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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 2: Jan Nabuurs komt op
stoom.

Twee weken had Jan Nabuurs volgens eigen zeggen nodig om in een ritme te komen om het looptempo op te
kunnen voeren. Maar het heeft er alle schijn van dat de Stevensbeekse ultraloper die tijd daar niet voor nodig heeft.
Nabuurs bond in de tweede week van de Transeurope Footrace (een hardloopwedstrijd van 4.500 kilometer tussen
Bari en de Noordkaap, uitgesmeerd over 64 dagen) volop de strijd aan met de toppers. Hij nam tijdens de etappes
geen genoegen meer met een plaats buiten de toptien. Vooral zijn vierde plaats van afgelopen dinsdag na zeventig
kilometer hardlopen baarde opzien. Het is zijn hoogste notering tot nu toe. In vergelijking met een week geleden
verbeterde hij zich in het algemeen klassement twee plaatsen en staat nu achtste.

Ook Theo Kuijpers uit Westerbeek klom. Stond hij vorige week nog laatste, inmiddels heeft hij zich opgewerkt naar
de 50ste en voorlaatste plaats bij de mannen. De verschillen zijn al immens. Had Nabuurs tot en met gisteren 82
uur en 34 minuten nodig voor de in totaal 857 afgelegde kilometers, Kuijpers deed er 45 uur langer over. Van de 67
gestarte ultralopers, inclusief vrouwen, zijn er na twee weken vijf uitgevallen. Daarbij ook de Nederlander Theo
Cloosterman. De 51-jarige Veldhovenaar moest met een blessure aan zijn scheenbeen opgeven. Daarmee komt
het aantal Nederlanders aan de langste hardloopwedstrijd in de wereld op zes. Opmerkelijk was dat de Japanner
Koji Nakamura tijdens zijn inspanningen nog energie had om enkele mensen het leven te redden. Hij was op een
smalle Italiaanse weg getuige van een aanrijding tussen een vrachtwagen en drie personenauto's. Hij hielp enkele
ernstig gewonde slachtoffers uit de wrakken en vervolgde zijn weg. Dinsdag 5 mei verlaat de Transeurope
Footrace Italië. Via Oostenrijk wordt koers gezet naar Duitsland.

Tot 21 juni maakt De Gelderlander elke week melding van de prestaties van Jan Nabuurs en Theo Kuijpers.
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