Beste ploegleider,
(English version available on www.batavierenrace.nl - teamcaptain)

Het is inmiddels alweer januari en dat betekent dat de Batavierenrace nadert! 29 april
lijkt nog ver weg, maar voor ons komt de race heel snel dichterbij!
Jullie ploeg heeft een deelname voor de 50e Batavierenrace weten te bemachtigen en
via deze ploegleidersbrief informeren we jullie met informatie die vooral voor de race
belangrijk is. Communiceer deze informatie goed met je ploeggenoten.

Natuurlijk zijn wij net zoals jullie beïnvloed door de coronasituatie. Wij hebben er alle
vertrouwen in dat we op 29 en 30 april 2022 een fysieke race neer kunnen zetten! We
houden de situatie nauwlettend in de gaten, en zullen waar nodig ons hierin aanpassen
bij de organisatie van de 50e Batavierenrace.
Wij willen jullie hierbij vragen om tot nader order door te gaan met het voorbereiden
voor een fysieke editie van de Batavierenrace. Mocht het duidelijk worden dat de op dat
moment geldende coronamaatregelen dit niet toelaten, dan zal met iedereen contact
worden opgenomen over de vervolgstappen. Zo zullen wij ons best doen om bij
afgelasting zoveel mogelijk van het inschrijfgeld terug te storten.
Over evt. coronaprotocollen geldend tijdens de race zal ook met jullie contact over
worden opgenomen wanneer blijkt deze noodzakelijk zijn voor het verloop van het
evenement.

De Batavierenrace biedt een gratis pendelbus service aan vanaf Nijmegen Centraal
Station naar het Sportcentrum van de Radboud Universiteit op de campus. Ook kan er
ingestapt worden bij het Sportcentrum om vervolgens bij Nijmegen Centraal Station
weer uit te stappen. In ploegleidersbrief 3 zal verdere instructie over de pendelbussen
volgen.

De Batavierenrace zal starten vanaf de Grote Markt in Nijmegen om 22:30 op vrijdag 29
april als één gezamenlijke start met 350 ploegen. Vervolgens zal de race vanaf het
Radboud sportcentrum om 00:00 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 op het Radboud sportcentrum verwacht.

Ploegleider: de fietscontrole, ploegleiderstas-uitgifte, fietsershesuitgifte en
ploegleidersbriefing zal tussen 20:00 en 23:00 plaatsvinden.
Eerste loper: tussen 20:45 en 21:45 zullen pendelbussen je van het sportcentrum naar het
Nijmegen Centraal Station brengen, waarna je nog ongeveer 15 min moet lopen naar de
start van de centrumetappe. Hier kun je jouw lopershes ophalen (hiervoor dien je jullie
startnummer en ploegnaam te weten). De race start om 22:30.

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 in elk moment in de race
bereiken, mocht dit nodig zijn.

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, 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: EUR 100,- bij de inschrijving. De
deadline voor het tweede en tevens laatste deel van het inschrijfgeld komt er echter ook
al snel aan: 7 februari 2022. Hierbij moet EUR 300,- worden betaald. Hierdoor kom je op
een totaalbedrag van EUR 400,- (inclusief de borgsom).
Als het geleende materiaal correct en onbeschadigd is ingeleverd, wordt de borg binnen
twee maanden na de race teruggestort.

Van 7 maart 2022 tot en met 28 maart 2022 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.
Mochten er tussentijds nog vragen zijn, neem dan gerust contact op met:
penningmeester@batavierenrace.nl
In de volgende ploegleidersmail zal worden aangekondigd waar en wanneer je de
boekjes kunt ophalen. Dit jaar zullen dit alleen routeboekjes zijn, alle overige informatie
zal online beschikbaar komen op een website. De link naar deze website zal zo spoedig
mogelijk volgen.

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 50e Batavierenrace.
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 naear 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 waarvoor Swapfiets bekend is. Meer
informatie over de huur en voorwaarden zal volgen in de aanloop naar de
bonnenverkoop. Houd dit dus in de gaten!

Ook dit jaar is het weer om een deelnemersbusje te huren van Brookhuis in Enschede,
via de organisatie van de Batavierenrace. Hierbij extra details over het huren van een 9persoonsbusje:
Een busje huren bij Brookhuis kost EUR 305,-;
Deze busjes zijn kilometervrij;
Het eigen risico bedraagt EUR 2500,-;
De busjes kunnen worden opgehaald tussen 17:00 en 20:00 op 29 april 2022 op de
campus van de 'Universiteit Twente';

De busjes kunnen worden teruggebracht tussen 17:00 en 20:00 op 30 april 2022 op de
campus van de 'Universiteit Twente'
Zoals ieder jaar is er veel interesse in de deelnemersbusjes van Brookhuis, echter is de
capaciteit van Brookhuis gesteld op slechts 60 busjes. Daarom geldt het principe op=op!
Natuurlijk is het ook gewoon mogelijk om met een zelf geregeld busje mee te doen.
De algemene voorwaarden voor de huur zijn te vinden op de website van Brookhuis:
Algemene Voorwaarden
Via een mail aan het onderstaande e-mailadres, onder vermelding van de naam van de
ploegleider en van de ploeg, kan een busje gereserveerd worden:
g.beemer@batavierenrace.nl
De deadline hiervoor staat op 7 februari 2022.

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 kan
je busje wisselpunten overslaan.

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, moet je dat per mail rechtstreeks bij de Organisatie
Enschede doen. Kijk voor eventuele kosten en meer informatie in het inschrijfreglement.

Je hebt hem gelopen; je kunt hem ook organiseren! Ga deze leerzame uitdaging aan en
zet samen met negen medestudenten hét spektakel voor menig student neer. Zelfs al
woon je niet in Nijmegen of in Enschede, je kunt alsnog deel uitmaken van onze
organisatie. Van sponsoring tot logistiek, van design tot financiën, er zijn vele aspecten
tijdens een bestuursjaar bij de Batavierenrace.
Kijk op de site voor meer informatie of neem contact op met de organisatie in Nijmegen
of in Enschede.

Dit was alle informatie voor nu! Meer informatie zal spoedig volgen.

Met vriendelijke groet,
Namens de 50e organisatie der Batavierenrace,
Louisa Cordes
Secretaris 50e Batavierenrace

De Batavierenrace wordt mede gesubsidieerd door de gemeente Enschede en de gemeente
Nijmegen.

