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middag 
editie

tussenstand 
8.15 uur vanochtend 

universiteitsteaMs

1.  Groningen 04.42.55
2.  Utrecht 04.46.53
3.  Wageningen 04.48.23

algeMeen klasseMent

1.  Aeolus 04.55.21
2.  Suicide Bunnies & Friends 04.59.50
3.  Appeltaart 05.05.28

Meeste indruk maakten 
de domstedelingen in de 
loodzware etappe (10,2 
km) naar Oraniëndeich in 
de Duitse grensstreek. Op 
dit traject werden zowel 
Wageningen als Groningen 
geklopt. Dit tot groot 
ongenoegen van Groninger 
Henk Jan Dolsma, die 
zijn Utrechtse rivaal in de 
laatste honderd meter naar 
de finish moest laten gaan. 
Daarover zegt hij:  ‘Ik hing 
lang bij hem aan het elastiek, 
kwam weer terug, maar 
moest hem op het eind toch 
laten gaan. Dat is balen, maar 
we hebben goeie mensen en 
de wedstrijd is nog lang.’ 
Ook Robin Quax, 
uitkomend voor Utrecht, is 
zo’n prima loper. Hij kon 
zijn ogen nauwelijks geloven 
toen hij zijn teamgenoot 
als eerste universiteitsloper 
het vijfde wisselpunt zag 
naderen. Quax, kort voor 
dat moment: ‘We hebben 
een redelijk sterk team en 
als de neuzen, zoals dit jaar, 
allemaal dezelfde kant op 
staan zijn we tot mooie 
dingen in staat.’ 

Enschede kwam met een 
behoorlijke achterstand als 
vijfde universiteitsteam over 
de streep in Dinxperlo (het 
eerste herstartpunt). Met 
Nijmegen daar nog voor. 
Teamchef Kurt Peek van het 
UT-team is niet blij maar 
ook niet ongelukkig met 
deze klassering. ‘Een vijfde 
plaats is ongeveer dat wat 
we verwacht hadden.’ Of 
Enschede in de loop van 
deze dag nog veel terrein 
goed maakt, betwijfelt Peek.  
In het algemeen klassement 
gaat wel een team uit 
Enschede aan kop. Aeolus, 
de nummer twee van 
vorig jaar, greep op Duits 
grondgebied de leiding en 
in de loop van de nacht 
werd die alleen maar 
uitgebouwd. Na de vijfde 
etappe naar Oraniëndeich 
hijgde loper Michael 
Groeneweegen dat hun 
koppositie geen verrassing 
was. ‘We doen dit jaar vooral 
mee om de winnaar van 
vorig jaar, Appeltaart, te 
verslaan. Het is geen pretje 
is om een heel jaar geen 
appeltaart te eten.’ De lopers 

van Appeltaart en Aeolus 
beschouwen elkaar als grote 
concurrenten. Appeltaart 
keek in Dinxperlo al tegen 
een achterstand aan van 
ruim elf minuten en bezette 
daarmee de derde plaats. ‘We 
wisten dat de concurrentie 
dit jaar erg sterk zou zijn’, 
aldus teamcaptain Mitchel 
van Nispen.  ‘Maar dat 
maakt de wedstrijd alleen 
maar leuker.’ 
Om hun titel te prolongeren 
moet Appeltaart niet alleen 
Aeolus voorbij, ook de 
Suicide Bunnies & Friends 
staan boven ze. Dat team 
is dit jaar nieuw, maar 
de hoge klassering in de 
tussenstand komt niet als 
een verrassing. ‘Iedereen van 
ons heeft de Bata al zo’n 
zes keer gelopen’, legt loper 
Hendrik van der Wal uit. 
‘Ons team bestaat onder 
andere uit oud-leden van 
het universiteitsteam van 
Nijmegen. We liggen twee 
minuten achter op ons eigen 
schema, maar verder gaat het 
perfect.’

Het universiteitsteam van Groningen is als winnaar uit 
de Batanacht gekomen. Vanmorgen vroeg in Dinxperlo 
hadden de favorieten uit het hoge noorden een ruime 
voorsprong op Wageningen en Utrecht. Waar rekening 
werd gehouden met een favorietenrol voor Groningen 
en Wageningen, was het vooral de ploeg uit Utrecht 
die verraste. 

Utrecht verrast, Enschede achterop

Teun Lamers beleefde vorig 
jaar zijn vuurdoop als ‘vijf 
minuten fietser’ op de Bata 
en dat beviel hem goed. Zo 
goed zelfs dat hij ook gis-
teravond weer als eerste in 
Nijmegen van start ging. 
Luid aangemoedigd door 
het publiek fietste de 25-
jarige Nijmegenaar voor 
de hollende meute uit. De 
enige Batavier die de hele 
afstand tussen Nijmegen 
en Enschede in zijn uppie 
aflegt. Ook de enige Batavier 
met een verkennende taak. 
Hij fietst steevast vijf minu-
ten voor de eerste loper uit. 
En bij calamiteiten grijpt 
Lamers in. ‘Mocht zich een 
voorval voordoen zoals 
twee jaar geleden bij het 
ongeval bij de spoorweg-
overgang in Nijmegen, dan 
stop ik de eerste lopers en 
schakel direct de organisatie 
in.’ Maar vannacht is alles 
rustig. Lamers zet af en toe 
een bordje recht en weet in 
het Duits-Nederlandse nie-
mandsland zo nu en dan de 
ogen van een koe op zich 
gericht. Deze rol past hem. 
Maar hoe weet de wielrenner 
dat hij steevast vijf minuten 
voor de eerste loper uitfietst? 

‘Vorig jaar fietste ik puur op 
gevoel, maar nu heb ik een 
kilometerteller op mijn fiets 
en hou ik veertien kilometer 
per uur aan. Dan zit ik rede-
lijk goed.’ Of  Lamers zich 
volgend jaar weer laat strik-
ken? ‘Ik sluit dat zeker niet 
uit. De hele ambiance van de 
Batavierenrace spreekt mij 
erg aan.’

De start in Nijmegen

Teun Lamers

 Groningers snelst
de nacht door

ADVERTENTIE

volgende editie/
uitslagenkrant: 

vannacht 
op de campus

De ploegleiders krijgen de laatste instructies in de sporthal van Nijmegen

Vijf-minuten-
fietser op herhaling
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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.

Paniek bij wissel punt vijf, 
Oraniëndeich, de parkeer-
plaats onderaan de zo 
bekende Rheinbrücke 
vlak voor Kleve. De 
wisselpuntmedewerkers was 
een aggregaat toegezegd 
om de route naar de brug 
van verlichting te voorzien, 
maar vlak voordat de kop 
van de wedstrijd naderde, 
stonden ze nog steeds in 
het donker.
Gelukkig boden de rode 
waarschuwingslichten op 
de dranghekken van de 
Duitse Polizei uitkomst. 
Met veel moeite werd de 
verlichting van de hekken 
gesloopt en vervolgens met 

ducktape om de zoveel 
meter op reflectiepaaltjes 
in de berm geplakt. 
Konden de lopers toch 
nog zien waar ze hun 
voeten neerzetten. De 
oplossing was provisorisch, 
maar zeer inventief, aldus 
wisselpuntmedewerker 
Dennis van Doorn. ‘Het 
was trouwens nog knap 
lastig om die lichten 
van de dranghekken te 
verwijderen. Gelukkig had 
iemand een zeer uitgebreid 
zakmes bij zich. Ze moeten 
ze er natuurlijk ook wel 
stevig opzitten, want anders 
kan iedereen die dingen 
meenemen.’

De Duitse politie is van-
nacht niet langs geweest 
en weet dus nog van niets. 
Of de medewerkers de 
lampen vanochtend ook 
weer op de hekken hebben 
gemonteerd, wilde Dennis 
voorlopig even in het 
midden houden. ‘Ik weet 
niet of we daar aan toe 
komen en of ons dat lukt. 
En zeg nou zelf, zo staat 
het toch eigenlijk  
veel leuker?’

Plaatjes  De foto’s in 
deze editie zijn gemaakt 
door Maurits Diephuis.

Noodverlichting 
wisselpunt vijf

     


