Wereld Record Marathon M70 (2:54:19)
In het kader van verwonder jezelf, liep ik de
Maasmarathon van Visé zonder gefixeerd te zijn op het
record in handen van de Amerikaan Gene Dykes, sinds
2018 (2u54'23).
Een tijd onder de 3 uur was Plan-A, het zou dan mijn 75e
Sub3 marathon zijn.
De frisse noordoosten wind was een spelbreker langs de
Maas, ook omdat ik gekleed was (singlet-short) op de
verwachte zomerse temperatuur rond het middag uur.
Omdat we samen met de Halve marathon gestart waren
had ik een mooie groep om wat beschutting te zoeken.
Het voordeel van deze windrichting is wel dat het naar
Visé een rug steuntje geeft.
De eerste rond (21,1 km) zit er na 1:26:18 op. Oeps dat
is sneller dan in Rotterdam vier weken geleden.
Gelukkig tref ik in de tweede ronde Frank Driessen die
me goed helpt, opnieuw tegen de wind. In Eijsden komt
Raoul Spronken op de fiets aansluiten en hij haalt het lijstje met km tijden voor het
wereldrecord te voorschijn. Ik blijk een halve minuut sneller dan het record te lopen
maar voel de benen zwaarder worden.
De ultieme truc van Raoul, om me bij de les te houden, gebeurd als hij zijn telefoon
tevoorschijn haalt en Eddy Wally muziek gaat afspelen. Eddy zijn muziek doet
wonderen en onder de klanken van Cherry, Cherry, haal ik de ene na de andere
loper in.
In de afdaling naar het centrum van Visé voel ik wat kramp opkomen, maar de finish
is nabij.
Met een marathontijd van 2:54:19 uur, mag ik me de snelste 70+ loper op deze
aardbol noemen en mijn 75e marathon onder de 3 uur is een feit.. Sjiek is miech
dat.
Supporters en verzorgers, bedankt voor deze mooie sportieve, zonnige zondag.
#ASICS #Frontrunner #MetaSpeed #Marathon #Visé #RonForRun

#VerWonderJeZelf

Eric Verschueren https://www.dhnet.be/
Schitterende prestatie vanmorgen geleverd
door een Maastrichtenaar, de Nederlander
Jo Schoonbroodt (71 jaar). In 2u54:19
versloeg hij zijn eigen Europees record voor
70-plussers. Het Wereld Record, tot nu toe
in handen van de Amerikaan Geene
Dyckes stond sinds 2018 (2u54'23).
Degene met de bijnaam "The Grey Kenyan"
in de hardloopwereld ging op het halve
marathon punt door in 1h26'18.
"Ik wilde een nieuwe chrono uitbrengen
onder de 3 uur", legde hij ons uit, het zou
de 75e keer Sub3 zijn. "Dat was vooral
waarom ik was gekomen. Een maand na
mijn marathon van Rotterdam vond ik dat ik
geen geweldige benen had. Maar beetje bij
beetje voelde ik dat ik een goede dag had. Een vriend volgde me op zijn fiets en gaf
me de km tijden van het Wereld Record schema. Beetje bij beetje begon ik het te
geloven..."
Vijf kilometer van de finish kwam er nog twijfel bij hem op. “Mijn vriend wist het
juiste te doen: hij pakte mijn telefoon en speelde het nummer “Chérie” van Eddy
Wally, een Nederlandstalige zanger uit jouw omgeving, op repeat”, lacht hij. Ik heb
altijd van dit nummer gehouden, ik weet niet waarom. Het gaf me een boost in het
moreel. En daardoor kon ik het Wereld Record breken ( 2u54:19 )
Een paar maanden geleden ontmoette Zatopek Magazine dit atypische personage,
die een chalet bezit op de hoogten van Trois-Ponts. Hij legde onder meer uit dat hij
op 36-jarige leeftijd begon met hardlopen ("Mijn dokter vond dat ik te veel
cholesterol had"). Zijn persoonlijk marathon record op 54-jarige leeftijd (2u41'01).

Age no barrier: how Jo Schoonbroodt
smashed the 70+ marathon record
The 71-year-old from Maastricht started running in his 30s. He is now the fastest
septuagenerian marathon runner in history

Jo Schoonbroodt believes being a late convert to marathon running helped him because he
had no youthful success to hark back to. Photograph: Asics
Sean Ingle/@seaningle / Thu 12 May 2022 The Guardian

At an age where many of his contemporaries are winding down, the man they call
the Grey Kenyan is somehow speeding up. On Sunday Jo Schoonbroodt, a 71-yearold from Maastricht, ran a marathon in a staggering 2hr 54min 19sec to become the
fastest septuagenarian in history.
A few days later, when the Guardian catches up with him, his achievement is still
sinking in. “I only started jogging at 36 because my doctor told me I had high
cholesterol,” he says, chuckling. “But last year I ran 7,242 kilometres [4,450 miles],
which is more than double what I did in my car.”
It also turns out that Schoonbroodt’s new 70+ world record, set at the
Maasmarathon of Visé in Belgium, was inspired partly by an unlikely source: the
Flemish crooner Eddy Wally. With a few miles remaining, he knew he was just
ahead of the previous best, set by Gene Dyckes in 2018, because a friend was
following him on his bike and barking out his lap times. But his legs were starting to
get heavier.
“However, my friend had a special trick to keep me on track,” says Schoonbroodt,
who was wearing a yellow and blue kit in support of Ukraine. “He picked up his
phone and put Eddy Wally’s song Chérie, Chérie on repeat. I’ve always loved it, I
don’t know why. It gave me a boost in morale. I overtook one runner after another
and, despite getting cramp in the final 500m, I was able to break the record by four
seconds.”

Incredibly it was Schoonbroodt’s 75th sub-three-hour marathon, and it came only
four weeks after his 74th at the Rotterdam marathon. For good measure, the flying
Dutchman also holds a number of ultra running records. He is clearly no ordinary
Jo. But the secrets of his success might surprise you.
“Most runners train too hard. I do a lot of my training with groups who run very
slowly. And then I build on these basics with some faster interval training. But I
don’t do the same stupid distance 10 or 20 times – I prefer to have a lot of fun with
my running.”
Jo Schoonbroodt celebrates after his record run in the Maasmarathon, his 75th sub-threehour marathon. Photograph: jo.schoonbroodt
Schoonbroodt often runs at nine- or 10minute mile pace, far slower than the
6:38min miles he ran for 26.2 miles to
set his world record, but he says the
crucial thing is he listens to his body.
“A lot of people follow a training plan
or coach and push on even when their
body is saying: ‘No, this is not a good
day to do it.’ But if you go out the door
and just do what you feel, it’s easier to
keep running and stay injury-free.”
He also dismisses the idea that runners
need to do anything special with their
diets. “Diet? No, no,” he scoffs. “No
diet! I eat double portions, of course,
with all these calories I burn. I love pasta and potatoes. But whatever is on the table,
I eat it.”
He has a similarly relaxed attitude when it comes to alcohol. “I prefer the French
wine and the Belgian beer. Not too much, and mostly on weekends. Wine is just a
grape drink, so it’s made from nature. And Belgian beer is special. And if you do all
this with your body,” he adds, referring to the 85 miles he still runs each week, “you
need to give it something back. And this is what I give back to the body!”
Schoonbrot is a former IT worker and can tell the exact day he started running – 1
January 1986 – and how many kilometres – 120,000 – he has done since. But he
stresses he was no natural. At first people called him Jogger Jo, because he was
slow. Nowadays he gets called the Grey Kenyan – a nickname given to him years ago
by a race announcer as he blasted past athletes a third of his age.
Being a late bloomer, he believes, has actually helped him because his ego never had
to worry about chasing faster times of his youth. “Because I started so late, I missed
my best years. But that’s no problem. Everything is still new to me.”
Schoonbroodt also cites the new range of carbon-plated “super shoes”, which have
swept the running world over the past five years, as a key factor. On Sunday he ran
in the Asics Metapeed Sky, and has been an ambassador for the Japanese company

for the past four years, preaching the positive benefits of exercise to sceptics and
lapsed practitioners.

Jo Schoonbroodt does not fuss over diets to suit his running. ‘I love pasta and potatoes. But
whatever is on the table, I eat it,’ he says. Photograph: Asics
But while Schoonbrodt’s achievements are exceptional, he is not the only old master
to defy conventional wisdom. Several men older than 70 have run a sub-three-hour
marathon – the first of whom, Ed Whitlock, who died in 2017, also ran a 3:15
marathon after turning 80.
So what might explain this phenomenon? John Brewer, a sports scientist at the
University of the West of Scotland, points out that while we experience a 10%
decline in muscle mass every decade as we age, the decline isn’t as sharp for
endurance. “The scientific evidence shows that you can maintain your aerobic
capacity – your Vo2 max – very effectively into old age,” he says.
“And if you look at where we are now compared to 40 years ago, the advances in
nutrition, sports science, recovery and technology, all mean that it is more feasible
for people in their 60s and 70s to produce good performance if they follow the right
training.”
Brewer, who was also part of England’s backroom staff for the 1990 World Cup, says
Schoonbroodt’s story carries another message – that it is never too late. “People
think they can’t turn it around after years of no exercise or poor diets,” he says.
“Well, actually you can.”
Schoonbroodt, meanwhile, has no plans to put his feet up. “My next marathon is in
two and a half weeks, on an old Roman road built 2,000 years ago,” he says, the
excitement obvious. It will be his fifth in 2022. And with that he is off. After all, the
quest for a 76th sub-three-hour marathon waits for no man. Not even one who is 71.

BLIKVANGER JO SCHOONBROODT · MARATHONLOPER OP LEEFTIJD (De Standaard)

De ‘Grijze Keniaan’ is de snelste
zeventiger ooit

De 71-jarige Jo Schoonbroodt uit Maastricht begon pas op zijn 36ste te
joggen. Vandaag is hij de snelste 70-plusser ooit op de marathon.
Sean Ingle Vrijdag 13 mei 2022

Als laatbloeier worstelt Schoonbroodt niet met looptijden uit zijn jeugd.
Op een leeftijd waarop veel leeftijdgenoten het rustiger aan doen, schakelt Jo
Schoonbroodt een versnelling hoger. Zondag liep de 71-jarige in het Waalse Wezet
de Maasmarathon in een verbluffende 2 uur 54 minuten en 19 seconden. Daarmee
werd hij de snelste 70-plusser in de geschiedenis. Enkele dagen later moet zijn
prestatie nog doordringen. ‘Ik startte pas met joggen toen ik 36 was, nadat de dokter
me had gewaarschuwd voor hoge cholesterol’, grinnikt hij. ‘Vorig jaar liep ik 7.242
kilometer, meer dan dubbel zoveel als wat ik met de auto aflegde.’
Blijkt dat Schoonbroodt voor zijn wereldrecord inspiratie putte uit een ongewone
bron: Eddy Wally. Met nog enkele kilometers te gaan, lag hij voor op de besttijd van
de Amerikaan Gene Dyckes uit 2018. Een vriend volgde hem met de fiets en brulde
de tussentijden mee. Maar zijn benen begonnen zwaar te worden. ‘Mijn maat had
een trucje’, zegt Schoonbroodt, die een blauw-gele outfit droeg als steun voor
Oekraïne. ‘Op zijn telefoon speelde hij “Chérie” van Eddy Wally af op repeat. Ik heb
daar altijd iets mee gehad, het geeft me een morele boost. Loper na loper haalde ik
in, en ondanks krampen in de laatste 500 meter kon ik het record met vier seconden
verbreken.’

Dubbele porties
Het was de 75ste marathon onder de drie uur voor de ‘vliegende Hollander’, die ook
een aantal ultralooprecords op zijn naam heeft. Vaak loopt Schoonbroodt aan een

veel trager tempo dan dat waarin hij zondag zijn record vestigde. Dat doet hij
bewust: ‘De meeste lopers trainen te hard. Ik oefen liever met groepen die heel traag
lopen. Vanuit die basis bouw ik verder op met snellere intervaltrainingen. Ik doe dus
niet tien of twintig keer dezelfde afstand – ik amuseer me liever.’ Wat cruciaal is,
zegt hij, is dat je naar je lichaam luistert. ‘Veel mensen volgen een schema of een
coach, en duwen maar door, zelfs wanneer hun lichaam geen goeie dag heeft. Maar
als je je gevoel volgt, dan is het makkelijker om te blijven lopen zonder je te
blesseren.’

Met ‘Chérie’ van Eddy Wally op repeat overwon Schoonbroodt
krampen op 500 meter van de finish
Ook een speciaal dieet lacht hij weg. ‘Ik neem een dubbele portie; wat had je gedacht
met al die calorieën die ik verbrand? Ik ben dol op pasta en aardappelen. Wat er op
tafel komt, ik speel het binnen.’
Dezelfde relaxte houding tegenover alcohol. ‘Franse wijn en Belgisch bier, dat zijn
mijn favorieten. Met mate en meestal tijdens het weekend. Als je dit doet met je
lichaam’, hij verwijst naar de 140 kilometer die hij elke week afmaalt, ‘dan moet je er
ook iets aan teruggeven.’
Schoonbroodt is een voormalig IT-specialist. Hij weet exact wanneer hij begon met
hardlopen – 1 januari 1986 – en hoeveel kilometer hij sindsdien heeft afgelegd –
120.000. Maar hij was geen natuurtalent. Omdat hij zo traag was, noemden ze hem
‘Jogger Jo’. Vandaag is dat de ‘Grijze Keniaan’, een bijnaam die hij jaren geleden
kreeg van een omroeper toen hij atleten voorbijsnelde die meer dan de helft jonger
waren.
Dat hij een laatbloeier is, heeft hem geholpen, denkt hij. Omdat zijn ego nooit moest
inzitten met de snellere tijden uit zijn jeugd. ‘Mijn beste jaren heb ik overgeslagen.
Geen probleem, zo voelt alles nog nieuw voor mij.’
Ook de ‘superschoenen’ met carbonplaat (koolstofvezel) die de loopwereld vijf jaar
geleden bestormden, noemt Schoonbroodt een sleutelfactor. Zondag liep hij op
Asics Metaspeed Sky-schoenen. Niet toevallig, hij is als ambassadeur voor het
Japanse merk actief op sociale media.

Het is nooit te laat

Schoonbroodt is niet de enige oude meester die conventionele wijsheden tart.
Meerdere mannen van over de 70 liepen al een marathon onder de drie uur. Hoe
doen ze dat? John Brewer, sportonderzoeker aan de universiteit van WestSchotland, wijst erop dat we elk decennium onze spiermassa zien afnemen met tien
procent naarmate we ouder worden, maar dat die terugval minder scherp is wat
betreft uithouding. ‘Het is wetenschappelijk onderbouwd dat je je zuurstofvermogen
– VO2 max – ook op oudere leeftijd goed op peil kunt houden’, zegt hij. ‘Ook
decennia van ontwikkelingen in voeding, sportwetenschap, recuperatie en
technologie maken dat het haalbaarder wordt voor mensen van zestig of zeventig om
sterke prestaties neer te zetten, met aangepaste trainingen.’
Intussen is Schoonbroodt nog niet van plan zijn loopschoenen aan de wilgen te
hangen. ‘Over twee weken is mijn volgende marathon (Marathon Via Belgica), langs
een Romeinse heirbaan van tweeduizend jaar oud,’ klinkt het enthousiast. Zijn
vijfde in 2022.

https://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=890182

Jo Schoonbroodt breekt 18-jaar oude
wereldrecord marathon 70+
16.05.2022 | LIENE GEYSEN

Hij was er al een aantal keren dichtbij, maar nu is hij officieel de snelste 70-plusser ooit op de
marathonafstand.
Lopen is een sport die je ook op latere leeftijd perfect kan blijven beoefenen. De Nederlander Jo
Schoonbroodt bewees dat vorig weekend nog maar eens, toen de 71-jarige een nieuw wereldrecord
vestigde op de marathon in de leeftijdscategorie 70+. Op de Maasmarathon van Visé liep hij 2:54:19 en
verbeterde daarmee het vorige wereldrecord met 19 seconden, dat op naam stond van de Canadees
Ed Whitlock.
Vier weken na de NN Marathon Rotterdam, waar hij al 2:55:20 uur liep, stond Schoonbroodt in het
Belgische Visé aan de start van de Maasmarathon. Zijn plan was om wederom een tijd onder de drie
uur te lopen, dat zou dan zijn 75ste 'sub3'-marathon zijn!
"OEPS, SNELLER DAN ROTTERDAM"
Op het parcours langs de Maas staat veel wind, maar op het eerste deel vond Schoonbroodt
beschutting in een goede groep met ook lopers van de Halve Marathon. Na de eerste ronde van 21,1
kilometer kwam hij door in een tijd van 1:26:18 uur. "Oeps dat is sneller dan in Rotterdam vier weken
geleden", beschrijft de 71-jarige loper zijn wedstrijd op Instagram. "Gelukkig tref ik in de tweede ronde
Frank Driessen die me goed helpt, opnieuw tegen de wind. In Eijsden komt Raoul Spronken op de fiets
aansluiten en hij haalt het lijstje met kilometertijden voor het wereldrecord te voorschijn. Ik blijk een
halve minuut sneller dan het record te lopen maar voel de benen zwaarder worden."
HARDER DOOR EDDY WALLY
Toch verslapt hij niet dankzij een ultieme truc van zijn plaatsgenoot Raoul: "Om me bij de les te
houden, pakt hij zijn telefoon tevoorschijn en begint hij muziek van Eddy Wally af te spelen. Eddy zijn

muziek doet wonderen en onder de klanken van 'Cherry, Cherry' haal ik de ene na de andere loper in.
In de afdaling naar het centrum van Visé voel ik wat krampen opkomen, maar de finish isnabij. Met
een marathontijd van 2:54:19 uur, mag ik me de snelste 70+ loper op deze aardbol noemen en mijn
75e marathon onder de 3 uur is een feit. Sjiek is miech dat."
Schoonbroodt liep zo vier seconden sneller dan het onofficiële record van de Amerikaan Gene Dykes
uit 2018. Zijn tijd 2:54:48 kwam niet in de officiële boeken, omdat de Jacksonville Marathon niet werd
erkend door de Amerikaanse atletiekfederatie USATF. Het inmiddels 18 jaar oude record van Ed
Whitlock (2:54:48 uur) bleef zo staan, maar dat is nu dankzij Jo Schoonbroodt definitief uit de boeken.

www.Prorun.nl

Jo Schoonbroodt (71) blijft verbazen en loopt een
wereldrecord
Nog geen maand nadat hij in Rotterdam een
Europees marathonrecord liep, vestigde Limburger
Jo Schoonbroodt (71) zondag (8 mei) een nieuw
wereldrecord in zijn leeftijdsklasse. Met 2:54:19
snoepte hij 4 seconden af van het oude wereldrecord
in de categorie M70-74 dat sinds 2018 op naam
stond van de Amerikaan Gene Dykes. Schoonbroodt,
alias de Grijze Keniaan, liep zijn wereldtijd tijdens
de Visé-Maasmarathon.
Jo schrijft in zijn korte verslag op Instagram dat hij
helemaal niet gestart was met het wereldrecord in
gedachten. Zijn hoofddoel was onder de 3 uur lopen,
waarmee hij zijn 75e (!) sub 3-marathon op zijn toch al indrukwekkend lijst zou kunnen
bijschrijven. Halverwege kwam hij door in 1:26:18 en dat was sneller dan de doorkomst in
Rotterdam, waar hij een maand geleden een Nederlands én Europees record vestigde in 2:55:20.
Als Jo in de laatste kilometers steun krijgt van een kennis op de fiets, krijgt hij te horen dat hij
het wereldrecord binnen bereik heeft, maar tegelijkertijd begint de marathon zijn tol te eisen.
‘De ultieme truc van Raoul om me bij de les te houden, gebeurt als hij zijn telefoon tevoorschijn
haalt en Eddy Wally-muziek gaat afspelen. Eddy zijn muziek doet wonderen en onder de
klanken van Cherie haal ik de ene na de andere loper in’, aldus wonderloper Jo in zijn
wedstrijdverslag.
Schoonbroodt ontdekte zijn talent voor het lopen op relatief late leeftijd. Hij was de veertig al
gepasseerd toen hij zijn eerste marathon liep. Die ging meteen al in 2:49, geen slecht debuut. Op
zijn 54e liep hij met 2:41:01 zijn snelste marathon. Natuurlijk gooiden wij Jo’s nieuwe
wereldrecord even in de calculator om te zien wat hij volgens ProRun’s rekentool zou hebben
gelopen op zijn optimale leeftijd. Benieuwd? Kijk hier even! (2:04:11)
Het wereldrecord in de volgende leeftijdscategorie (M75) staat op naam van de inmiddels
overleden Canadees – en houder van heel veel records – Ed Whitlock. Dat liep hij in 2007 in
Rotterdam: 3:04:53. Whitlock heeft overigens ook de marathonwereldrecords in de
leeftijdsklassen M80 en M85 in hand

https://runabc.co.uk/world-m70-marathon-record

No ordinary Jo Jogger!
Flying dutchman smashes world masters marathon record
Jo Schoonbroodt, the flying Dutchman from Maastricht, ran an impressive 2:54:19 in the
Maasmarathon of Visé in Belgium on Sunday 8 May. Normally, a sub-3-hour marathon would
be a pretty run of the mill story but this Jo (wearing #10 above) is no Joe Jogger – he’s the
new M70 world record holder.
Just think about Jo’s pace for a moment. He was travelling at 14.5km/hour; clocking 4:07 for
every one of those mind numbing, body bashing 42.195 kilometres. Put another way, he ran
eight and a half parkruns in 20:35 – non-stop – and he’s 71 years old! On the World Masters

age grading tables, as explained here by runABC coach and writer Alan Newman, his result is
worth 96.3% and is equivalent to 2:02:57 when age-adjusted!
As you might expect, Schoonbroodt is no stranger to record breaking and this was his 75th
sub-3 marathon. In the same race last year, he set a European record (2:56:37) which he
subsequently lowered to 2:55:20 in the Rotterdam Marathon. Now he is simply the fastest
septuagenarian in history, but it was close call in Belgium.
After steaming through halfway in 1:26:18 on the two-lap course, Schoonbroodt was well
ahead of schedule for American athlete Gene Dykes’ 2018 world best 2:54:23 on an uncertified
Jacksonville course – and Canadian Ed Whitlock’s listed world record (2:54:48) at Toronto in
2004 – but he lost nearly two minutes due to the windy conditions and after suffering cramp in
the final 500m.
The first lap was assisted by the presence of half marathon runners but the second lap was
more attritional, as Jo explained: “Luckily, we had a large group of half marathoners in the first
loop who could protect me from the fresh north-easterly wind. In the second loop I was joined
by my running mate Frank Driessen who helped me in the difficult sections against the wind”.
The ramrod-straight ASICS Frontrunner wore blue shorts and a yellow vest in support of
Ukraine and pushed through the pain barrier to tidy up the M70 records, with four seconds to
spare, before celebrating with friends.
Schoonbroodt’s post-race verdict? “That was a bit of a shock but I now know how far I can use
my body to push the edge in a marathon”. And for the shoe connoisseurs out there he wore
ASICS Metaspeed Sky racers.

Dutch runner breaks Ed Whitlock’s M70 marathon world record
Jo Schoonbroodt, 71, ran 2:54:19 at Maasmarathon in Belgium to break the M70+
world record by 29 seconds
https://runningmagazine.ca/sections/runs-races/dutch-runner-breaks-ed-whitlocks-m70-marathon-world-record/

Over the weekend at the Maasmarathon of Visé, Belgium, Jo Schoonbroodt of the
Netherlands broke Ed Whitlock’s M70+ marathon world record of 2:54:48 by 29
seconds. Schoonbroodt ran 2:54:19 to win the men’s 70-74 age category and also
set the M70+ world record.
Schoonbroodt set out with the A goal of running under three hours to complete the
75th marathon he has run under the three-hour barrier, but he had a slight tailwind
in the first half of the course, covering it in 1:26:18. The second half was into the
wind, but Schoonbroodt tucked in behind another runner to help mitigate the effect.
His time not only beat Whitlock’s official record of 2:54:48, but also U.S. masters
runner Gene Dykes unofficial record time of 2:54:23 by four seconds; Dykes ran
this time at the Jacksonville Marathon in 2018, only to discover the course was not
sanctioned by USATF.
We reached Dykes for a comment: “I’ve been watching with anticipation for Jo to
break the record!” he told us in a Facebook message. “My odds of retaking the lead
this fall are extremely long–I’m looking forward to tussling with Ed at M75 next year.
It would appear that Jacob Nur is going to wipe out the M70 records three years
from now.”
According to Strava, Nur is a runner from Elk Grove, Calif. He is 66. And according
to USATF, he broke the M65-69 American record in the 10K in November in
Sacramento (35:42), as well as the 10-mile American record in 59:11 at the NorCal
John Frank Memorial 10-Mile in March.
Schoonbroodt said on his Instagram page that he was not fixated on breaking the
record before the race. “A time under three hours was my goal, but I am now happy
I can call myself the fastest 70+ runner on the planet.”
This record is not Schoonbroodt’s first, as the Maastricht, Netherlands, resident ran
the M60+ six-hour world record in 2012, covering almost 79 kilometres. “I have
always been inspired to run by others,” Schoonbroodt says. “Hopefully this record
inspires others around my age to start running.”
When the 71-year-old marathoner isn’t running, he is usually playing with his
grandkids or hiking in the Dutch countryside. According to his website
www.jogger.tk he likes to live according to the motto of enjoying every day and
being present in the moment.

