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Rus pakt
de winst
in Stein

ULTRALOOP Duitse Julia Alter na zes uur snelste dame in Steinerbos; Jo Schoonbroodt beste Limburgse atleet

door Bart Peeters

Zes uur lang zagen ze af in
Stein. De atleten die meede-
den aan de veertiende Ultra-
loop in het Steinerbos.
Alexey Belostudtsev was de
sterkste bij de mannen, Julia
Alter bijde vrouwen. Jo
Schoonbroodt was de beste
Limburger.

M et een afstand van
85,004 kilometer heeft
de Rus Alexey Belos-
tudtsev de 14e ultra-

loop van Stein gewonnen. In het
Steinerbos bleef hij de Belg Gino
Casier en de Duitser Rene Strosny
zo’n vijf kilometer voor. Bij de da-
mes won de Duitse Julia Alter met
73,836 kilometer. Beste Limburger
in de zesuurs-race was Jo Schoon-
broodt 74, 475 kilometer.
Samen met de Hongaar Attila Vo-
zar ging Belosludtsev al vroeg in de
wedstrijd aan de leiding. Vozar
kreeg na zo’n drie uur echter de eer-
ste inzinking te verwerken. Vanaf
dat moment trok de Rus eenzaam
zijn rondjes door het Steinerbos.
Lange tijd hield hij daarbij uitzicht
op het wereldrecord. Zijn voor-
sprong op dat schema liep op tot
zes minuten. Dat tempo kon Belos-
ludtsev niet volhouden en in de
laatste twee uur gaf hij minuten
per rondje toe.
De zege kwam voor de Rus geen
moment meer in gevaar. Want ook
Vozar had het in de laatste fase van
de wedstrijd bijzonder zwaar. Even
leek Vytautas Grazys uit Litouwen
nog voor gevaar te gaan zorgen met
een aanval uit de achterhoede.
Maar deze moest te snel aan kracht

inboeten om echt gevaarlijk te wor-
den. Wel zou zijn team, de Society
of Lithuania Ultra Runners, de
ploegenwedstrijd winnen.
Vozar zou uiteindelijk zelfs nog te-
rugzakken naar de zevende plek.
Gino Casier had zijn krachten be-
ter verdeeld. De Belg maakte op
het einde nog veel terrein goed en
klom zo op naar een knappe twee-
de plek. Ook de Duitser Rene Stros-
ny bewees het belang van een goe-
de opbouw tijdens een ultraloop.
Want ook hij kwam pas op het ein-
de opzetten en pakte daarmee een
podiumplaats.
Bij de dames was het wedstrijd-
beeld een stuk rustiger. Alle top-
pers wisten een redelijk vlak sche-
ma te lopen. Al vond winnares
Julia Alter uit Duitsland haar start
toch iets te voortvarend.
„Ik merkte al snel dat ik wat te
hard was gestart. Toen ben ik iets
langzamer gaan lopen. Maar ik ben
ik heel tevreden. Volgens mij heb
ik een persoonlijk record gelopen.”
Alter liep in het verleden vaker
duurlopen, maar heeft na een korte
afwezigheid de sport pas vorig jaar
weer opgepakt. Op dik twee kilo-
meter afstand werd de Duitse Ma-
rion Braun tweede. De winnares
van vorig jaar liep weer zeer ont-
spannen in Stein en haalde op het
einde de Belgische Conny Braek-
man nog in.
Ook Jo Schoonbroodt zag zijn snel-
le start afgestraft in het tweede
deel van de wedstrijd. De grijze ki-
lometervreter was in Stein de snel-
ste Limburger. Lange tijd liep de
Maastrichtenaar samen met Patrick
Delait. 'Misschien heb ik toen wel
wat te hard gelopen,' gaf de erva-
ren loper grif toe. 'Ik heb lekker ge-
lopen, dat is het belangrijkste. Ik
ben niet eens zo ver van mijn re-
cord van vorig jaar gestrand. Jam-
mer dat ik wat te hard vertrok.
Ach, noem het jeugdige overmoed,'
aldus de 58-jarige ultraloper.Voor sommige deelnemers was het afzien tijdens de zesuursloop in Stein.  foto Ermindo Armino


