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Na de douche
door Peter Leijsten

Dustin Hoffman, de Marathon
Man? Baarlijke nonsens. De enige
echte Marathon Man is Maas-
trichtenaar Jo Schoonbroodt.
Zondag, op zijn 61ste verjaar-
dag, finishte Jo de marathon van
Meerssen in 2:50:30, de op één
na snelste marathon van een Ne-
derlandse zestigplusser ooit.

1 Jogger Jo! Machtige bijnaam hoor, maar niet
zo tof als die ene die ik ook wel eens hoor...

„Je bedoelt zeker De Grijze Keniaan?”
1 zo tof als die ene die ik ook wel eens hoor...
„Je bedoelt zeker De Grijze Keniaan?”

22 Genau!
„Die naam heeft speaker Frans van der Laar

verzonnen en is blijven plakken. Maar niet zo
zeer als Jogger Jo. Wist je dat wanneer je op Jog-
ger Jo googlet, dat je dan meer hits krijgt dan
wanneer je zoekt op ‘Johan Cruijff’?”

3 Jo, vergeef me alsjeblieft de slechte woordgrap,
maar nu neem je een loopje met me, vriend.

„Nee, echt, zoek maar op.”

44 (Beste lezers: Cruijff wint uiteraard, maar ver-
domd, Jogger Jo houdt zelfs De Verlosser goed

bij) Jo, ik lees op je website (www.jogger.tk) dat je
in de jaren tachtig begon met hardlopen vanwege
een te hoog cholesterolgehalte. Gewoon één brood-
je kroket per week minder was geen optie?je kroket per week minder was geen optie?
„Dat was het smoesje dat ze nodig hadden om
me aan het sporten te krijgen. Ik zal je dit zeg-
gen: ik had vroeger niks met bewegen, sportte

nooit. Zo heb ik nog hemel en aarde bewogen
om de dienstplicht te ontlopen. Nog iets an-
ders: in die tijd kon de wetenschap nog niet het
verschil aantonen tussen Hoge Dichtheid
Lipoproteïnen (HDL), het goede cholesterol, en
Lage Dichtheid Lipoproteïnen (LDL), het slech-
te. Het kan best zijn dat ik teveel HDL had, dat
er niks met me aan de hand was!”

55 We zullen moeten leven in de wetenschap dat
we het nooit te weten zullen komen. Maar Jo,

even tussen ons gezegd en gezwegen, die toptijd in
Meerssen kwam natuurlijk tot stand vanwege - en
ik citeer uit je eigen verslag - de massage van die
‘twee blonde schonen’ vlak voor de wedstrijd.‘twee blonde schonen’ vlak voor de wedstrijd.
„Zo is het maar net. Waarom zou je als war-
ming-up enkele kilometers gaan lopen? Dan
kun je beter twee blonde vrouwen van achttien
aan je benen laten zitten, toch? Dan is het van
allebei de kanten leuk.”

66 Geen flauw idee, dat zou ik ze op de vrouw af
moeten vragen. Hoe dan ook, hoe flik je het

steeds weer, deze fantastische prestaties? Ik herin-

ner me nog dat je in 2008, aan de vooravond van
je allereerste ultraloop, ‘een wereldrecord niet uit-
sloot’. En verrek, dat wereldrecord kwam er!
„Kijk, normaal ben ik niet zo van het mezelf op„Kijk, normaal ben ik niet zo van het mezelf op
de borst trommelen, maar ik heb wat druk no-
dig om tot grote prestaties te komen. Ik had er
vertrouwen in. Niet vanwege trainingsschema’s
hoor, daar ben ik wars van. Ook van een ver-
plichte trainingsopbouw, daar doen we niet aan.
Het moet wel leuk blijven.”

77 Buiten de geijkte paden, Jo, keurig. Limburg
heeft meer Jogger Jo’s nodig. Eén vraagje nog.

Op je website rep je steeds over een maggiblokje.
Heeft Oil of Olaz soms iets gemist: is dát het ge-
heim van de eeuwige jeugd?heim van de eeuwige jeugd?
„Inderdaad! Vroeger had ik nog wel eens last
van zouttekort. Op een dag zag ik in de keuken
een bouillonblokje staan, daar heb ik toen het
zouttekort mee aangevuld. Werkt perfect, en
het maggiblokje heeft ook nog als voordeel dat
je het ‘4 uur Cup-a-Soup gevoel’ krijgt. Maggi
heeft het ook gelezen, ze hebben me al eens een
Maggi-pakket opgestuurd.”


