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Jo Schoonbroodt wil
debuteren met record

Door Patrick Delait
ATLETIEK � Jo Schoonbroodt liep
de voorbije jaren zo veel mara-
thons dat hij zijn lichaam op
een exclusievere afstand wil
trakteren. Morgen maakt de 57-
jarige Maastrichtenaar daarom
zijn debuut in de zes uur du-
rende ultraloop van Stein.
Schoonbroodt heeft de lat met-
een hoog gelegd. 

Als zijn prognoses uitkomen,
dan is het Nederlands record
(72,5 km) in zijn leeftijdsklasse
(+55) niet meer veilig. Zelfs een
verbetering van het wereldre-
cord (77 km) acht de snelle ve-
teraan niet onwaarschijnlijk.
„In theorie moet het allemaal
kunnen. Maar ik denk er zeker
niet te lichtzinnig over. Ik ga
behoudend starten, met res-
pect voor de afstand. Sneller
dan dertien kilometer per uur
mag ik niet lopen. Al zal de ver-
leiding zeker in het begin groot
zijn om harder te gaan.” 
Schoonbroodt noemt zijn keu-
ze voor de ultraloop een ‘na-
tuurlijk proces’. Hoewel hij

graag snelle tijden loopt – met
een marathontijd van 2.44.21
uur stond hij vorig jaar in zijn
leeftijdscategorie vierde op de
wereldranglijst – loopt de inge-
nieur van DSM vooral graag
veel. „Ik heb al wat langere
wedstrijden gelopen in België.
Helemaal nieuw is het ultralo-
pen dus niet voor mij. In Stein
wil ik kijken hoe ver ik kan ko-
men op een vlak parcours.” In
de hardloopwereld is de avon-
tuurlijke aard van Schoon-
broodt niet onbekend. Aan de
ongeschreven wetten van de at-
letiek heeft hij geen bood-
schap. De ultraloop van Stein
past volgens hem naadloos in
een lange rij lange wedstrijden.
De Midwintermarathon in
Apeldoorn had Schoonbroodt
al achter de kiezen en na Stein
volgen nog de Two Ocean Mara-
thon in Zuid-Afrika (21 maart),
de marathon van Rotterdam (13
april) en de marathon van En-
schede (20 april). Tussendoor
loopt hij, uiteraard, nog een
aantal regionale wedstrijden. 
Schoonbroodt komt in Stein

wellicht niet in aanmerking
voor de eindzege. Topfavoriet
onder de tweehonderd inge-
schreven deelnemers is Tomasz
Chawawko. De Pool won in fe-
bruari de marathon van Apel-
doorn en is met een afstand
van 92,188 km (gelopen in
Stein 2004) tevens wereldre-
cordhouder over zes uur. Cha-
wawko zal moeten afrekenen
met de wispelturige Hongaar
Janos Bogar en een handvol Bel-
gen. Grote afwezige is de win-
naar van vorig jaar Mark Papa-
nikitas. De Belg sukkelt al eni-
ge tijd met zijn gezondheid.
Sittardenaar Math Roberts en
Jan Albert Lantink zullen met
Schoonbroodt uitmaken wie de
beste Nederlander wordt.
Bij de vrouwen komen zowel
de Nederlandse kampioene 100
km (Majet Spoelder) als de Eu-
ropese (Birgit Schonherr-Hol-
scher) aan het vertrek. 
De zes uur van Stein start om 11
uur nabij de speeltuin van re-
creatieoord Steinerbos. De atle-
ten lopen over een verkeersvrij
parcours van 3100 meter. 


