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Jan Nabuurs uit Stevensbeek en Theo Kuijpers uit Westerbeek nemen deel aan de Transeurope Footrace .
Dat is een 4.500 kilometer lange wedstrijdloop tussen het Zuid-Italiaanse bari en de Noordkaap in
Noorwegen. In De Gelderlander wekelijks een verslag van ontberingen. Deel 1: Tussen de slachtoffers van
de aardbeving

Voor ultraloper Jan Nabuurs komen de verwachtingen na vijf dagen hardlopen in Italië uit. De 46-jarige
Stevensbekenaar vindt zich na 320 kilometer, uitgesmeerd over ruim dertig uur, terug op de tiende plaats. Nabuurs
kondigde voor de 4.500 kilometer lange Transeurope Footrace aan dat hij in elk geval zo hoog mogelijk in het
klassement wil eindigen.
"Maar aan de andere kant moet ik vooral de eerste twee weken op mijn tellen letten", zo liet hij voor de start in het
Zuid-Italiaanse Bari weten. "De laatste zeven weken moet ik in staat zijn om de snelheid op te voeren. Dan kan ik
verloren terrein goedmaken." Nabuurs is op dit moment veruit de beste van de zeven Nederlanders. Bijna drie uur
verder, op de vijftiende plek, staat Ria Buiten uit Biddinghuizen. Zij staat tweede tussen twaalf vrouwen. De kloof
tussen Nabuurs en de Duitse nummer één Peter Bartel bedraagt al ruim zes uur. Ultralopen (het bedwingen van
afstanden die langer zijn dan de marathon) blijkt een Duitse specialiteit te zijn. De eerste vier plaatsen worden door
Duitse atleten ingenomen. Theo Kuijpers uit Westerbeek loopt met een heel andere intentie dagelijks de longen uit
zijn lijf tussen Bari en finishplaats de Noordkaap. Zijn enige doel is de Noordkaap halen. Kuijpers, die aan de ziekte
van Non-Hodgkin lijdt, staat 55ste en laatste. Hij heeft in vijf dagen al ruim zestien uur meer nodig gehad dan
Nabuurs. Wie mocht denken dat Nabuurs en Kuijpers en hun collega's uit onder meer Japan, Amerika, Taiwan,
Zweden en Turkije ruim baan krijgen, komt bedrogen uit. Ze worden over drukke Italiaanse wegen gestuurd waar
auto's en vrachtwagens weinig respect tonen en vaak rakelings langs de atleten razen. Politie dreigde de loop zelfs
stil te leggen vanwege de gevaarlijke situaties. En het slapen? Dat doen ze vooral in eigen tentjes die ze zelf
moeten opzetten. Zoals donderdag toen ze op een opvallend drukke camping neerstreken. Vroege
vakantiegangers? Nee hoor, slachtoffers van de aardbevingsramp die Italië onlangs trof, bleken voor één dag
buren van Nabuurs en Kuijpers. Tot 21 juni maakt De Gelderlander op deze plaats elke week melding van de
prestaties van Jan Nabuurs en Theo Kuijpers.
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