Beste Universiteitscompetitie-ploegleider,
Het is inmiddels alweer bijna april en dat betekent dat de Batavierenrace nadert. Over
minder dan een maand zal het startschot al klinken!
Dit jaar zal jouw ploeg meedoen aan de Universiteitscompetitie van de (online) 49e
Batavierenrace. In deze mail staat veel informatie en het is daarom ook handig om de
inhoud van deze mail te communiceren naar je ploeggenoten.

De race
De Batavierenrace zal plaatsvinden op 22, 23 en 24 april. Iedere deelnemer heeft 49
uur om een etappe te lopen en zijn/haar beste tijd neer te zetten. De exacte begin- en
eindtijd waarbinnen gelopen mag worden zullen later nog bekend worden gemaakt.
Iedere loper van een ploeg mag maximaal één etappe lopen voor zijn ploeg, deze
etappe moet aan een stuk zijn gelopen (tussendoor mag de app waarmee de etappe
geregistreerd wordt, bijvoorbeeld Strava, dus niet gepauzeerd worden). In totaal moet
er 175 km gelopen worden met 25 lopers, anders kunnen jullie niet meedoen aan de
universiteitscompetitie. Dit jaar zijn er weer 9 dames- en 16 herenetappes. Per extra
man wordt er als sanctie 5 minuten bij de totale ploegtijd opgeteld, een extra vrouw is
toegestaan.

Livestream
Omdat we nu allemaal de Batasfeer wel beginnen te missen, zal er dit jaar een
livestream zijn! Onze BataMedia commissie is hard aan het werk om alle deelnemers
tijdens de Batavierenrace te voorzien van leuke fragmenten, bijzondere acties van
ploegen, muziek, en nog veel meer. Daar hebben ze ook jullie hulp bij nodig! Dus, als
jullie ploeg iets speciaals gaat doen tijdens deze Batavierenrace en jullie willen
verschijnen op de livestream, stuur dan een mailtje naar content@batavierenrace.nlen
wij nemen contact met jullie op.

Bewijzen van inschrijving
Tot nu toe hebben jullie 3 bewijzen van inschrijving opgestuurd. Uiteindelijk hebben
wij van iedere deelnemer van jullie ploeg een bewijs van inschrijving nodig. De
bewijzen van inschrijving van de complete ploeg (inclusief reserves! dit mogen dus
meer dan 25 mensen zijn) ontvangen wij graag vóór 4 april 23:59. Na deze deadline

is het nog toegestaan om wijzigingen aan te brengen in de uiteindelijk deelnemende
ploeg aan de hand van de reserves, maar er mogen geen nieuwe ploegleden
geïntroduceerd worden. De uiteindelijke samenstelling van jullie ploeg ontvangen wij
graag vóór 18 april 23:59. Hierna kunnen geen wijzigingen meer aangebracht worden
in de ploeg. Mocht een loper van de definitieve lijst geblesseerd raken in de dagen
kort voor de Batavierenrace, neem dan zo snel mogelijk contact op met
secretaris@batavierenrace.nl.

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar €30. Dit bedrag moet in één keer betaald worden
vóór 18 april 23:59, anders komt je inschrijving te vervallen. De factuur is nog niet
bijgevoegd in deze ploegleidersbrief, maar zal zo snel mogelijk naar alle ploegleiders
verstuurd worden.

Indienen van de uitslag
De uitslagen van de lopers van een ploeg moeten ingediend worden via mail op 24
april, de precieze deadline wordt later bekend gemaakt. Per deelnemer moet de route,
de gelopen afstand, de datum, de tijd, en de naam van de deelnemer genoemd
worden. Het maken van een screenshot van de gelopen etappe in een app zoals
Strava is genoeg, maar zorg wel dat alle hierboven genoemde informatie te vinden is
op de afbeelding. Ook vragen we de ploegnaam en naam van de loper te vermelden
in de titel van de afbeelding op de volgende manier; ploegnaam – voornaam
achternaam. Jullie ploeg moet in totaal minstens 175 km gelopen hebben, anders
kunnen jullie niet meedoen aan de universiteitscompetitie.

Corona maatregelen
Deelnemers dienen tijdens het lopen van hun etappe altijd 1.5m afstand te houden
van andere mensen. Deze regel geldt ook voor zaken als aanmoediging, het maken
van (groeps)foto’s, etc. Om het verbod op samenscholing te respecteren is het niet
toegestaan om met meer dan twee deelnemers samen te komen. De maatregelen met
betrekking tot sporten kunnen tijdens de Batavierenrace anders zijn dan nu; de actuele
regelgeving vanuit de overheid is hier te vinden. Deze regelgeving is te allen tijde
leidend.

Afmelden
Wanneer je je ploeg wilt afmelden, moet je dat per mail rechtstreeks bij de
Organisatiecommissie Nijmegen doen. Afmelden kan tot uiterlijk 18 april 23:59.

's Werelds grootste estafetteloop in jouw handen?
Je hebt hem gelopen; je kunt hem ook organiseren! Ga deze leerzame uitdaging aan
en zet samen met negen medestudenten hét spektakel voor menig student neer. Zelfs
al woon je niet in Nijmegen of in Enschede, je kunt alsnog deel uitmaken van onze
organisatie. Van sponsoring tot logistiek, van design tot financiën, er zijn vele aspecten
tijdens een bestuursjaar bij de Batavierenrace.
Kijk op de site voor meer informatie of neem contact op met de Organisatiecommissie
in Nijmegen of in Enschede.

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.

Mocht je na het lezen van deze mail nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact
op te nemen met de Organisatiecommissie.

Veel succes met de voorbereidingen!

Met vriendelijke groet,

Davita Bosveld
Secretaris

d.bosveld @ batavierenrace. nl
www.batavierenrace.nl

