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De voorbije achtste week van de Transeurope Footrace (TF) is er voor de 49 overgebleven deelnemers, 18
minder dan bij de start in het Italiaanse Bari, eentje om niet snel te vergeten.

Twee keer moesten etappes van rond de 95 kilometer worden bedwongen, de Poolcirkel werd overschreden en
regen en vrieskoude teisterden de hardlopers. De snelsten maakten dagen van ruim acht uur, de langzaamsten
waaronder Theo Kuijpers uit Westerbeek hadden voor de 90 plus-etappes ruim vijftien uur nodig. Met andere
woorden: om 6.00 uur 's morgens klonk voor de Westerbekenaar het startschot ergens in het koude noorden van
Zweden, om 9.00 uur 's avonds passeerde Kuijpers de streep. Dan is het douchen, eten en naar bed, want om
4.00 de volgende ochtend klinkt alweer de wekker.

Maar de kranige Westerbeekse zestiger weet van geen wijken, doorstond de moordende week en is nog steeds
van de partij bij de 4.500 km lange monstertocht die zijn laatste week ingaat. Jan Nabuurs begint de kilometers (na
de 55ste etappe van gisteren staat er 3.840 kilometer op de teller) inmiddels te voelen. De laatste dagen loopt de
Stevensbekenaar met een ingetaped linker bovenbeen. Zelfs de onverstoorbare Nabuurs die al wekenlang als een
robot de etappes afraffelt blijkt niet van staal te zijn. De top vijf-plaatsen heeft hij noodgedwongen moeten inruilen
voor negende en tiende plaatsen. Zijn doel is om tot aan de finish op de Noordkaap, zondag 21 juni, zijn fraaie
vijfde plaats in het klassement vast te houden. De Nederlandse delegatie is weer geslonken. Begonnen in Bari
zeven Nederlanders aan de klus, na afgelopen week zijn er nog drie over: Nabuurs, Kuijpers en Ubel Dijk uit
Drachten. Jenni de Groot uit Leeuwarden moest met een bekkenfractuur en ontstekingen opgeven. Maandag
passeren de TF-lopers de Finse grens, dinsdag de Noorse, waarna het nog 400 kilometer noordwaarts is naar de
Noordkaap.
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