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Nijmegen, 26-10-2018

Website: www.batavierenrace.nl

Betreft: Inschrijvingen 47e Batavierenrace
Bijlagen:

- Voorlopige etappe-indeling
- Ploegleidersdraaiboek
- Kalender 2018-2019

Beste (oud) universiteitsploegleider,
Op 11 mei 2019 is het weer zover: dan gaat de 47e Batavierenrace van start. De 46e race was wederom een
groot succes, en smaakte weer naar meer. Meer dan 8500 studenten uit binnen- en buitenland hebben
afgelopen jaar weer enthousiast deelgenomen aan dit grote en unieke evenement. Naast de sportieve inzet
van vele deelnemers, was het de goede sfeer die deze race tot een uniek evenement maakte. Het zou
geweldig zijn als de sfeer, strijd en inzet komend jaar minstens net zo goed is als voorgaande jaren. Ook de
Universiteitscompetitie was afgelopen jaar weer een groot succes. Tijdens dit Nederlands Studenten
Kampioenschap werden er alweer topprestaties neergezet door de universiteitsteams. Het RUG/Hanze
Athleteshop team Groningen eindigde als eerste met een tijd van 09:49:42. Het RU/HAN Universiteitsteam
eindigde als tweede en het UT/Saxion Runningteam eindigde als derde. We hopen dat dit jaar ook jouw
ploeg komt strijden in de Universiteitscompetitie en zich inschrijft voor de grootste estafetteloop ter wereld!
Prestigieuze Universiteitscompetitie
De Universiteitscompetitie (UC) is de meest prestigieuze competitie van de Batavierenrace en is zes jaar
geleden erkend als Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK).
Inschrijvingssysteem
Je kunt je inschrijven via het aanmeldsysteem van de Batavierenrace op www.batavierenrace.nl/inschrijven.
Op de website staan alle instructies die opgevolgd dienen te worden om je ploeg in te schrijven. Als
ploegleider dien je een account aan te maken op de website, waarmee je de ploeg kan inschrijven.
Het inschrijfgeld voor de 47e Batavierenrace zal € 290,- bedragen, exclusief € 100,- borg. De
inschrijftermijn loopt dit jaar van 7 november tot en met 30 november. De bus-, slaap- en
ontbijtbonnen zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Deze kunnen vanaf 11 maart apart besteld worden.
Let op: de procedure van inschrijven voor universiteitsteams verschilt met die van ploegen voor het
Algemeen Klassement!
De inschrijving opent op 7 november 2018. Vanaf deze datum kun je een team inschrijven op
www.batavierenrace.nl/inschrijven. De ploegleider maakt via de website een account aan en schrijft de
ploeg in. Tot de dag voor de 47e Batavierenrace is het mogelijk om via dezelfde pagina de gegevens aan te
vullen of te wijzigen en de status van de inschrijving te volgen. Na het voltooien van de online inschrijving,

ontvang je het officiële inschrijfformulier dat ondertekend moet worden. Dit inschrijfformulier scan je in en
upload je op de site. Er zal voor iedere universiteit één plaats gereserveerd worden. De
toestemmingsformulieren zullen dit jaar ook geupload worden op de site.
Voor je je gaat inschrijven wordt het ten zeerste aangeraden om eerst het inschrijfreglement en
wedstrijdreglement goed door te lezen, zodat je niet voor verrassingen kunt komen te staan. Voor
universiteitsploegen gelden namelijk strengere regels dan voor reguliere teams. Het niet behalen van de
deadlines of het niet naleven van de regels kan uitsluiting van deelname tot gevolg hebben. De
Organisatiecommissie van de Batavierenrace behoudt zich het recht voor om af te wijken van het
Inschrijfreglement.
Documenten
Op de site en in de bijlage kun je de voorlopige etappe-indeling, het ploegleidersdraaiboek en de kalender
voor komend jaar vinden. Hier zal binnenkort ook het wedstrijdreglement en het inschrijfsreglement komen
te staan. De etappe-indeling kan gedurende het jaar nog wijzigen. De kalender geeft een overzicht van
belangrijke data voor de UC-ploegleider. Het inschrijfreglement en wedstrijdreglement zijn begin november
te vinden op de website.
Bata4life.
Eén op de twee mannen krijgt kanker in zijn leven, één op de drie vrouwen krijgt kanker in haar leven.
Omdat dit zoveel voorkomt in de wereld wordt er veel onderzoek gedaan naar deze verschrikkelijke ziekte.
Jij kunt hier gemakkelijk aan meehelpen! Zet individueel of met je team een actie op om geld in te zamelen
voor KWF, waar het wordt besteed aan onderzoek naar kanker op Nederlandse Universiteiten. Een betere
teambuildingsactiviteit, waarmee je ook nog eens het goede doel steunt, kun je je toch niet bedenken? Geld
ophalen kan ook door je te laten sponsoren door familieleden of vrienden. Naast het organiseren van
activiteiten voor het goede doel is het ook mogelijk om de borg of een deel daarvan te doneren. Daarnaast is
het mogelijk om je eigen teampagina op te zetten waar wordt bijgehouden hoeveel geld jouw ploeg heeft
opgehaald.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de Organisatiecommissie. Bij specifieke vragen over de
Universiteitscompetitie kun je vragen naar ondergetekende.
We hopen dat je dit jaar weer met een enthousiaste universiteitsploeg aan de 47e Batavierenrace zult
deelnemen!
Met vriendelijke groet,
Namens de 47e Organisatiecommissie,
Sanne Dijksterhuis
Secretaris

