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Ultraloop Stein 
spannend tot 
laatste minuut

Ultr
ATLETIEK

STEINSTEIN
DOOR TOM VAN DER WILT

De zesuursloop in Stein 
leverde gisteren een fraai 
gevecht op tussen Roel 
Werner en Stephane Ruel. 
Eerstgenoemde legde nét 
driehonderd meter meer 
af na een kwart etmaal en 
werd zo de winnaar.

De afgelopen jaren was de strijd zel-
den zo spannend, moest organisa-
tor Han Frenken na afloop erken-
nen. De kemphanen Werner en 
Ruel gaven elkaar geen duimbreed 
toe in een wedstrijd die werd afge-
werkt onder natte omstandighe-
den. Zo’n 47 lopers hadden zich ge-
waagd aan de uitputtingsslag die
een Ultraloop is. En uiteindelijk
scheelde het op zo'n grote afstand, 
maar een haartje. Want 83.987 me-
ter om 83.688 waren de harde cijfers
toen het fluitsignaal klonk. In het 
voordeel van Roel Werner, die de 

Belg Stephane Ruel klopte. Dat ge-
beurde pas in de ultieme slotfase.
Met nog vijf minuten op de klok pas-
seerde Werner zijn concurrent. 
Werner bleek nog net dat beetje ex-
tra in de tank te hebben. De Belg 
Gert Mertens completeerde het po-
dium met dik tachtig kilometer. 
Titelverdediger Pascal van Norden
stond wel op de startlijst maar deed
niet mee, waardoor een mogelijke
hattrick aan zijn neus voorbij ging.
Jo Schoonbroodt eindigde met 
73.945 kilometer als zesde. 
Wilma Dierx zegevierde bij de vrou-
wen met 65.688 kilometer. Zij klopte
Nadia Benaerens, die 63.950 afleg-
de. Daarachter was het Sandra 
Sons, die met 63.068 als derde werd
afgevlagd. 
Voor wie zich niet wilde wagen aan
de ultieme beproeving was er ook
een tien kilometerloop. Philippe De-
vel klopte in 34:13 Vincent Nardoz-
za: 34:58. Bij de vrouwen greep Re-
nee Van Es-Vranken in 36:43 de
macht. De Steinse liep een thuis-
wedstrijd en gebruikte de wedstrijd
als een laatste test voor de mara-
thon in Rotterdam, die begin april
op het programma staat.


