
Beste (oud) universiteitsploegleider,

Op 28 april 2023 is het weer zover: dan gaat de 51e Batavierenrace van start. Afgelopen
jaar was de 50e race, welke weer als vanouds zonder COVID-19 maatregelen plaats heeft
kunnen vinden. Wat was een prachtige editie! We hopen dat dit jaar weer door te
kunnen trekken. Tijdens het Nederlands Studenten Kampioenschap werden er
afgelopen jaar topprestaties geleverd door de universiteitsteams. Het RUG/Hanze
Universiteitsteam (Groningen) heeft de eerste plek weten te behalen met een tijd van
09:51:11. Daaropvolgend werd de tweede plek behaald door het TU/e-Fontys
Universiteitsteam (Eindhoven) en tot slot de derde plek door het WUR Universiteitsteam
(Wageningen). 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 een aantal 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 51e Batavierenrace zal € 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.

De inschrijftermijn loopt dit jaar van 7 november tot en met 2 december 2022. De bus-,
slaap- en ontbijtbonnen zijn niet inbegrepen bij het inschrijfgeld. Deze kunnen op een
latere datum apart besteld worden. Deze datum wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Let op: de procedure van inschrijven voor universiteitsteams verschilt met die van
ploegen voor het Algemeen Klassement! De inschrijving opent op 7 november 2022.
Vanaf deze datum kan een team ingeschreven worden op
www.batavierenrace.nl/inschrijven. De ploegleider maakt via de website een account
aan en schrijft de ploeg in. Tot de dag voor de 51e Batavierenrace (27 april 2023) 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. Er
wordt van elke loper een bewijs van inschrijving aan de betreffende universiteit
verwacht. Dit betekent dat de inschrijving pas volledig is goedgekeurd wanneer er 25
unieke bewijzen van inschrijving zijn ingeleverd! De deadline hiervoor is te vinden bij de
belangrijke data op de website onder inschrijvingen.

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
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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 kun je het ploegleidersdraaiboek en de belangrijke data voor komend jaar
vinden (https://www.batavierenrace.nl/50/ploegleider/inschrijven.html) Hier zal
binnenkort ook het wedstrijdreglement, het inschrijfreglement en de voorlopige
etappeindeling komen te staan. De etappe-indeling kan gedurende het jaar nog
wijzigen. Het document met belangrijke data geeft een overzicht van belangrijke data
voor de UC-ploegleider en andere belangrijke zaken. Het inschrijfreglement,
wedstrijdreglement en de voorlopige etappe-indeling zullen begin november te vinden
op de website.

Met vriendelijke groet,
namens de 51e Organisatiecommissie,

Mirjam de Vries
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