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Zeven Nederlandse ultralopers begonnen zondag 19 april in het Zuid-Italiaanse Bari aan de Transeurope
Footrace.

Nu, zes weken later, zijn er nog vier over. Viel Theo Cloosterman uit Veldhoven enkele weken terug al uit met een
blessure, door Nederlands kampioen ultralopen Ria Buiten uit Biddinghuizen ging vorige week een streep. Zij bleek
aan bloedarmoede te lijden en moest in een Duits ziekenhuis worden behandeld. Afgelopen week stapte Cor
Westhuis uit Dalfsen uit de 4.500 kilometer lange hardloopwedstrijd met een beenblessure. Westhuis is niet de
eerste de beste. Hij liep in 2003 de eerste Footrace van Moskou naar Lissabon en beëindigde de monstertocht
(5.000 km) als achtste.

Met nog drie weken en ongeveer 1.650 kilometer voor de boeg geven Jan Nabuurs uit Stevensbeek en Theo
Kuijpers uit Westerbeek nog geen krimp. Ze leggen onverstoorbaar hun dagelijkse 70 kilometer (gemiddeld) af.
Kuijpers deed dat midden vorige week wel met lichte verhoging. Waarschijnlijk te wijten aan een lichte ontsteking in
zijn scheenbeen. Dat weerhoudt hem er niet van om vast te houden aan zijn gemiddelde van 6 tot 7 kilometer per
uur waarmee hij telkens probleemloos binnen de limiet blijft. Overstijgt de dagafstand de 80 kilometer, dan heeft
Kuijpers meer dan 12 uur nodig. Nabuurs heeft doorgaans de helft van de tijd van Kuijpers nodig. De
Stevensbekenaar, wiens dorp precies op de dag (zondag 21 juni) dat Nabuurs op de Noordkaap hoopt aan te
komen het 75-jarige bestaansfeest viert, blijft bij de toppers van de Footrace. Met louter vierde, derde en tweede
plaatsen ontpopt hij zich niet alleen als Nederlands beste, maar ook een van 's werelds sterkste ultra-etappelopers.
Het Footracepeloton, inmiddels uitgedund van 67 naar 50 deelnemers, bevindt zich nu in Zweden. Lange, rechte,
eenzame wegen bepalen het beeld. De zon gaat laat onder (23.00 uur) en staat vijf uur later al weer volop te
schijnen. Over drie weken gaat op de Noorse Noordkaap de zon niet meer onder.
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