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‘s Werelds grootste estafetteloop
175 kilometer van Nijmegen naar Enschede
8.000 deelnemers, 700 vrijwilligers
Een evenement voor en door studenten
Uw toekomstige werknemers en afnemers
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Een sterk merk - als uniek evenement

De grootste estafetteloop ter wereld

De Batavierenrace heeft al meer dan vijfentwintig jaar het wereldrecord grootste
estafetteloop op haar naam staan. Deze race over 175 km bestaat uit 25 etappes en trekt
elk jaar meer dan 8.500 deelnemers en 700 medewerkers. Op 2 mei 2020 klinkt in de nacht
van vrijdag op zaterdag het startschot van het grootste studentenevenement van Nederland
voor de 48e keer! Vanaf de Grote Markt in Nijmegen lopen de deelnemers door Duitsland,
de Achterhoek en Twente richting de Universiteit Twente, waar na 18 uur hardlopen wordt
gefinisht. ‘s Avonds barst op de campus in Enschede het grootste studentenfeest van de
Benelux los: het Batavierenfeest!

Grote bereikbaarheid

De Batavierenrace is hét sportevenement voor studenten van universiteiten en hogescholen
uit heel Nederland. Ieder jaar zijn er meer dan 9.000 studenten van veel verschillende
studierichtingen betrokken bij de Batavierenrace. Dit is het enige evenement in Nederland
dat zo’n groot aantal studenten uit verschillende steden en achtergronden bij elkaar
brengt. Dit kunnen uw toekomstige werknemers worden! Naast het werven van personeel
of stagaires, biedt de race ook de mogelijkheid om uw product bekend te maken onder
studenten. De Batavierenrace beschikt over veel kennis en ervaring om uw organisatie op
de juiste manier bekendheid te geven. Tevens biedt de Batavierenrace de mogelijkheid om
te netwerken met andere bedrijven; door deel te nemen als bedrijventeam of aanwezig te
zijn tijdens het VIP-programma in Nijmegen of Enschede.
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De Batavierenrace is een uniek evenement en staat al jaren zo bekend. Wat het evenement
zo uniek maakt, is de combinatie van sportiviteit en gezelligheid. Het is een evenement
waar samenwerking centraal staat. Samen met het afsluitende feest in Enschede maakt
dit het een echte teambuildingsactiviteit. Naast het algemene klassement beschikt de
Batavierenrace over een universiteitscompetitie, waarin universiteitsteams hun sterkste
lopers afvaardigen en strijden om de eerste plek. Deze competitie heeft de status van
een NSK (Nationaal Studenten Kampioenschap) gekregen. Veel studenten kijken er ieder
jaar weer naar uit om mee te lopen of mee te helpen als medewerker. Dit alles maakt de
Batavierenrace uniek en populair ten opzichte van andere (studenten)sportevenementen.

Een sterk merk - als innovatief evenement

Niet alleen onder studenten is de Batavierenrace een begrip geworden, ook bij bedrijven
staat de Batavierenrace bekend om voortdurende innovatie. Deze vooruitstrevendheid komt
onder andere terug in het geavanceerde tijdwaarnemingssysteem dat de Batavierenrace
zelf ontwikkeld heeft en jaarlijks blijft doorontwikkelen. Lopers kunnen hun resultaten live
volgen via internet, telefoon en via displays langs het parcours. Behalve via klassieke
sponsoruitingen krijgt uw bedrijf dus ook de mogelijkheid haar producten en/of diensten
te presenteren binnen de technische en innovatieve omgeving van de Batavierenrace.
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Wat heeft de Batavierenrace u te bieden?
Uw toekomstige werknemers & afnemers!

De Cijfers
Studieplaats deelnemers

Website 45e Batavierenrace
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Aanwezigen per locatie
Start Grote Markt Nijmegen				
4.500
Herstart Radboud Universiteit Nijmegen		
3.000
Herstart Ulft						5.700
Herstart Barchem					5.700
Herstart Oude Markt Enschede			
4.500
Finish Universiteit Twente				7.000

Algemene informatie
Aantal deelnemers 			
8.500
Aantal teams 				350
Aantal medewerkers 			
700

Sponsormogelijkheden
Om bij de Batavierenrace betrokken te raken en dit evenement van dichtbij te mogen beleven, bieden
wij u de kans om een samenwerking aan te gaan. Dit geeft u de mogelijkheid om in contact te komen
met alle deelnemers, medewerkers en toeschouwers. Er zijn tal van mogelijkheden om uw naam en/
of product voor, tijdens en na de race kenbaar te maken. Een selectie van deze mogelijkheden staat in
het onderstaande overzicht. Bij interesse of vragen over de sponsormogelijkheden kunt u te allen tijde
contact opnemen met de Organisatiecommissie van de Batavierenrace. De contactgegevens vindt u
op de contact pagina van deze brochure.

Online

Social media en de website zijn erg belangrijk voor de Batavierenrace.
Dit is hét middel om te communiceren met de deelnemers en vrijwilligers
van de race. Voor, tijdens en na de race bezoeken duizenden mensen
de website voor de inschrijvingen, de laatste informatie, foto’s en
uitslagen. Het hoogtepunt ligt in april met 55.000 unieke bezoekers. De
Facebookpagina van de Batavierenrace heeft meer dan 7.400 likes en in
voorgaande jaren werden rond de race ruim 15.000 mensen bereikt met
berichten. Ook is de Batavierenrace actief op Instagram, waar afgelopen
jaar de hoeveelheid volgers verdrievoudigd is tot ruim 1.800 volgers.
Mogelijkheden:
• Bericht op social media
• Logo met link op de website + eventueel bedrijvenprofiel
• Logo op de foto’s
• Winacties

De Batavierenrace

Bedrijventeam
Uw bedrijf kan zelf meedoen aan de Batavierenrace. Dit biedt niet alleen de
mogelijkheid om in contact te komen met uw toekomstige werknemers en afnemers,
het biedt ook een sportieve en unieke teambuildingactiviteit voor uw werknemers.
Lopers van de laatste etappe gaan vaak verkleed en maken promotie voor hun
vereniging of bedrijf waar ze bij de finish onthaald worden door minstens 7.000
toeschouwers.
Mocht het niet mogelijk zijn voor uw bedrijf om de hele race mee te lopen dan
is er de mogelijkheid om een gedeelte mee te doen. Na afloop van de race kan
uw hele team aanschuiven bij het bedrijvendiner. Daarnaast is er de kans om te
netwerken met andere bedrijven bij het VIP-programma aan de start of de finish.

Drukwerk papier en textiel

Tijdens de race worden verschillende vormen van drukwerk onder de deelnemers
en vrijwilligers verspreid. Hierbij zijn verschillende advertentievormen mogelijk.
Papier:						Textiel:
• Deelnemersboekje (2.000 stuks)		
• Medewerkerstruien (700 stuks)
• Busbonnen (10.000 stuks)			
• Lopershesjes (350 stuks)
• Eetbonnen (5.000 stuks)			
• Fietsershesjes (350 stuks)
• Slaapbandjes (1.500 stuks)			
• Ploegleiderstasjes (350 stuks)

Tijdens de race
Tijdens de race komen de deelnemers op verschillende plaatsen samen. Dit zijn de
start in Nijmegen, de drie herstarts en de finish op de campus van de Universiteit
Twente. Naast de deelnemers zijn hier ook enkele duizenden toeschouwers aanwezig.
Hier zijn diverse mogelijkheden om onder de aandacht van deelnemers en publiek
te komen. Naast de traditionele sponsoruitingen is er natuurlijk ook ruimte voor
innovatieve ideeën. Denk aan:
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• Sampling					• Skytubes
• Vlaggen 					• Stands
• Dranghek banner 				
• Afzetlint met logo

De Cijfers

Uw wens
Sponsormogelijkheden

Ieder jaar is de Batavierenrace op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren
van sponsoring. Heeft u een idee dat buiten de traditionele sponsoruiting
valt? Bijvoorbeeld:
		
		

Contact

• Een etappe in de kleur van uw bedrijf?
• Een wisselpunt met uw naam?

Laat het ons weten en wij kijken wat we voor u kunnen betekenen! We gaan
graag met u en uw bedrijf om tafel zitten om hierover te brainstormen.

Contact

Kantoor Enschede

De Batavieren golden in vroeg Romeinse tijd als elitetroepen, wist u dat? Nijmegen koestert
onze studenten in zekere zin ook als onze ‘elitetroepen’, want zij zijn onze (innovatieve) toekomst
en vaak ook onze toekomstige inwoners. De Batavierenrace is uniek, vernieuwend, dynamisch,
door en voor studenten en hoort onlosmakelijk bij onze geweldige stad.
Nijmegen is een trotse studentenstad met diverse sportieve evenementen als de Vierdaagse,
de Zevenheuvelenloop en natuurlijk de Batavierenrace. De Batavierenrace bestaat al sinds
1973 en is uitgegroeid tot ‘s werelds grootste estafetteloop. Doet u ook een duit in het zakje?
Samen maken we een geweldig groots -en uniek- estafette-evenement mogelijk. Doen!
Drs. H.M.F. Bruls, burgemeester van Nijmegen

Rens van der Ploeg
&
Juliëtte Roelink
Postbus 217
7500 AE Enschede
Tel. +31 (0)53 489 37 87
r.vanderploeg@batavierenrace.nl
j.roelink@batavierenrace.nl
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Sport verbroedert is een veel gehoorde uitdrukking. Voor de Batavierenrace gaat dat zeker op.
Duizenden studenten uit het hele land die meelopen, vele honderden vrijwilligers die zorgen dat
alles in goede banen wordt geleid en al die mensen langs de 175 kilometer van Nijmegen naar
Enschede die de lopers aanmoedigen. Alweer voor de 46-ste keer wordt de Batavierenrace
georganiseerd. ’s Werelds grootste estafetteloop die eindigt op de campus in Enschede met het
grootste studentenfeest van de Benelux, het Batavierenfeest. Het is met recht een evenement dat
mensen samenbrengt, dat zorgt voor verbroedering. Een evenement om als provincie trots op te
zijn.
Ank Bijleveld-Schouten, Commissaris van de Koning provincie Overijssel (2011-2017)

Tijdens de Batavierenrace is het voor Novel-T verre van een verplichting om deel te nemen aan dit
geweldig bruizende evenement. Ondernemerschap tot en met: Inspirerend en motiverend om te zien
hoe duizenden eerste- tot ouderejaars studenten en bedrijven teams vormen om zowel recreatief
als prestatiegericht als een echte Batavier van Nijmegen naar Enschede te knallen. Van een
ondernemende voorbereiding van vele trainingen of een innovatief idee om de naamsbekendheid
van de studentenhuizen- of verenigingen te promoten; aan talent geen gebrek!
Voor Novel-T zelf was het ook een succes, om van jarenlang (inactief) sponsoren over te schakelen
tot een groot dynamisch team met leden vanuit ons gehele netwerk. Met een bronzen podiumplaats
in het bedrijvenklassement gaan we natuurlijk dit jaar weer de uitdaging aan om dit resultaat
minimaal te evenaren.
Stefan Groenveld, Deelnemer Novel-T bedrijventeam 45e editie

