg kan
gediskwalificeerd worden wanneer geluidsoverlast wordt veroorzaakt.
Afmelden
Wanneer je je ploeg wilt afmelden, moet je dat rechtstreeks bij
de Organisatiecommissie Batavierenrace in Nijmegen doen. Kijk voor eventuele
kosten en meer informatie in het inschrijfreglement.
Bata4life: kom in actie!
Aan de Batavierenrace is de Bata4life-actie verbonden. Middels deze actie wordt
zoveel mogelijk geld ingezameld voor onderzoek naar kankerbestrijding aan
Nederlandse universiteiten. Kom ook samen met jouw ploeg in actie! Breng je ploeg
voor de Bata al een keer samen en verzin een leuke actie voor het goede doel.
Op https://www.batavierenrace.nl/47/bata4life/ staat jullie teampagina al klaar! Ook
kunnen jouw ploeggenoten zich persoonlijk aanmelden voor de actie. Denk niet
groot, mag wel, iedere actie helpt! Tip: Stel een aparte Bata4life-ploegleider aan die
hiermee bezig gaat.
Wil jij ’s werelds grootste estafetteloop organiseren?
We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die de 48e Batavierenrace willen
organiseren. Houd je van een uitdaging en lijkt het jou leuk om samen met 9 anderen
de grootste estafetteloop ter wereld te organiseren en er een mooie editie van te
maken? Kijk op de site of neem contact op met de Organisatiecommissie in Nijmegen
of in Enschede voor meer informatie.
Informatie op de website en Facebook
Op onze website kun je ook terecht voor andere actuele informatie. Mocht je je ploeg
nog niet vol hebben, kijk dan eens op onze Facebook-pagina: Loper zoekt ploeg /
ploeg zoekt loper.
SUSA
Ook dit jaar is Susa studenten uitzendbureau weer de hoofdsponsor van de
Batavierenrace. Ben jij ook op zoek naar een flexibele bijbaan of wil je gewoon wat
geld bij verdienen? Kijk dan even op www.susa.nl.

Mocht je na het lezen van deze mail nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op
te nemen met de Organisatiecommissie te Nijmegen.
Veel succes met de voorbereidingen!
Met vriendelijke groet,
namens de 47e Organisatiecommissie,

Sanne Dijksterhuis
Secretaris

