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EEN BEDRIJVENTEAM BIJ DE BATAVIERENRACE
Op zoek naar het leukste bedrijvenuitje van 
Nederland? 

De Batavierenrace is een sportief evenement dat een 
unieke teambuilding ervaring bied die je niet wilt 
missen. Er is een exclusieve bedrijvencompetitie 
waarbij in elk team 25 deelnemers zitten die elk één 
etappe van de race zullen afleggen. 

Naast het feit dat de Batavierenrace een 
onvergetelijke ervaring is voor de lopers, is dit ook 
een mogelijkheid voor uw organisatie om zich te 
profileren onder studenten. Door met de 
Batavierenrace mee te lopen kom je immers onder 
de aandacht van ruim 8.000 deelnemers.

Wat is er allemaal inbegrepen? 
Slaapplaatsen, een ontbijt op zondag, en een groot 
aantal busritten, een bedrijvendiner met alle 
bedrijventeams en een logo op de Batavierenrace 
website!

Kosten bedrijventeam: 
€ 3.000,- (excl. BTW)



WAT IS DE BATAVIERENRACE?
In april of mei klinkt jaarlijks het startschot voor de 
grootste estafetteloop ter wereld: de Batavierenrace. 
De 51e editie van de Batavierenrace zal van start gaan 
op vrijdagavond 28 april 2023 en eindigen op 
zaterdagavond 29 april 2023. 

De route loopt vanaf het centrum van Nijmegen, via 
Duitsland en de rustige Achterhoek, naar de Oude 
Markt in hartje Enschede. Uiteindelijk wordt er 
gefinished op de campus van Universiteit Twente.

De totale loopafstand bedraagt ruim 175 kilometer en is 
opgedeeld in 25 etappes. Waarvan 16 heren- en 9 
damesetappes. Er nemen ieder jaar ongeveer 8.500 
atleten aan deel, allen studenten. Aan dit enorme 
deelnemersaantal dankt de Batavierenrace sinds jaar 
en dag haar vermelding in het Guinness Book of 
World Records.

Kortom, een jaarlijks terugkerend mammoetevene-
ment met een uniek karakter: een mengeling van 
topsport en zwoegend recreëren!

Bekijk de aftermovie van de 50e editie:

https://www.youtube.com/watch?v=FMBCEDji_po



CONTACT

Heeft u interesse in het deelnemen aan de 
bedrijvencompetitie of heeft u nog verdere 
vragen?

Neem dan contact op met één van onze 
commissarissen externe betrekkingen:
Klaske Toering: 

k.toering@batavierenrace.nl 
tel.: 06 83380431
Jolien Kessels: 
j.kessels@batavierenrace.nl
tel.: 06 40466231

HET BATAVIERENFEEST

Na de finish van de Batavierenrace rond 
18:00 uur volgt jaarlijks het grootste 
studentenfeest van de Benelux op de 
campus van Universiteit Twente in 
Enschede. Naar schatting zijn er 13.000 
studenten die op verschillende locaties op 
de campus uit hun dak gaan!

BEAT BATTEN

Naast dat de Batavierenrace ontzettend 
gezellig is, zet zij zich ook in voor het goede 
doel Beat Batten.
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