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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 3: Geen gemakkelijk weekje in
de bergen.

Het gaat de twee streekgenoten volgens eigen zeggen 'zeer goed'. Zondag zijn ze de 1.000 kilometer grens
gepasseerd. De hardloopwedstrijd Trans Europe Footrace telt 4.500 kilometer tussen Bari en de Noordkaap. Om
die duizelingwekkende afstand te volbrengen, hebben Kuijpers en Nabuurs 64 dagen. Het passeren van het 1.000
kilometerpunt werd gevierd met een glaasje Prosecco.

Nabuurs had deze week tijdens de laatste bergetappe last van zijn tenen. Om de pijn wat draaglijker te maken,
knipte hij zijn loopschoenen open. Maar de Stevensbekenaar trapt desondanks nog vrolijk vele kilometers asfalt
weg. Van de 67 gestarte ultralopers zijn er nu negen uitgevallen.

Jan Nabuurs staat na de vrijdagetappe, waarin hij weer als vierde finishte, op de achtste plaats in het algemeen
klassement met de deelnemers boven hem nu 'binnen handbereik'. In de top-drie staan twee Duitsers en een
Japanner. Nabuurs heeft nu 127 uur, 30 minuten en 38 seconden nodig gehad voor iets meer dan 1.300 kilometer.
Koploper Rainer Koch uit Duitsland deed er wat minder lang over met iets meer dan 111 uur. De 'slechtste'
prestatie van de Stevensbekenaar deze week was een achtste plaats. Gerekend over alle afgelegde etappes tot
nu toe, loopt de atleet uit Stevensbeek met een gemiddelde snelheid van 5,8 minuut per kilometer.

Theo Kuijpers doet het, zoals ook verwacht werd, rustiger aan. De Westerbekenaar, die aan de ziekte van
Non-Hodgkin lijdt, loopt 'mooi constant rond' met een gemiddelde van 9,1 minuut per kilometer. In het
totaalklassement bivakkeert hij rond de vijftigste plaats.

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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