
Jo Schoonbroodt (71) loopt 2.56.37 

Een Europees masterrecord - en zijn 72ste keer onder de 3 uur: het verhaal van een 
historische prestatie. 20/09/2021 

 

Zondag 19 september heeft de 71-jarige Jo Schoonbroodt uit Maastricht het 
Europees marathonrecord bij de Masters 70+ verbeterd. Hij deed dat bij de 
Maasmarathon in het Belgische Visé, met een tijd van 2.56.37. Het was de 
bekroning van een plan dat hij en zijn loopmaat Iwan Theunissen al maakten 
toen Nederland nog diep in de coronacrisis zat. 

‘Ik heb in mij carrière al 71 keer een marathon binnen de 3 uur gelopen, de laatste 
keer was dat tijdens de Maasmarathon 2019. Als je boven de 70 bent komt er een 
moment dat je dat niet meer kunt, daarom wilden we het nog een keer proberen 
als de mogelijkheid zich voordeed. Die mogelijkheid kwam gisteren’, aldus 
Schoonbroodt. 

De ‘grijze Keniaan’, zoals hij in loperskringen ook wel wordt genoemd, maakte 
tijdens de pandemie veel kilometers; alleen dit jaar al 5000 terwijl zijn auto er 
maar 300 reed. De vraag was wel of hij tijdens de recordpoging ook de snelheid 
kon vinden die hij normaal tijdens wedstrijden opdoet. 

‘Na de start om 09.30 uur in het centrum van Visé kwamen we na 2 kilometer 
door in 7.58, zodat mijn loopmaat Iwan Theunissen meteen aan de noodrem 
moest trekken. Maar ja, je bent jong en je wilt wat. Daarna kwamen we in ons 
ritme van 4.11 minuut per kilometer. Het weer was ideaal, windstil en als 
warmweerloper was 22 graden prima. Bovendien is het parcours langs de Maas 
redelijk vlak met maar af en toe een Limburgs heuveltje.’ 



De Maasmarathon bestond dit jaar uit twee lussen. Na de eerste lus richting het 
Nederlandse Eijsden passeerden Schoonbroodt en Theunissen het halve 
marathon punt in 1.27.06. Met een mooie marge op het Europees record ging het 
duo de twee ronde in. 

Maggiblokje 

‘In die tweede ronde werd mijn loopmachine wat stroperig en liet ik het tempo 
zakken naar 4:30 min per kilometer, onderweg namen we voldoende drinken aan 
en zoals bij elke marathon knabbelde ik ook nu een maggiblokje weg. Toen we 
eenmaal de stal roken, voerden we het tempo weer op. Met een paar kilometers 
van 4 minuten raapten we zelfs nog lopers op en kwam ik in de nieuwe Europese 
recordtijd van 2.56.37 als achtste overall over de finish.’ 

 

De wetenschappelijke omrekening van zijn leeftijd en prestatie zou bij 
Schoonbroodt een tijd opleveren van 2 uur en 5 minuten. In de wereld zijn in de 
klasse boven de 70 jaar alleen een Amerikaan en een Canadees sneller geweest op 
de marathon, zij liepen 2.55. 

Schoonbroodt: ‘Op je 71e voor de 72ekeer een marathon onder de 3 uur lopen, dat 
is een onbeschrijfelijk gevoel. Als ik goed herstel en het weer blijft goed wil ik 



misschien komende maand nog wel een poging wagen in Maasstad Rotterdam.’ 
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