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Peter de Petter, buschauffeur van beroep is een echte vroege vogel. Als je hem niet ziet lopen aan de Dender, zijn 

favoriete rivier, dan vind je hem zeker en vast terug op zijn moto. Het liefst van al loopt hij 6-uren lopen, omdat deze 

lopen de snelheid van een marathon combineren met het uithoudingsvermogen van het ultralopen. Hij besteedt ook 

veel aandacht aan zijn opwarming en cool-downs. 

 

 

Wanneer ben je begonnen met ultralopen? 

Ik ben begonnen met ultralopen in 2012. 

Waarom ben je begonnen met ultralopen? 

Eigenlijk was het doel om de Spartathlon uit te 

lopen. Indien dit zou lukken, dan zou ik stoppen 

met competitie sport. Helaas is dit niet gelukt en 

blijven we dus verder proberen. 

Beoefende je andere sporten vooraleer je begon 

met ultralopen? 

Voordat ik met ultralopen begon beoefende ik 

triatlon, aangevuld met rotsklimmen, parachute-

springen en survival-runs. 

Welk loopparcours vind je de mooiste? 

De mooiste parcours zijn de parcours in een rondje. 

Deze kom je bijvoorbeeld tegen op de 6u, 12u of 

24u lopen. Bij voorkeur heb ik het liefst dat het 

rondjes zijn van maximaal twee kilometer. 

 Welke behaalde titel/overwinning geeft je het 

meeste voldoening? 

De 6 uur van Aalter. Op deze ultraloop waren de 

meeste ultralopers aanwezig. Het was toen 

verstikkend warm, en dat is echt mijn ding. De 

wedstrijd werd daardoor  een echte uitputtings-

slag. 

 

 

Welk advies zou je willen meegeven aan andere 

lopers? 

Dit is afhankelijk van hun ambities. Je kan lopen op 

verschillende niveaus. Het spreekt voor zich dat 

iemand die 80 km op een 6-uursloop aflegt, anders 

traint dan iemand die 60 km loopt. 

Welke discipline binnen het ultralopen loop je het 

liefst? 

De 6-uurslopen. Deze lopen combineren de 

snelheid van de marathon met het uithoudingsver-

mogen van het ultralopen. 

Naar welke sporter kijk je het meeste op? 

In feite kijk ik naar niemand op. Ik heb respect voor 

iedereen die zijn best doet en daarbij alles eruit 

probeert te halen.  

Welke doelstellingen wil je in 2016 bereiken? 

Ik ga proberen om 75 km op een 6-uursloop te 

lopen. Dat is 109 meter verder dan mijn persoon-

lijk record van 74891 meter dat ik op de 6 uur van 

Stein 2012 liep. Dit jaar heb ik drie kansen om dit 

doel te proberen verwezenlijken. 

Bedankt voor het interview Peter. We kijken al uit 

naar je deelname aan de 6-uursloop van Stein. 

We wensen je alvast nog veel succes. 

Kevin Simons 
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