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Of 4.500 kilometer hardlopen uitgesmeerd over 64 dagen gekkenwerk is? Theo Kuijpers (63) uit
Westerbeek is een van de zeven Nederlanders die aan de Transeurope Footrace 2009 meedoen.

Hij zei voor de start op 19 april in Bari geen antwoord meer te geven op die vraag. "Dat is me al te vaak
gevraagd." De man die lijdt aan lymfeklierkanker wordt niet alleen moe van de dagelijkse uren rennen, maar ook
van zulke vragen. Kuijpers heeft jaren terug met zichzelf afgesproken deze uitzonderlijke uitputtingsslag aan te
gaan. Niemand die hem op andere gedachten heeft kunnen brengen. Maar is het gekkenwerk? Twee maanden
lang elke dag om 4.00 uur opstaan om vanaf 6.00 uur gemiddeld zeventig kilometer onder de voeten weg te lopen.
Om vervolgens na tien uur te finishen op een of ander desolaat schoolpleintje. Zoals donderdag, in het Duitse
Waldkappel. Waar onder leiding van een enkele leerkracht een handjevol kinderen de handen blauw klapt voor de
55 loopfanaten. Verbaasd bekijkt het grut het bonte gezelschap uit twaalf landen. De een strompelt naar zijn
bagage om de slaapplaats in te richten en de was te doen. Een Japanse krijgt na de finish een hoestaanval die erg
ongezond klinkt. Veel atleten houden hun vermoeide beenspieren bijeen met tape en bandages. Nederlands
kampioen ultralopen Ria Buiten uit Biddinghuizen ziet het de laatste dagen niet meer zitten en wil eigenlijk naar huis.
Maar ook is er die langharige, besnorde en enthousiaste Noor Eiolf Eivindsen, die een deel van de Footrace in zijn
blote bast aflegt. Het is inderdaad gekkenwerk, maar wel fantastisch gekkenwerk. Jan Nabuurs (46) uit
Stevensbeek voelt zich er heerlijk bij. Hij staat na 27 etappes, 1838 kilometer en ruim 177 uur zesde. Kuijpers is
laatste en heeft ruim honderd uur meer op de teller staan.

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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Duitse politie dreigt even roet in het eten te
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Of hij ooit zo vroeg is toegezongen, is de vraag.

Zondag werd ultraloper Jan Nabuurs voor de start om 7.00 uur van weer een etappe van de Transeurope Footrace
tussen Italië en de Noorse Noordkaap gefeliciteerd met zijn 47e verjaardag. De Stevensbekenaar gaf zichzelf een
mooi verjaardagscadeau door als tweede de eindstreep te bereiken. Aan deze topklassering – hij haalde deze
week vaker het erepodium – zullen de aanmoedigingen van menig Nederlandse supporter zeker hebben
bijgedragen. Ook zijn nieuwe, grotere schoenen – zijn vorig paar had hij aan de voorkant opengesneden om zijn
tenen wat meer lucht te gunnen – gaven Nabuurs vleugels. De supportersgroep langs de kant met het spandoek
'Jan en Theo, zo gaat hij goed, zo gaat hij beter, nog maar 2500 km !!!' deed de rest. Nabuurs is na 216 uur lopen
gestegen naar plek vijf. Ook Theo Kuijpers uit Westerbeek, die wat last heeft van een bultje op zijn linkerheup,
werd tijdens de doortocht in Duitsland enthousiast ondersteund door 'Holland'. Zijn vrouw, dochter en schoonzoon
brachten een bezoekje aan hun held. De Duitse politie had nog gedreigd de wedstrijd stil te leggen, omdat een
deelnemer het niet zo nauw nam met een gesloten spoorwegovergang. Nabuurs laat weten dat het goed met hem
gaat. "Zwaar, maar te doen." Hij is maar één keer verkeerd gelopen. Dat kostte hem 'maar' een halfuurtje, niks op
een totale afstand van 4.500 kilometer. Ook de 63-jarige Kuijpers, die loopdagen van twaalf uur maakt, is
vastberaden de Noordkaap te halen. Na een boottocht van veertien uur, inclusief overnachting, lopen Kuijpers,
Nabuurs en de overige volhouders weer hun kilometers, nu op Zweeds grondgebied bij Göteborg. Nabuurs finishte
gisteren knap als derde.

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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