Beste ploegleider,
Het weekend, dat je wist dat zou komen is eindelijk (bijna) hier: de 50e Batavierenrace!
Laten we met zijn allen dit hele weekend knallen als nooit tevoren! In deze mail krijg je de
laatste informatie om het weekend van 29 april voor jouw ploeg soepel te laten verlopen.
Lees de brief dus goed door en stuur hem ook door naar je ploeggenoten.
In deze brief staat o.a. informatie over je startnummer en -groep, fietsverlichtingcontrole,
hesuitgifte, ploegleiderinstructie, bonnen en ten slotte de route en het tijdsschema van
de race.

Wil je op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom de Batavierenrace? Volg dan
@batavierenrace op instagram! Alle last-minute updates worden hier gedeeld, dus zeker
als ploegleider is het aan te raden om ons te volgen via instagram.

Een goed doel ondersteunen en tegelijkertijd een VIP-BBQ-Concert arrangement winnen
voor je team?
Vanaf deze 50ste editie van de Batavierenrace steunen wij samen met hoofdsponsor
Topicus het goede doel Beat Batten voor de komende drie jaar. Stichting Beat Batten zet
zich in voor onderzoek naar de zeer zeldzame stofwisselingsziekte Batten. Deze ziekte
maakt het lichaam van een kind langzaam maar zeker kapot. Er is nog geen behandeling
om Batten te stoppen of te genezen. Batten is nog altijd dodelijk.
En daarom gaan wij ons inzetten voor onderzoek en het vinden van een behandeling! We
streven naar een bedrag van 40.000 euro (dat is nog geen 4,- Euro per deelnemer!).
Helpen jij en je team mee door geld in te zamelen voor Batten? Jullie maken dan kans op
het VIP-BBQ arragement inclusief optreden van Beat Batten ambassadrice en oud
finaliste van The Voice: Patricia van Haastrecht!
Hoe doe je mee?
1.

Om geld op te halen heb je een actiepagina nodig. Deze is makkelijk aan te
maken. Dit kost slechts 2 minuutjes, dus maak deze snel aan op deze website!
2. Informeer en enthousiasmeer je hele team door de actiepagina te delen. Deel
deze infopagina en de pagina van de inzamelactie. Maak samen een plan!
3. Zorg dat jullie het meeste geld ophalen! Vraag je vrienden en familie om een
donatie, open een carwash of verkoop brownies. Gebruik de social buttons op jullie
actiepagina om jullie actie via jullie socials en Whatsapp te delen!
4. De winnaar wordt bekend gemaakt op 30 april 's avonds tijdens de prijsuitreiking
van de 50e Batavierenrace.
Wil je meer weten over Batten, ga naar Beatbatten.nl. GO for it and Beat Batten!

Voor iedereen die helaas niet de kans heeft gekregen om in één van de deelnemende
ploegen mee te rennen of überhaupt niet mee wil rennen, we zoeken nog zo'n 200
vrijwilligers die toch graag op een manier zouden willen deelnemen aan het evenement!
Zonder deze enthousiastelingen kan er geen Bata plaatsvinden! Je kunt je nog voor veel
verschillende functies aanmelden zoals EHBO'er of als startmedewerker, waarbij je een
paar uurtjes meehelpt bij het opbouwen van de start in Nijmegen. In ruil voor al het harde
werk staat een gratis limited-edition Bata trui en na afloop van de race een gratis
medewerkersborrel! Dus, ken jij nog iemand die hier wel wat uurtjes voor over heeft?
Spoor ze dan vooral aan om zich aan te melden als medewerker tijdens de 50e
Batavierenrace!
Het startnummer en de startgroep van je ploeg kun je op de website vinden op de
voorlopige startlijst (Ploegleider - Startlijst). Onthoud je startgroep goed, want elke
startgroep heeft zijn eigen vertrektijden bij de start en de herstarts. Let op dat je in de
goede startgroep start, hier word op gecontroleerd! Als je online inlogt via het dashboard,
kun je hier je startnummer en startgroep vinden. Daarnaast staat de voorlopige startlijst
online op de website.
Vergeet niet je bonnen te kopen voor 4 april! Meer informatie is vinden in de mail
'Vooraankondiging bonnenverkoop 07-03!' verstuurd op 1 maart. In deze mail staat alle
informatie over wat elke bon inhoudt.
De bonnen kun je kopen op de website: www.batavierenrace-tickets.nl.
Ook na het aflopen van de bonnenverkoop zul je nog bonnen kunnen bestellen, al dan
wel tegen een hoger naverkoop tarief.
In verband met wegwerkzaamheden tijdens de 50e Batavierenrace op bepaalde punten,
hebben we de route op een aantal plekken moeten aanpassen. Concreet betekent dit dat
bij de volgende etappes de afstand is veranderd:
•
•

Etappe 10 is verlengd van 5,5 km naar 6,1 km;
Etappe 18 is verlengd van 8,0 km naar 10,1 km.

Dit is ook terug te zien in de Google Maps route op onze website (Deelnemer - Wedstrijd
en Route). Daarnaast zijn de wijzigingen ook doorgevoerd in de voorlopige etappe
indeling. Houd rekening met deze vrij ingrijpende wijziging bij het indelen van je lopers!
Dit heeft ten slotte ook gevolgen voor het tijdsschema van de race, deze staat hieronder.
De volgende vertrektijden bij de herstarts zullen van toepassing zijn tijdens de race. Dit
betekent dat er in Nijmegen op de Grote Markt en in Enschede op de Oude Markt met
een massastart gestart zal worden.
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In het inschrijfsysteem kan je grappige weetjes over je team en de lopers van de
eerste en laatste etappe invoeren. De start- en finishspreker kunnen dit gebruiken
in hun presentaties. Altijd leuk om hierin genoemd te worden!
Op de site kun je de voorlopige etappeindeling vinden: zie Deelnemer - Wedstrijd
en Route.
In Nijmegen is het niet mogelijk om te overnachten zonder slaapbandje. Het is
niet toegestaan in Nijmegen, Ulft of Barchem te kamperen.
Het is niet mogelijk om bij de herstart op het Radboud sportcentrum geld te
pinnen. Doe dit dus van te voren.
Zorg dat je met een volle tank vertrekt bij de start! Op de route is de
tankmogelijkheid beperkt.

Uiterlijk 25 april moeten in het inschrijfsysteem de telefoonnummers van de
contactpersonen voor de nacht, ochtend, en middag zijn ingevoerd. De telefoon
van de contactpersoon moet tijdens het hele blok bij de ploeg in het busje
aanwezig zijn. In het geval van een calamiteit wordt er namelijk naar dit nummer
belangrijke informatie ge-sms't.
Let erop dat je een goede fiets hebt, met verlichting, remmen en opgepompte
banden.
Neem tijdens het weekend een EHBO-doos (met paracetamol); veel eten en
drinken; een zaklamp en een van tevoren bestudeerd deelnemersboekje mee.
Het is verplicht om minimaal 2 flesjes water per loper mee te nemen!
Een rijbewijs is in Duitsland géén geldig legitimatiebewijs. Vergeet daarom niet je
identiteitskaart/paspoort mee te nemen in de race. Meld dit van tevoren ook aan je
ploeg.
Communiceer het startnummer, de startgroep en je volledige teamnaam met de
rest van jouw ploeg.

Op 29 april om 22:30 zal de 50e editie van de Batavierenrace op de Grote Markt in het
centrum van Nijmegen van start gaan. Hieronder volgt een planning, zodat jullie straks
precies weten wie waar moet zijn.

20:00 - 21:30 Ploegleidersmelding en fietsershesuitgifte - Locatie: Sporthal 1, ingang bij de
klimwand, RSC Nijmegen)
20:00 - 21:30 Fietseverlichtingcontrole - Locatie: kuil voorzijde RSC Nijmegen
22:00 - 22:45 Ploegleidersbriefing - Locatie: Sporthal 1, ingang bij de klimwand, RSC
Nijmegen)
Bovenstaande momenten zijn verplicht voor alle ploegleiders!

20:00 - 21:30 Pendelbussen Nijmegen RSC - Nijmegen Centraal Station
Tussen 20:00 en 00:00 zullen er pendelbussen rijden tussen bushalte centraal station
Nijmegen en bushalte Erasmusgebouw Nijmegen en andersom. Vanaf CS zul je nog zo'n
15 min moeten lopen naar de start van de centrumetappe. Dit is aangegeven met
bewegwijzeringsbordjes. Hier kan je jouw lopershes ophalen (hiervoor dien je jullie
startnummer en ploegnaam te weten). De race start om 22:30 dus zorg dat je ruim op tijd
aanwezig bent op de Grote Markt in Nijmegen!
20:30 - 22:00 Lopershesuitgifte
Jij zult de lopershes van jullie team op moeten halen. Dit kan bij de kraampjes die te
vinden zijn voor de Hema op de Grote Markt. Om alles soepel te laten verlopen zijn de
hessen gesorteerd op startgroep en startnummer. Het is daarom belangrijk dat je de
volledige naam, startnummer en stargroep van jouw ploeg weet.
22:30 Start etappe 1 (centrumetappe)

Jullie kunnen met de eerste loper mee naar het centrum. Hiervoor kunnen jullie ook
gebruik maken van de pendelbussen. Tussen 20:00 en 00:00 zullen er pendelbussen
rijden tussen bushalte centraal station Nijmegen en bushalte Erasmusgebouw Nijmegen
en andersom. Vanaf CS zul je nog zo'n 15 min moeten lopen naar de start van de
centrumetappe. Jullie kunnen ook op het sportcentrum blijven en de eerste lopers
binnen juichen. In het kader van het 10e lustrum zal er een grote activiteit gepland staan
op het RSC. De keuze is aan jullie!

Fietsverlichtingcontrole, ploegleidersmelding en fietsershesuitgifte
In verband met de centrumetappe zal de fietsverlichtingscontrole, ploegleidersmelding
en fietsershesuitgifte op één tijdstip plaatsvinden. Dit gebeurt tussen 20:00 en 21:30. Deze
locatie is ook aangegeven door middel van bewegwijzering. De ploegleidersmelding en
de fietsershesuitgifte vinden plaats in Sporthal 1 (ingang klimwand). De fietsverlichtingcontrole zal plaatsvinden aan de voorzijde van het sportcentrum.
De fietsverlichting-controle: omdat een groot gedeelte van de race 's nachts plaatsvindt,
is het van belang dat de verlichting van jullie fiets in orde is. De controle is verplicht en
wanneer de fietsverlichting niet in orde is ben je verplicht om fietslichtjes van de
Batavierenrace af te nemen. Het bedrag van EUR 5,- wordt ingehouden op de borg.
Wanneer je fiets goedgekeurd is ontvang je van een medewerker een formulier met
gegevens van je ploeg, waarmee je de fietsershes kunt ophalen.

Fietsershesuitgifte: wanneer je door de fietsverlichtingscontrole bent gekomen, zullen
bewegwijzering en medewerkers je wijzen waar je de fietsershes kunt ophalen. Hiervoor
dien je het formulier dat je ontvangen hebt bij de fietsverlichtingscontrole in te leveren.
Zorg dat de ploeggegevens correct zijn!
Ploegleidersmelding: naast de fietsershesuitgifte staat een tafel voor de
ploegleidersmelding. Hier kun je een ploegleiderstasje met alle belangrijke documenten
ophalen.
De ploegleidersinstructie begint om 22:00 in Sporthal 1 in het Radboud Sportcentrum in
Nijmegen. Hier vertelt de organisatie de belangrijkste zaken over de race. Bij de
ploegleidersinstructie mag, in verband met brandveiligheid alléén de ploegleider
aanwezig zijn. Mocht je als ploegleider niet aanwezig kunnen zijn, dan mag de
contactpersoon van de nachtploeg als afgevaardigde komen. Zorg dat de gegeven
informatie door wordt gecommuniceerd naar de hele ploeg.
Ben je helemaal vergeten om bonnen te bestellen? Niet getreurd, we houden nog een
tweede ronde waarin deze bonnen alsnog besteld kunnen worden. Tussen 5 april en het
einde van het Bata weekend is het mogelijk om tegen na-verkoop prijzen nog bonnen te
bemachtigen. Let er wel op dat bonnen op gegeven moment uit de verkoop zullen
worden gehaald om organisatorische redenen. Wacht er dus niet te lang mee!
•
•

•

•

•

•

In je ploegleiderstasje dat je bij de hesuitgifte krijgt, zit een fietsersboekje. Geef dit
mee aan je fietser!
Het dient duidelijk te zijn welk voertuig van jullie ploeg is. In het ploegleiderstasje
zitten twee startnummers in A4 en A5 formaat. Het A4 formaat dien je op de
achterkant van jullie voertuig te plaatsen, het A5 formaat op jullie voorruit. In het
ploegleiderstasje zitten ook plakkers, waarmee je de startnummers op kunt
plakken.
Het is aan te raden een extra telefoon mee te nemen om aan de fietser mee te
geven. Als je bij het overdragen van de fiets ook deze telefoon overdraagt
(bijvoorbeeld door de telefoon in een fietstas of iets dergelijks te doen) kan je als
ploegleider altijd achterhalen waar je loper uithangt. Je kunt ook afspreken dat de
fietser iemand van het team belt als de loper bijna bij het wisselpunt is.

Het is op straffe van diskwalificatie van het gehele team ten strengste verboden
(geluids)overlast te veroorzaken gedurende de wedstrijd. Op etappe 1 tot en met
10 wordt hier extra aandacht aan besteed. (Wedstrijdreglement, artikel 29)
Het is niet toegestaan met meer dan één voertuig de race in te gaan, tenzij je hier
nadrukkelijk toestemming voor hebt gekregen. Alleen aan UC teams zal
toestemming worden verleend.
Wisselpunt 3 en wisselpunt 10 zijn niet toegankelijk voor deelnemersbusjes/ auto's.
Er geldt daarom een verplichte loper-fietser wissel op wisselpunt 3 en wisselpunt
10. Dit betekent dat de loper van etappe 3 gaat fietsen op etappe 4 en de fietser
van etappe 3 gaat lopen op etappe 4. Hetzelfde is dan ook van toepassing op
wisselpunt 10.

•

•

•

•

De route van dit jaar bevat wederom een aantal spoorwegovergangen. Onthoudt
dat het ten strengste verboden is om een sluitende of gesloten
spoorwegovergang over te steken. Bij het toch oversteken van de
spoorwegovergang zal de loper een straftijd en een waarschuwing krijgen.
Net als vorig jaar wordt er gebruik gemaakt van een vroegste starttijd (VST),
waardoor een loper nooit voor een bepaalde tijd vanuit een wisselpunt mag
vertrekken. Mocht de vorige loper voor die tijd binnen komen, zal de volgende
loper dus moeten wachten met starten. (Wedstrijdreglement, artikel 18)
De route die in het routeboekje staat (aangevuld met errata) moet gevolgd
worden. Dit betekent dat je geen gebruik mag maken van een navigatiesysteem.
Let er op dat je geen medewerkersvoertuig volgt (zie plakkaten op de voertuigen).
Deze rijden een andere route! Volg daarnaast altijd zélf het routeboekje en rijd niet
zomaar achter een ander deelnemersvoertuig aan om te voorkomen dat als er één
voertuig verkeerd rijdt, jullie allemaal verkeerd rijden.
Er zijn geen fietsers toegestaan op etappe 24 en etappe 25.

Via de bonnenverkoop kun je tickets bestellen om je lopers tussen de herstarts te
vervoeren. Het tijdsschema voor de bussen die tussen de Nijmegen, Enschede en de
herstartlocaties Ulft en Barchem zullen rijden ziet er als volgt uit:

Bustraject
Vertrek bussen Nijmegen – Ulft startgroep
1 t/m 4
Vertrek bussen Nijmegen – Ulft startgroep
5 t/m 7
Vertrek bussen Nijmegen – Barchem
startgroep 1 t/m 4
Vertrek bussen Nijmegen – Barchem
startgroep 5 t/m 7
Vertrek bussen Enschede – Ulft startgroep
1 t/m 3
Vertrek bussen Enschede – Ulft startgroep
4 en 5
Vertrek bussen Enschede – Ulft startgroep
6 en 7
Vertrek bussen Enschede – Barchem
startgroep 1 t/m 3
Vertrek bussen Enschede – Barchem
startgroep 4 en 5
Vertrek bussen Enschede – Barchem
startgroep 6 en 7
Vertrek bussen Ulft – Enschede
Vertrek bussen Barchem – Enschede
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Ook dit jaar doet de BataRadio weer verslag van de race via radio, video en socials. Met
deze speciale 50ste editie moet er natuurlijk uitgepakt worden, en dat gaan we vieren
met de Batatop50, dé hitlijst van de Batavierenrace! Heeft jouw team een nummer
waarvan jullie harder gaan rennen? Stuur dan jouw tien favoriete nummers in via
www.top50.bataradio/vote op jouw favoriete nummers, en wie weet komt jouw hit wel in
de lijst! Heb je over 50 jaar Batavierenrace nog een grappig, leuk of uniek verhaal? Laat
het weten via batamedia@batavierenrace.nl en wie weet bellen we jou voor in de
uitzending!
•

•

•

•

•

Om op tijd op de herstarts te zijn (Herstart Ulft en Herstart Barchem) kun je het
beste niet met het deelnemersbusje naar het wisselpunt ervoor (WP8 en 16) gaan.
We raden je aan om ervoor te zorgen dat je loper van etappe 8 wisselt met de
fietser (de fietser loopt dan etappe 9) en zo ook bij etappe 15 en 16.
Je moet je busje buiten Barchem (WP17) parkeren. Dus zorg dat je minstens 10
minuten voordat de loper start, vertrekt vanaf de herstarts. Anders ben je te laat op
het volgende wisselpunt. Deze info is op de overzichtskaart op de
deelnemersboekje website te vinden. De link hiernaar volgt nog!
Verder dienen alle ploegleiders er rekening mee te houden zo ver mogelijk naar
achter te parkeren op het terrein bij Menzis op de herstart in Enschede. Dit zal ook
nog eens benoemd worden bij de ploegleidersinstructie vrijdagavond 29 april in
Nijmegen.

Het deelnemersdiner vindt dit jaar op andere wijze dan normaal gesproken plaats:
op het terrein van de campus van de UT Enschede zullen een aantal foodtrucks en
afhaalpunten van Domino's pizza staan om ervoor te zorgen dat je met een goede
bodem het Batavierenfeest in gaat!
In Enschede is kamperen op de camping gratis. Om ervoor te zorgen dat ook de
komende jaren het kamperen gratis blijft, is het belangrijk dat de busjes worden
geparkeerd op de aangegeven parkeerplaats, er binnen de lijnen wordt
gekampeerd en de camping netjes achtergelaten wordt. Er mag geen glas
meegenomen worden naar de camping. Ook worden alleen tenten van maximaal
6 personen toegelaten. Ga voor het campingreglement nog even naar de website:
(Deelnemer - slapen)

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.

Mochten er nog onduidelijkheden zijn, kijk dan eerst even op onze website, vanwege de
drukte kan de organisatie moeilijk alle mails verwerken. Kom je er toch niet uit, neem dan
contact met ons op. Wij zijn dagelijks te bereiken op onderstaande telefoonnummers en
e-mailadressen.
Voor vragen over de betalingen, de bonnenverkoop, deelname, inschrijvingen of
algemene vragen:
•

Enschede: tel.: 053-4893787, e-mail: enschede@batavierenrace.nl

Voor vragen over sponsoring, de route, herstarts Ulft en Barchem, pendelbussen, busjes
verhuur, commissiewerk en Bata4Life:
•

Nijmegen: tel.: 024-3615876, e-mail: nijmegen@batavierenrace.nl

