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finish en
uit sl agen

Zweten in
zo’n pak
De mascotte van Aeolus op
de Oude Markt zweet er
lekker op los in zijn felgroene kikkerpak. ‘Het is wel
zwaar hoor’, zegt de UTwerktuigbouwkundestudent Jasper de Jong vanuit
het pak. ‘De laatste meters
ren ik met mijn teamgenoten mee en schreeuw ik
ze naar de finish. Het helpt
écht! Althans, dat zeggen ze.
Mijn eigen sportieve bijdrage zit er al op. Ik zag dit
gekke pak bij ons in de bus
liggen en dacht: ik trek het
nu gewoon aan!’
Loper Klaas Vogel bedacht
afgelopen donderdag dat zijn
haar wel een knipbeurtje
kon gebruiken. ‘Het is een
muzieksleutel
geworden,’
lacht Vogel en hij laat trots
zijn gekortwiekte koppie
zien. Niet de kapper, maar
zijn huisgenoten namen de
schaar ter hand. ‘Ik heb eerst
een paar schetsen gemaakt
voor een sjabloon. Dat
drukten ze op mijn haardos
en de haren eromheen
haalden ze voorzichtig weg.’

Het symbool heeft alles
te maken met het team
waarvoor hij uitkomt: Studenten Harmonie Orkest
Twente. Vogel speelt er
trompet.
Tim Remmel en Wouter
Voortman noemen zichzelf
‘klimaathelden’. Met hun
groene oogmaskers en witte
cape vragen ze aandacht
voor de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
‘Dat betekent voor ons én
lopen én handtekeningen
verzamelen’, aldus Remmel.
Ook bij de finish liepen de
meest gekke figuren over de
streep. Van schaars geklede
dames in sexy lingerie en
een heer met string tot Bert
& Ernie, Suske & Wiske en
Sneeuwwitje.
Finish op de campus

eindUITSLAG

ADVERTENTIE

Deze einduitslag is officieus. Bij het ter perse gaan van de voorzijde van
deze krant was de laatste protestronde nog niet afgerond.

UNIVERSITEITSKLASSEMENT

Universiteitsteam Groningen

Tweede zege op rij
Het Groningse universiteitsteam is voor de tweede keer
op rij winnaar geworden van de Batavierenrace. De
noordelingen wisten - net als vorig jaar - concurrent
Wageningen achter zich te laten. Tot hun grote blijdschap, uiteraard. Al tijdens de herstart in Enschede had
het RUG/Hanze-team een voorsprong van zes minuten.
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Colofon
Dit is een uitgave van UT-Nieuws, het onafhankelijke weekblad van de Universiteit
Twente, dat vandaag twee extra edities wijdt aan de Batavierenrace.
Aan deze edities werken mee: Bert Groenman, Maaike Platvoet, Sandra Pool,
Paul de Kuyper, Bas Klaver, Hans van de Kolk, Maurits Diephuis, Arjan Reef,
Gijs van Ouwerkerk, Mathijs Voskuil, Ester Brand, e.a.

ADVERTENTIE

Het zilver ging naar
Wageningen, brons was verrassend - voor Utrecht.
Het UT-team eindigde als
vierde. In het algemeen klassement ging Aeolus, snel als
de wind, er vandoor met de
eerste prijs. Opvallend tweede
werd de nieuwe ploeg Suicide
Bunnies & Friends. Op de
Oude Markt in Enschede
staat het clubje Groningers
relaxed bij elkaar, klaar voor
de laatste etappe naar de UTcampus. Zes minuten voorsprong is misschien niet veel,
maar het moet wel heel gek
lopen willen ze die kwijtraken. ‘Natuurlijk hebben wij
heel goede slotlopers’, zegt
ploegleider Emile Harder.
‘Stefanie Bouma is een topper. Die gaat keihard.’
Al zes jaar lang weet Groningen een podiumplek in
de wacht te slepen. Hun
geheim? ‘Een goed basisteam.
De helft van de lopers van
vorig jaar doet ook nu weer
mee. Maar bovenal lééft het
Groningse universiteitsteam.
Bij ons is het een eer om
voor Groningen te lopen.
Ik hoor toch in veel andere

universiteitssteden dat dat niet
meer zo is. Daar zie je nieuwe
studententeams opkomen. De
universiteitsteams zwakken
daardoor af.’
Marina van Maanen, slotloopster van het Wageningse
universiteitsteam, is ‘heel
tevreden’ met de behaalde
tweede plaats. ‘Vorig jaar
hadden we allerlei problemen
met de polsbandjes, waardoor
we veel te laag eindigden.
Dit voelt wel een beetje
als revanche, ja. En dat we
tweede zijn, ach nou ja.’
Utrecht, vorig jaar negende,
werd vandaag derde in het
universiteitsklassement.
Apetrots staat het
clubje studenten op de
zonovergoten sintelbaan hun
slotloopster Saskia van Vugt
op te wachten. ‘We hebben
hard gewerkt,’ verklaart
teamcaptain Sieger de Blok
de prestaties van zijn team.
Nadat Utrecht vorig jaar op
een teleurstellende negende
plek eindigde, besloot een
aantal studenten het roer om
te gooien. ‘Dat moest anders,
vonden we. Dus begonnen we
in september al met werven

en organiseerden we een paar
teamuitjes. Toen groeide het
enthousiasme. In Utrecht zijn
best wel goede lopers, ze zijn
alleen moeilijk te vinden.
Dit team was bereid om er
echt voor te gaan. We hopen
dat nu de basis is gelegd om
volgend jaar nog beter te
presteren.’
De organisatie van de 36e
Batavierencommissie sprak
over ‘een rustige en normale

race’. Woordvoerder Mark
van der Wolf liet weten dat er
een paar meldingen binnen
kwamen van onwel geworden
lopers. ‘Eén persoon moest
naar het ziekenhuis –
oververmoeidheid - maar zijn
toestand is stabiel. Ik denk
dat veel mensen toch verrast
waren door het warme weer.
Vorig jaar was het extreem
warm, dus toen was iedereen
beter voorbereid.’

Doodlopers
‘Wacht, we hebben oortjes!
Oh nee, toch niet, ze liggen nog in de auto.’ Aan het
woord is Michiel Kallenberg,
ploegleider van het team
Suicide Bunnies & Friends,
een vriendenloopgroep uit
Nijmegen, dit jaar de nummer twee van het algemeen
klassement en nieuwkomer
in de race. ‘Onze naam hebben we ontleend aan de cartoon Bunny Suicide’, legt
hij uit. ‘Een konijntje dat op
de meest innovatieve manieren zelfmoord probeert te
plegen. Waarom? Nou, men
zegt altijd: hardlopers zijn
doodlopers, vandaar.’
Het team beleefde dit jaar
weliswaar z’n vuurdoop in
de race, maar de meeste

leden zijn doorgewinterde
Batalopers. ‘We hebben
allemaal al meerdere keren
meegedaan, sommigen ook
in een universiteitsteam. In
Amsterdam liepen we in
2006 met z’n allen de
marathon, sindsdien vormen
we een hardloopgroep.
Trainen doen we bij
studentenatletiekvereniging
’t Haasje in Nijmegen. We
zijn geoefend en daarom niet
verbaasd dat we op een
tweede plek zijn geëindigd.
Lacht: ‘Een nieuwe, serieuze
kampioenskandidaat voor het
algemeen klassement is zeker
geboren. De plannen voor
volgend jaar zijn al in de
maak.’
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RuG / Hanze
10:43:44
Wageningen Universiteit Team
10:56:43
UU/HU Utrecht
10:59:32
UT/Saxion team - De Woonplaats 11:23:16
RU/HAN
11:26:56
TU/e - Fontys Team Eindhoven
11:51:01
TuDelft
11:52:25
VU/FBW
12:18:35
Universiteit van Tilburg
12:34:12
Universiteit Leiden
13:02:50
Erasmus Universiteit Rotterdam
13:23:40
Universiteitsteam Maastricht
13:58:30
Universiteit van Amsterdam
(teveel fout)
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Aeolus
Suicide Bunnies & Friends
Appeltaart
Uros - Dutch Mountains
VUTalis

Herstart in Enschede

11:01:25
11:11:19
11:33:18
12:14:08
12:25:27

