
Beste oud-ploegleider,

Afgelopen jaar heeft jouw ploeg deelgenomen aan de 50e editie van de Batavierenrace.
Dit was de eerste editie zonder COVID-19 maatregelen sinds de 47e editie en wat was het
een succes!

De eerste prijs van het Nederlands Studenten Kampioenschap werd dit jaar
binnengehaald door het RUG/Hanze Universiteitsteam met een verbluffende
gemiddelde snelheid van 17,8950 km/h. In het Algemeen Klassement werd dit jaar de
winst behaald door D.A.V. Kronos I.

Dit jaar zal de 51e editie plaatsvinden en ook dit jaar zijn we van plan groots uit te
pakken! Deze editie zal plaatsvinden op 28 en 29 april 2023. Hopelijk doet jouw ploeg
komend jaar weer mee aan de grootste estafetteloop ter wereld en kunnen jullie strijden
voor die eerste plek!

INSCHRIJVING

De inschrijving vindt dit jaar mogelijk weer plaats aan de hand van loting. Iedereen die
zich op 7 november 2022 inschrijft, doet automatisch mee met deze loting. Schrijf je je
ploeg later in, dan kom je op volgorde van inschrijving achter de ploegen die meedoen
met de loting. De inschrijftermijn loopt van 7 november 2022 tot en met 2 december
2022, waarbij dus alleen de inschrijvingen op 7 november 2022 meedoen met de loting.
Verdere uitleg over de manier waarop de loting in zijn werk gaat, kan gevonden worden
op de website batavierenrace.nl. De uitslag van de mogelijke loting zal op 16 december
2022 bekend worden gemaakt.

INSCHRIJFGELD

Het inschrijfgeld zal dit jaar € 310,- bedragen, exclusief € 100,- borg. Het inschrijfgeld is
met 10 euro verhoogd ten opzichte van vorig jaar. We begrijpen dat dit vervelend is,
maar de inflatie treft ook ons. Helaas kunnen we het bedrag niet lager houden vanwege
de inflatie van dit jaar.

Bij het inschrijven van de ploeg moet het voorschot, ofwel de eerste termijn, betaald
worden. Dit bedraagt €110,-. Wanneer de ploeg wordt uitgeloot, zal dit bedrag
teruggestort worden. Wanneer de ploeg wordt ingeloot, maar de ploeg schrijft zich
daarna zelf uit, dan zal het voorschot van €110,- niet teruggestort worden. De bus-, diner-,
slaap- en ontbijtbonnen zijn niet in het inschrijfgeld meegenomen. Deze kunnen vanaf
half maart apart worden besteld.

STUDENTENCHECK

Er zal gecontroleerd worden of de deelnemers daadwerkelijk student zijn. Na de
inschrijving heeft elke ploeg tot en met 2 december 2022 de tijd om 3 bewijzen van
inschrijving te uploaden. Op deze bewijzen van inschrijving moet een naam, een
studiejaar en een opleidingsinstelling staan.

https://www.batavierenrace.nl/


HOE SCHRIJF IK MIJN PLOEG IN VOOR DE 51E BATAVIERENRACE?

Stap 1:  Ga naar batavierenrace.nl/inschrijven. Daar kan de ploegleider een account
aanmaken om vervolgens een ploeg aan te melden. De ploeg hoeft niet compleet te zijn
op het moment van inschrijving.

Stap 2: Na het voltooien van de online inschrijving moet de ploegleider het officiële
inschrijfformulier downloaden, printen en ondertekenen. Daarna moet het
inschrijfformulier worden ingescand en worden toegevoegd aan de inschrijving. Naast
het inschrijfformulier moeten ook 3 bewijzen van inschrijving van een studie van dit jaar
worden ingescand en geüpload. Verder moet het voorschot van  €110,- aan
inschrijfkosten betaald worden. De bewijzen van inschrijving en het voorschot kunnen
tot en met 2 december 2022 geüpload en/of betaald worden. Als dit niet gebeurd is,
wordt de inschrijving afgewezen. De inschrijfformulieren zelf moeten uiterlijk voor 28
november 2022 ingeleverd worden.

Voor de betaling van de inschrijfkosten zijn een aantal data vastgesteld. De betaling zal
dit jaar in termijnen gaan plaats vinden op de volgende data met de volgende bedragen:

Termijn 1:             vrijdag        02-12-2022 110 euro
Termijn 2:            maandag   06-02-2023 300 euro (incl. borg)

Let op: de ploegleider gaat met het ondertekenen van het inschrijfformulier (én het
uploaden hiervan) namens de hele ploeg akkoord met het inschrijfreglement en het
wedstrijdreglement.

Tot de dag vóór de 51e Batavierenrace (27 april 2023) is het mogelijk om via dezelfde
pagina gegevens aan te vullen of te wijzigen en de status van de inschrijving te volgen.
Let op: de ploegnaam kan niet meer gewijzigd worden na het uploaden van het
inschrijfformulier.

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Meer informatie kan op de website gevonden worden op:
https://batavierenrace.nl/50/ploegleider/inschrijven.html.
Daarnaast is het erg nuttig het inschrijfreglement en wedstrijdreglement door te lezen,
de definitieve versies van deze documenten komen later op de website te staan.

Hopelijk zien we jullie deze editie weer deelnemen aan de race!

Met vriendelijke groet,
namens de 51e Organisatiecommissie,

Mirjam de Vries
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