
 

Beste ploegleider, 

Het is inmiddels alweer januari en dat betekent dat de Batavierenrace alweer in zicht is! 
28 april lijkt ver weg, maar voor de organisatie is dat al erg dichtbij! 

Jullie ploeg neemt deel aan de 51e Batavierenrace en via deze ploegleidersbrief 
informeren we jullie met informatie die van belang is voor de race. Het is belangrijk dat je 
deze informatie communiceert naar je ploeggenoten. 

 

De Batavierenrace zal starten vanaf de Grote Markt in Nijmegen om 22.30 uur op vrijdag 
28 april als één gezamenlijke start met 350 ploegen. Vervolgens zal de race vanaf het 
Radboud Sportcentrum om 00.00 uur verder gaan met een herstart in 7 startgroepen. 

Voor de tijdsplanning van jullie ploeg zal het volgende gelden: 

 Nachtploeg: jullie worden tussen 19.30 en 21.00 uur op het Radboud Sportcentrum 
verwacht. 

 Ploegleider: de fietscontrole, ploegleiderstasuitgifte, fietsershesuitgifte en 
ploegleidersbriefing zal tussen 20.00 en 23.00 uur plaatsvinden. De precieze tijden 
hiervan zullen volgen in ploegleidersbrief 3. 

 Eerste loper: Vanaf 20.45 uur kun je de lopershes ophalen bij de start op de Grote 
Markt. Hiervoor dien je jullie startnummer en ploegnaam te weten. De race start 
om 22.30 uur. 

Dit jaar zijn er net als vorig jaar 9 dames- en 16 herenetappes. Zie ook de voorlopige 
etappeindeling op de wedstrijd & route pagina (kopje deelnemer) op de website. 

 

De Batavierenrace biedt ook dit jaar weer vervoer aan tussen het centrum van Nijmegen 
en het Radboud Sportcentrum op de campus van Nijmegen. De details hiervan zullen in 
ploegleidersbrief 3 volgen. 

 

Als ploegleider kun je de gegevens die je hebt ingevoerd in het inschrijfsysteem 
aanpassen en aanvullen. We verwachten dat elke ploeg in totaal drie contactpersonen 
opgeeft. Voor elk blok (nacht-, ochtend-, en middag-) een ander persoon. Het is erg 
belangrijk dat je dit doet. Zo kan de organisatie je ploeg op elk moment in de race 
bereiken, mocht dit nodig zijn. 

 

https://www.batavierenrace.nl/nl/login


 

De Batavierenrace heeft een hulpmiddel ontwikkeld om de ploegleider te ondersteunen 
bij het indelen van de lopers. Deze ploegleiderstool is te vinden in het dashboard van de 
ploegleider. 

 Log in op www.batavierenrace.nl en ga naar ‘ploegleider’. Onder het kopje indeling 
staat ‘ploegleden beheren’. Je kan hier zelf alle ploegleden toevoegen, maar je 
vindt hier ook een link die je naar jouw ploegleden kunt sturen. Via deze link 
kunnen ploegleden hun voorkeur doorgeven voor een etappe. Ook laten zij hier 
hun gegevens achter, zodat jij als ploegleider deze allemaal overzichtelijk bij elkaar 
hebt. 

 Vervolgens kun jij via ‘etappes indelen’ je ploegleden indelen aan de hand van de 
door hun doorgegeven voorkeuren. Met behulp van deze tool heb je alle 
etappevoorkeuren gemakkelijk ingedeeld en beschik je snel over alle 
contactgegevens van jouw ploegleden. 

 

Het eerste deel van het inschrijfgeld heb je al betaald: € 110,- bij de inschrijving. De 
deadline voor het tweede en tevens laatste deel van het inschrijfgeld komt er al snel aan: 
6 februari 2023. Hierbij moet € 300,- worden betaald: € 200,- inschrijfgeld en € 100,- borg. 
Hierdoor kom je op een totaalbedrag van € 410,-. 

Als het geleende materiaal correct en onbeschadigd is ingeleverd, wordt de borg binnen 
twee maanden na de race teruggestort. 

 

Van 6 maart 2023 tot en met 27 maart 2023 kunnen er bus-, slaap-, fiets- en ontbijtbonnen 
besteld worden. 

De bonnen zullen als e-tickets worden verkocht aan jullie. Hier is een aparte site voor 
opgezet. De e-tickets zullen jullie na bestelling en betaling op de e-mail binnen krijgen. 
Verdere informatie zal spoedig volgen. 

 

In de volgende ploegleidersmail zal worden aangekondigd waar en wanneer je de 
boekjes kunt ophalen. Net als vorig jaar zullen dit alleen routeboekjes zijn, alle overige 
informatie zal online beschikbaar komen op een website. De link naar deze website zal 
een aantal weken voor de Batavierenrace gedeeld worden. 

 

In verband met de veiligheid zal de organisatie dit jaar de fietsen weer controleren op 
fietsverlichting. Zorg dus dat er goed werkende verlichting op je fiets zit, want zonder zul 
je niet kunnen deelnemen aan de 51e Batavierenrace. 

www.batavierenrace.nl


 
Graag willen we je er nog op wijzen dat bakfietsen niet zijn toegestaan tijdens de race. 
Het wedstrijdreglement zegt hierover: 'De fiets moet aan de wettelijke normen voldoen 
(zoals goed werkende remmen en verlichting) en mag niet breder zijn dan 50 cm, met 
uitzondering van het stuur.' 

Verder mag elke ploeg maar maximaal één fiets op de route hebben. Het gebruik van 
twee fietsen of meer is niet nodig en dan ook niet toegestaan. 

Ten slotte mogen er geen fietsers op de eerste etappe en op de slotetappes (etappe 24 en 
25) komen. 

 

Is het niet erg lastig om je eigen studentenfiets mee te nemen naar de Batavierenrace, 
om er vervolgens achter te komen dat deze helemaal niet in staat is om de hele route af 
te leggen? Gelukkig zal het dit jaar weer mogelijk zijn om een Swapfiets te huren! Dit 
tegen een scherpe prijs en met de service waar Swapfiets om bekend staat. Meer 
informatie over de huur en voorwaarden zal volgen in de aanloop naar de 
bonnenverkoop. Houd dit dus in de gaten! 

 

Ook dit jaar bieden wij de mogelijkheid aan om een negenpersoons deelnemersbusje te 
huren bij Brookhuis (Enschede) via de Batavierenrace. Hieronder alles wat je hierover 
moet weten: 

 Het huren van een busje kost € 330,- inclusief brandstof. Dit bedrag dient vooraf 
betaald te worden, anders geen busje! 

 De busjes kunnen opgehaald worden aan de Kelvinstraat 1B in Oldenzaal op 
vrijdag 28-04-2023 vanaf 12.00 tot 18.00 uur; 

 De busjes dienen teruggebracht te worden aan de Kelvinstraat 1B in Oldenzaal op 
zaterdag. Dit kan tussen 17.00 en 20.00 uur. 

 De busjes zijn handgeschakeld; 
 Het eigen risico bedraagt € 2500,-; 
 Om een busje te huren hebben wij de volgende informatie nodig: 

o Ploegnaam; 
o Naam hoofdhuurder/bestuurder; 
o Rijbewijsnummer; 
o Verloopdatum rijbewijs; 
o Adres, postcode en woonplaats huurder (mag ook de studentenvereniging 

zijn waar de factuur naar toe moet); 
o Telefoonnummer huurder (mag ook de studentenvereniging zijn waar de 

factuur naar toe moet); 
o Email adres huurder (mag ook de studentenvereniging zijn waar de factuur 

naar toe moet). 
 Bij het reserveren van van een taxibusje, ga je akkoord met de algemene 

voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hier te vinden.  

Er zijn in totaal 75 busjes beschikbaar en er is altijd veel vraag naar. We hanteren ook dit 
jaar het ‘wie het eerst komt wie het eerst maalt’ principe, dus wees er snel bij! Wil je een 
deelnemers busje huren, meld je dan uiterlijk voor vrijdag 17 februari 2023 aan door te 
mailen naar a.winters@batavierenrace.nl met de benodigde informatie. 

https://brookhuistaxivervoer.nl/assets/Uploads/AlgemeneVerhuurvoorwaardenBrookhuisGroep-2.pdf
mailto:a.winters@batavierenrace.nl


 
 

Ten behoeve van goede doorstroming en de veiligheid van zowel de deelnemers als de 
medewerkers, mag elke ploeg maar één voertuig gebruiken in de race. Mocht je een 
snelle ploeg zijn, of ben je om een andere reden bang om niet bij elk wisselpunt op tijd te 
zijn, zorg dan dat je regelmatig een loper-fietserswissel uitvoert. Op deze manier kunnen 
er wisselpunten met het busje worden overgeslagen. 

 

Elk jaar heeft de Batavierenrace te kampen met klachten over geluidsoverlast van 
omwonenden. In sommige gevallen leiden deze klachten ertoe dat de organisatie het 
volgende jaar geen vergunning meer kan krijgen. Omdat er weinig variatie op de route 
mogelijk is, zijn we genoodzaakt geluidsoverlast te bestraffen. Een ploeg kan 
gediskwalificeerd worden wanneer geluidsoverlast wordt veroorzaakt. 

 

Wanneer je je ploeg wilt afmelden, kun je dat per mail rechtstreeks via 
secretaris@batavierenrace.nl doen. Kijk voor eventuele kosten en meer informatie in het 
inschrijfreglement. 

 

Meerennen in zo’n groot evenement als de Batavierenrace is natuurlijk al ontzettend vet, 
maar je kunt ook deze race zelf organiseren. Woon jij nou in Enschede of Nijmegen, wil je 
je een jaar buiten je studie ontwikkelen en lijkt het je tof om de grootste estafetteloop van 
de wereld te organiseren? Mail dan naar interesse@batavierenrace.nl of kom eens langs 
op ons kantoor in Enschede of Nijmegen! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dit was alle informatie die voor nu van belang is. Meer informatie zal spoedig volgen. Ik 
wens je veel plezier en succes met de voorbereidingen! 

 

Met vriendelijke groet, 
namens de 51e Organisatiecommissie 
 
Mirjam de Vries 
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