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Wat is de batavierenrace? 

In april of mei klinkt jaarlijks het startschot voor de grootste estafetteloop van de 
wereld: de Batavierenrace. De route loopt van het centrum van Nijmegen, via 
Duitsland, de rustige Achterhoek en de Oude Markt in hartje Enschede naar de 
campus van de Universiteit Twente. 

De totale loopafstand bedraagt ruim 175 kilometer en is onderverdeeld in 25 
etappes (16 heren- en 9 damesetappes). Er nemen ieder jaar ongeveer 8.500 
atleten aan deel, allen studenten; aan dit enorme deelnemersaantal dankt de 
Batavierenrace sinds jaar en dag haar vermelding in het Guinness Book of Records. 

Kortom, een jaarlijks terugkerend mammoetevenement met een uniek karakter: 
een mengeling van topsport en zwoegend recreëren! 

De Batavierenrace is de laatste jaren, zeker in de studentenwereld, maar ook 
daarbuiten, een begrip geworden. De Batavierenrace is dan ook een uniek en 
ludiek evenement, dat het verdient om in de kijker te staan. In voorgaande jaren 
werden reportages over de Batavierenrace bijvoorbeeld uitgezonden door 
regionale en nationale radio- en televisieomroepen en jaarlijks staat de race onder 
andere in De Gelderlander en vele andere gedrukte media.1 

Wat doet SKV Amsterdam met de race? 

SKV Amsterdam neemt al een aantal jaren deel aan de batavierenrace. Toch lukt 
het ons de afgelopen jaren niet om een team vol te krijgen. Hierom zijn we een 
samenwerking aangegaan met andere studentenkorfbalverenigingen, om zo samen 
toch mee te kunnen doen met dit evenement. Momenteel is die samenwerking met 
zowel de Hippo’s als Débaldérin. Hiertoe is een organisaties groepsapp gemaakt. 
De nieuwe batacommissie of een afgevaardigde daarvan wordt door een 
bestuurslid in deze groepsapp geplaatst aan het begin van het bestuursjaar. Aan 
het begin van het jaar wordt gepeild of de drie verenigingen weer een 
samenwerking willen aangaan. Een denkbare reden voor SKV Amsterdam om deze 

 
1 https://www.batavierenrace.nl/47/organisatie/over-de-batavierenrace.html 



samenwerking niet te willen voortzetten is het kunnen opvullen van een eigen 
team. Op tijd de samenwerking vaststellen is belangrijk, zodat we in ieder geval 
uitzicht hebben op deelname dat jaar.  

Na deze beslissing moet er gewacht worden op bericht van de organisatie van de 
batavierenrace omtrent opgave deadlines en vereisten. Binnen de organisatie van 
de drie verenigingen wordt één iemand aangewezen als ploegleider. Deze 
ploegleider doet de teamopgave en betaling aan de organisatie van de 
batavierenrace. Stem overige verantwoordelijkheden qua voorbereiding (wie doet 
de communicatie naar de lopers toe bijvoorbeeld?) en op de racedag zelf ook 
duidelijk af, zodat geen dingen blijven liggen.  

Dan is het tijd om lopers te gaan werven binnen de vereniging. Stuur een 
informatiebericht in de algemene groepsapp en benader geïnteresseerden 
persoonlijk. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Ook is het handig te peilen bij de 
(potentiële) lopers hoe snel ze lopen en welke afstanden ze gewend zijn, om een 
goede inschatting van je team te kunnen maken. Dit is informatie die je het liefst 
ook van de samenwerkingsverenigingen ontvangt.  

Voor tijdens de batavierenrace wil je misschien een team shirt laten drukken, om 
het teamgevoel te versterken. Denk hier op tijd over na, want drukwerk kost tijd! 
Ook in de aanloop naar de race toe kun je lopers al betrekken, door de groepsapp 
ruim op tijd te maken en mensen die in dezelfde stad wonen aan elkaar te 
koppelen om samen te trainen.  

Laat tijdens de race duidelijk zien dat we van SKV Amsterdam zijn! Post op de 
socials, laat van je horen. Stem dit op tijd af met de social media coördinator.  

*Dit draaiboek dient te worden aangevuld in het eerstvolgende jaar dat de 
batavierenrace weer fysiek plaatsvindt, aangezien daar nu waarschijnlijk nog 
praktische zaken over missen in dit draaiboek.  

 


