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Topdebuut veteraan 
Jo Schoonbroodt (57) pakt wereldrecord in eerste Ultraloop
ATLETIEK
Door Bart Peeters

Jo Schoonbroodt mikte
tijdens de ultraloop van Stein
op het Nederlands record in
zijn leeftijdsklasse (+55) en
ging er vandoor met het
wereldrecord. De 57-jarige
Maastrichtenaar liep gisteren
in zes uur 78,269 kilometer.
Het was voor het eerst dat hij
aan een ultraloop meedeed.

N a precies zes uur hardlopen
is het duidelijk dat de vete-
raan voor een unieke presta-

tie heeft gezorgd. Met bijna twee

kilometer heeft hij het wereldre-
cord voor 55-plussers van de Belg
Leo Pardaens verbeterd. En dat
was dus ook precies de doelstel-
ling geweest van Schoonbroodt in
zijn debuutloop.
,,Ik heb heel veel
steun gehad van
andere lopers on-
derweg. Ik vertrok
op een tempo van
rond de 13 kilome-
ter per uur en na-
dat mijn eerste ha-
zen waren wegge-
vallen, kon ik regelmatig rekenen
op ondersteuning van andere lo-
pers.” 
Met het wereldrecord is zijn hon-
ger nog lang niet gestild. Nog niet
bijgekomen van de inspanning in

Stein is hij alweer bezig met de
volgende race. ,,Ik kwam per toe-
val terecht bij de Two Oceans Race in
Zuid-Afrika. Die wordt over drie
weken gelopen. Als ik voldoende

ben hersteld, wil ik
daar ook graag lo-
pen. En dan natuur-
lijk nog de mara-
thon van Rotter-
dam.” 
Zo’n vijf kilometer
verderop vecht de
Pool Tomasz Cha-
wawko met zijn

Hongaarse rivaal Janos Bogár om
de winst in het totaalklassement.
Tot een kwartier voor het eind van
de ultraloop blijven ze in elkaars
gezelschap. Pas bij de laatste pas-
sage loopt Chawawko weg bij Bo-

gár. Het verschil tussen beide lo-
pers na zes uur rennen bedraagt
precies tachtig meter. Marion
Braun heeft bij de dames minder
concurrentie. Lange tijd wordt de
Duitse vergezeld door landgenote
Ulrike Steeger, maar het laatste
anderhalf uur moet Braun het al-
leen doen. Geen probleem: de
70,801kilometer worden voor een
groot deel breedlachend afgelegd.
En dus kan race-directeur Han
Frenken tevreden zijn. ,,De voor-
bije dagen werden we door veel
mensen opgebeld die wat onge-
rust waren door die storm. Maar
het parcours ligt redelijk be-
schut.” Toch was er een noodpar-
cours uitgemeten. ,,Je kunt het
niet maken om mensen voor niks
uit Polen te laten komen.” 

RUIM 78
KILOMETER
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Jo Schoonbroodt vreet kilometers in het Steinerbos. foto Harry Heuts 


