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CENTURION VERENIGING NEDERLAND 
 

RICHTLIJNEN 
 

DEFINITIE: Een CENTURION is een persoon die, als amateur, een 100 
mijl snelwandelwedstrijd - in Groot-Brittannië – volgens de 
wedstrijdregels binnen 24 uur heeft volbracht. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
 
De CENTURION VERENIGING NEDERLAND is op 12 februari 1966 opgericht als 
“Associatie” (afdeling) van de BROTHERHOOD of CENTURIONS om de band tussen 
de Centurions in Nederland en omringende landen te verstevigen en om de contacten 
te leggen met hen die nog niet in de gelegenheid waren om Centurion te worden. 
 
Elke persoon die tijdens een 100 mijl wedstrijd in Groot-Brittannië de titel van 
Centurion behaalt, wordt automatisch opgenomen in de “BROTHERHOOD of 
CENTURIONS” en wordt vermeld in het Centurion-Handbook, inclusief het verkregen 
Centurion-nummer en de gemaakte tijd op die 100 mijl. Tevens kan elke Centurion 
buiten Groot-Brittannië opgenomen worden in de administratie van de Centurion 
Vereniging Nederland. 
 
De Centurion Vereniging Nederland houdt een administratie bij van elke Centurion 
buiten Groot-Brittannië met daarbij het archiveren van de uislagenlijsten van de 100 
mijl wedstrijden, vermelding van het aantal keren dat met succes de 100 mijl is 
volbracht en de best gemaakte tijden. 
 
De Centurion Vereniging Nederland informeert de Centurions en diverse wandel-
sportverenigingen over te houden 100 mijl wedstrijden in Groot-Brittannië, zorgt voor 
verspreiding van inschrijfformulieren en publiceert na afloop de resultaten. 
 
De Centurion Vereniging Nederland organiseert in principe na elke gehouden 100 mijl 
wedstrijd een Centurion-Bijeenkomst ergens in Nederland. Daarbij worden de 
verkregen prijzen uitgereikt en de nieuwe Centurions ingehuldigd. 
Deze bijeenkomst vindt normaliter plaats in oktober of november. 
 
De Centurion Vereniging Nederland wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd 
door het Bestuur. De Secretaris voert het administratief beheer. De Penning-meester 
heeft het beheer over de verkoop van Centurion-Artikelen, zoals Polo-Shirts, Badges, 
Stropdassen en Handbooks.  Deze zorgt tevens voor de inning van de financiële 
bijdrage. 
 
Voor de kosten van de administratie (papier, drukwerk, porto, etc.) wordt een bijdrage 
van € 6,00 per jaar gevraagd. Centurions die aangegeven hebben geen 
belangstelling meer te hebben om lid te zijn, of meer dan één jaar achterstand in de 
financiële bijdrage hebben, ontvangen van de Centurion Vereniging Nederland geen 
informatie meer betreffende de Centurions.  

 Het Bestuur. 
 

“Now the matchless deed’s determined, 
Dared, achieved and done” 

 
Website: www.centurionverenigingnederland.nl 

 
 



 BROTHERHOOD OF CENTURIONS 
 
President: Secretary: Captain: 
C-750 C.Lawton C-849 C.Flint C-584 C.Weston 
 
Treasurer: Vice-Captains: Vice Presidents: 
C-915 H.Rennie C-389 P.Jansens See Handbook 
 C-898 J.Green 
 C-950 S.Clements 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

CENTURION VERENIGING NEDERLAND 
 

opgericht: 12 februari 1966 
 

Ere-Voorzitter: C-291 L.Schol 
 

Ere-Bestuurslid: C-427 J.Leendertse 
  
 
Voorzitter: C-456 G.de Jong 
(President) Koestraat 132a 
 2871 DT SCHOONHOVEN 
 tel: 0182 - 384429 
 email: centurion456@kpnmail.nl 
 
Secretaris / C-389 P.Jansens 
        Penningmeester: T.Brandsmastraat 39 
(Secretary) 3762 JJ SOEST 
 tel: 035 - 6018465 
 email: piet.jansens@casema.nl 
 

2e Secretaris: C-949 F.Leijtens 
(Website) v.Karnebeekstraat 153 
 3317 KW DORDRECHT 
 078-6177302 / 06.22091207 
 email: fransleijtens@live.nl 
 
Lid  België: vacant 
 
 
De jaarlijkse bijdrage en betalingen van aankopen van Centurion-artikelen kunnen worden gedaan naar 
bankrekening nummer: 3599.58.974 
 
Betalingen vanuit het buitenland naar:  IBAN-NR: NL34RABO0359958974 
 Code: RABO NL2U 
 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
"The SPIRIT of CENTURIONISM is strong, and be-ing based upon a sure foundation, will endure. 
 The fraternity fervently believe that  Long-Distance Walking  is not only the most natural and 
benefitical of exercises but also leads to the health and happiness of mankind".  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
 

 



CENTURION – NIEUWSBLAD 
 

OKTOBER 2011 
 
Voor u ligt de nieuwe editie van het Centurion-nieuwsblad met al het nieuws over de 100 mijl van 
Lingfield 2011. Het heeft wat langer geduurt, doch de schrijver van dit blad is nog steeds aktief wandelaar 
en in de zomermaanden veel van huis i.v.m de vele meerdaagse wandeltochten in binnen- en buitenland. 
Toch hopen wij dat u er weer veel leesplezier aan mag beleven en we denken dat het voor de deelnemers 
van de 100 mijl Lingfield een mooi naslagwerk zal zijn. 
 
Inhoudsopgave: Mededelingen vanuit het bestuur 
 Overlijdensberichten 
 Centenary Dinner London  
 De 100 mijl van Lingfield 
 Discussie wedstrijdlicentie 
 Uitnodiging Centurion-Bijeenkomst 3 december 2011 
 
Marie-Paule Vandenabeele en Frans Derijcke doen samen een 
‘centurion’ - 20/07/2011 
Anzegem - Je moet het maar doen ! Samen 
stappen, samen thuis! Ok, maar ondertussen 
eventjes 100 EM ofte 160,934 al wandelend 
afleggen binnen de 24u, da’s wat anders! Beiden 
legden de afstand af in 21u 32 min wat een 
gemiddelde betekent van 7,65km/u. Plaats van het 
gebeuren was het stadje Lingfield, in Engeland. 
Beiden …  
 
 
haalden een podiumplaats in hun eigen 
leeftijdscategorie. Marie-Paule haalde Brons (in het 
algemeen werd ze 4de bij de vrouwen) en Frans 
pakte Goud (algemeen 7de bij de mannen) ! Het is 
de tweede Centurion die ze samen afwerkten in 1 
maand (zie artikel www.nieuwsblad.be/anzegem 
van 16/06/2011) ! Proficiat aan beide leden van de 
Club! 

 
 
 

 
 
 

 
 
Ere-Voorzitter C-291 Lieuwe Schol 
(overleden op 22 juli 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           C-660 Huub Okkes – 60 x Nijmegen 

 
 

 



MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR 
Vice-President. Tijdens de laatstgehouden jaarvergadering van de Brotherhood of Centurions 1911, is 
Voorzitter C-456 Gerrit de Jong benoemd tot Vice-President van The Brotherhood. Deze benoeming 
onderstreept de verbondenheid tussen de Brotherhood of Centurions en de Centurion Vereniging Nederland. 
Gaarne willen wij Gerrit van harte feliciteren met deze benoeming. 
 

Website en email. Ook tijdens een half jaar afwezigheid in het buitenland heeft webmaster Frans Leijtens de 
website uitstekend bijgehouden en kunt u telkens het laatste nieuws lezen.  Ook verspreiden we tussendoor 
regelmatig nieuws over de Centurions aan alle centurions die over email beschikken. We merken aan de reacties 
dat dit erg op prijs wordt gesteld. Wel kan het dus wezen dat het Centurion-Nieuws al bekend is maar we 
mogen natuurlijk niet vergeten dat er nog vele centurions zijn die geen email hebben. Indien u alsnog een 
emailadres aanschaft of dat het adres wijzigt, geef dit dan aan ons door zodat u altijd snel op de hoogte bent. 
Dus kijk regelmatig eens op onze website:  www.centurionverenigingnederland.nl 
 

Aanvulling in het Bestuur CVN. Al jaren staat sinds het vertrek van C-690 Theo Bické de functie van 
bestuurslid België vacant. Theo zorgde er jarenlang voor dat de Centurions, woonachtig in Belgë, hun jaarlijkse 
bijdrage via hem konden overmaken. Sinds de invoering van IBAN bij de banken was dat niet meer nodig. 
Omdat er toch vrij veel Centurions uit België komen en het aantal steeds meer toeneemt, lijkt het ons toch 
prettiger als er ook, speciaal voor de nieuwelingen, een aanspreekpunt is die de meeste wandelaars kent. Wij zijn 
erg blij dat C-1061 Caroline Mestdagh en C-1062 Rudy Schoors de vacature in het bestuur gezamenlijk willen 
invullen. Omdat zij alles als echtpaar gezamenlijk doen, willen wij ze dus hier ook niet scheiden. Indien er geen 
bezwaren zijn dan zullen zij op de eerstvolgende Centurion-Bijeenkomst in het bestuur opgenomen worden. 

 
Het (beoogde) bestuur CVN: 
 
Voorzitter: 
C-456 Gerrit de Jong 
 
Secretaris, Penningmeester: 
C-389 Piet Jansens 
 
2e Secretaris, Webmaster: 
C-949 Frans Leijtens 
 
België: 
C-1061 Caroline Mestdagh 
C-1062 Rudy Schoors 

 

 
 

Naamsverandering CVN ? Al vanaf de oprichting in 1966 worstelen we eigenlijk met de naam vereniging. 
Goed beschouwd zijn we dan ook geen vereniging in de zin des woords. Wij zijn  - op verzoek van de 
Brotherhood of Centurions – een Nederlandse afdeling van de Engelse Centurions. Sinds de opkomst van de 
Continental Centurions is er steeds verwarring omdat aangenomen wordt dat wij deze zouden 
vertegenwoordigen. Zelfs Engelse clubs die onze traditie niet kennen, denken dat dit zo is.  Nogmaals wijzen wij 
er op dat wij alleen de Centurions in Nederland en België (en eventueel Centurions in andere landen die dat 
willen) vertegenwoordigen.  
 
Omdat de laatste jaren ook het aantal Centurions in België toeneemt en zij bijna allemaal in de administratie 
staan van de Centurion Vereniging Nederland lijkt de tijd gekomen om de naam van de Centurion Vereniging 
Nederland te veranderen waardoor het duidelijker is waar zij toe behoort. Wij willen u dan ook voorstellen om 
de naam te wijzigen in:  UK - Centurions 1911 - Nederland / België. Laat eens weten wat u daarvan vindt en 
indien u daarmee akkoord kan gaan, zal dit in de volgende Centurion-bijeenkomst bekrachtigd kunnen worden. 
 



Centurion Handbook. Tijdens de Centenary Dinner werd het nieuwe Centurion-Handbook 2011 uitgereikt. In 
dit vernieuwde Handbook staat de hele geschiedenis beschreven over het ontstaan van de Centurions. Alle 
wedstrijden die gehouden zijn staan er in vermeld en verder alle Centurions vanaf de allereerste Centurion 
nummer 1 t/m degene die in 2010 Centurion zijn geworden. De CVN heeft er op bestelling een aantal 
meegenomen en verder nog een klein voorraadje. De prachtige boekjes (op A-5 formaat) zijn bij de secretaris te 
bestellen en kosten € 12,50 per stuk, exclusief verzendkosten. 
 
Jaarlijkse bijdragen. De betalingen gaan vrij redelijk al moet soms nog wel een herinnering gestuurd worden. U weet 
toch dat deze bijdrage alleen bedoeld is om de onkosten te dekken van het versturen van het Centurion-Nieuws, 
zodat u op de hoogte bent van alle prestaties tijdens de 100 mijl wedstrijden. In dit Centurion-Nieuws zit een 
briefje ter herinnering aan de leden die nog niet betaald hebben, met de vraag dit zo spoedig mogelijk over 
te maken. Ook voor onze leden buiten Nederland woonachtig is het niet moeilijk meer om hun jaarlijkse bijdrage 
over te maken Dit kan zonder extra kosten direct naar de Rabobank in Soest–Nederland. Banknummer: 
359958974   IBAN NL34RABO0359958974 Code: RABO NL 2U 
 

Centurion-Bijeenkomst 2011. Dit jaar zal de Centurion-Bijeenkomst voor de eerste keer gehouden worden 
buiten onze landsgrenzen. Deze keer gaan we daar helemaal voor naar België.  Rudy Schoors en Caroline zullen 
deze dag organiseren op zaterdag 3 december 2011 in de plaats Geel. De uitnodiging en het programma staat 
verderop in dit blad.  
 

Centurion-Nieuwsblad digitaal. Tegenwoordig wordt het Centurion-Nieuwsblad digitaal aangemaakt en is 
dus ook op deze manier (in pdf-bestand) te versturen. Een aantal leden hebben al te kennen gegeven dat zij het 
blad op deze wijze toegestuurd willen hebben. Degene die dit ook willen moeten dit aan mij (Piet) laten weten en 
dan komt dat voor elkaar. Voor de CVN scheelt dat weer in portokosten. 
 

Wetenswaardigheden. Sinds de laatste uitgave van het Centurion-Nieuwsblad in december 2010 hebben de 
Centurions zeker niet stilgezeten. De hele winter en voorjaar wordt er gewandeld en inmiddels zijn er al weer 
een aantal grote wedstrijden achter de rug waar de Centurions aktief waren. Dit waren o.a. op 16/17 april de 15-
uurs wedstrijd in Loon op Zand, waar de twee DAK-atleten Bart Snoeren en Dirk Jan Nieuwenhuizen beiden na 
een spectaculaire eindsprint tot winnaar werden uitgeroepen met een afstand van 131,9 km. Vanwege de 
terugval in het aantal deelnemers werd er nu ook een “Kennedy-afstand” aan toegevoegd. Dit leverde een 
positief resultaat van zo’n 40 deelnemers op. Waarschijnlijk was deze 15-uurs een mooie opmaat voor de 100 
mijl wedstrijd in Engeland want we zagen daar diverse lopers terug. 
 
Slechts een week later waren er al weer diverse Centurions (niet dezelfde) aktief in de 80 van Sittard. Helaas 
moest C-1031 Marcelino Sobczak door oververhitting naar het ziekenhuis gebracht worden. Gelukkig is alles 
goed gekomen. C-1009 Boetje Huliselan en C-851 Servee Derks waren de snelste Centurions met een tijd van 
9.25.20.  Het Wandelweekend van OLAT in Weert was voor een aantal wedstrijdlopers een laatste test voor 
Engeland. Er werd gestreden op diverse afstanden. Zowel de 100 mijl (22.15.09) als de 24 uur wedstrijd (171 
km) werd gewonnen door C-1074 Boudewijn Blom-Hertbeek. Tweede werd C-C-1058 Ludo Schaerlaeckens. 
Bij de dames won overtuigend C-1070 Marie-Paule Vandenabeele. De 100 km werd een prooi voor C-691 Ton 
van Andel 
  
Verder zagen we dat C-1074 Boudewijn-Blom Hertbeek deelgenomen heeft aan de wedstrijd Paris–Colmar. 
Tegenwoordig is er ook een zgn promotie-klasse die, na een proloog in Parijs verder begint in de plaats Vitry Le 
Francois. De afstand daarvan is nog altijd zo’n 300 km.  Boudewijn haalde niet de finish in Colmar, doch kwam 
tot in Baccarat met een tijd van 34u 46m. 
 
Lichamelijke problemen. Helaas zijn er ook de nodige strubbelingen bij diverse wandelaars. De fysieke 
gesteldheid en slijtage aan gewrichten kan soms aardig parten spelen. We vernemen al een tijd niets meer van C-
1030 Marcelino Sobczak en verder is bij C-571 Theo Janssen een tumor in zijn hoofd geconstateerd. De laatste 
berichten zijn dat het weer iets beter gaat. C-801 Henk van Delft en C-929 Co de Jong komen momenteel door 
heupklachten ook niet aan wandelen toe. Het laatste nieuws van C-753 Arie den Hartog iets beter gaat, doch het 
wandelen nog moeizaam gaat. 
 



OVERLIJDENSBERICHTEN 
 
In memoriam. Tot ons leedwezen moeten wij in deze uitgave de droevige mededeling doen dat in de 
afgelopen periode ons drie Centurions zijn ontvallen. Op 12 februari 2011 is Centurion C-397 Klaas 
Kruijmer na een kortstondige ziekte op 91-jarige leeftijd overleden. Het bestuur heeft op 18 februari de 
begrafenis in Huizen bijgewoond. Verder vernamen wij dat op 22 april j.l. C-770 Piet van Gemert is 
overleden. Beiden waren gedurende hun wandelloopbaan lid van de SV de LAT.  
 

Klaas Kruijmer 
CENTURION 397 

 
Geb: 18-11-1919 Overl:  12-02-2011 
 
Na een kortstondige ziekte is op 12 februari 2011 overleden Klaas Kruijmer. Klaas was 
van jonge leeftijd tot de laatste jaren toe een man van de atletiekbaan en werd zelfs 
kampioen op de 800 meter. Ook was hij een fervent lange-afstandloper op de weg. Klaas is 
Centurion geworden in de wedstrijd van Leicester naar Skegness in 1966 en heeft in totaal 
tweemaal met succes de 100 mijl in Engeland volbracht.  
 
 1966 Leicester - Skegness 22.46.20 SV de LAT 30e plaats 
 1969 London - Brighton 22.46.29 SV de LAT 12e plaats 
   
Namens alle Centurions willen wij hem hierbij gedenken en Klaasje Kruijmer-Doorn, alle 
verdere familie en vrienden veel sterkte toewensen dit grote verlies te dragen. 
 

†    †    †    †    †   
 

Piet van Gemert 
CENTURION 770 

 
Geb: 3-09-1932 Overl:  22-04-2011 
 
Na een kortstondige ziekte is op 22 april 2011 overleden Petrus Cornelis van Gemert. Piet heeft 
jarenlang van de wandelsport genoten en mocht dit op hoge leeftijd nog graag doen tesamen met 
zijn echtgenote Ann.  
 

Piet werd in 1983 Centurion in de 100 mijl wedstrijd van Ewhurst. 
 
 1983 Ewhurst 22.20.31 SV de LAT 42e plaats 
  
Namens alle Centurions willen wij hem hierbij gedenken en Ann van Gemert-den Dekker, alle 
verdere familie en vrienden veel sterkte toewensen dit grote verlies te dragen 
 

†  †  †  †  † 
 
Een legende bij de Centurions is overleden. Tijdens de vierdaagse van Nijmegen kwam het bericht binnen dat 
de gezondheid van C-291 Lieuwe Schol drastisch achteruit ging. Twee dagen later ontvingen wij het droevige 
nieuws dat onze Ere-Voorzitter C-291 Lieuwe Schol op 22 juli 2011 op 87-jarige leeftijd is overleden. Gaarne 
brengen wij Lieuwe in herinnering met de volgende “wapenfeiten”.  
 

Lieuwe werd in 1959 de eerste Nederlander die de UK-Centurion-Titel behaalde. 
Lieuwe heeft samen met C-365 Ko v.d. Kwaak en C-302 Herman Stakenburg in 1966 de 
Centurion Vereniging Nederland opgericht. Lieuwe is daarvan 27 jaar Voorzitter geweest. 
Lieuwe heeft 60 x de 4-Daagse Nijmegen volbracht. 
Lieuwe heeft 40 x met succes deelgenomen aan Amsterdam - Leeuwarden 
Lieuwe heeft 35 x met succes deelgenomen aan Brussel/Nijmegen - Rotterdam. 
 
 



Verder heeft Lieuwe in zijn jarenlange wandelloopbaan deelgenomen aan elke lange-afstand-
wandeltocht in binnen- en buitenland. Eén van de hoogtepunten was de extreme wandeling van 
Parijs naar Amsterdam in 1964. Maar Lieuwe was in zijn wandelloopbaan het meest bekend en 
geliefd om zijn tomeloze en belangeloze inzet voor de wandelsport. Hij kon elke (beginnende) 
wandelaar motiveren en aansporen om zijn prestaties te verbeteren en wist precies wanneer 
iemand "geschikt" was om mee te gaan de 100 mijl wedstrijd in Engeland. 

 
De Centurionwereld heeft een groot sportman verloren, wij zullen Lieuwe missen in de wandelsport en hem 
herinneren als een groot sportman. Zoals de Engelse Centurions reageerden met: ”We have lost a legend 
in the history of Centurion Walking, in England and the Netherlands". ”With Lieuwe as first 
Dutchman to become a UK Centurion begins a remarkable relationship between the Dutch and the 
UK Centurions”. 
 

Lieuwe Schol 
CENTURION 291 

 
Ere-Voorzitter Centurion Vereniging Nederland 

Vice-President Brotherhood of Centurions 
 
60 maal de vierdaagse van Nijmegen 
De wandelaar is uitgelopen 
De finish is behaald 
De zware rugzak is afgedaan 
Rustig is hij heengegaan 
 
Na zijn mooie leven waarvan de laatste jaren moeilijk waren, hebben wij afscheid moeten nemen 
van onze dierbare Lieuwe Schol  
 
Geb: 28-10-1923 Overl:  22-07-2011 
 
Lieuwe werd in 1959 Centurion in de 100 mijl wedstrijd van Londen naar Brighton en terug en 
was daamee de eerste Nederlander die UK Centurion werd. Lieuwe heeft in totaal 15 x de 100 
mijl in Engeland met succes volbracht. 
 
 1959 London-Brighton (a.b.) 20.42.35 A.V.Suomi   7e plaats 
 1960 Leicester-Skegness 20.35.12 A.V.Suomi 10e plaats 
 1962 Leicester-Skegness 20.10.49 A.V.Suomi   5e plaats 
 1963 London-Brighton 19.20.14 A.V.Suomi   3e plaats 
 1964 Leicester-Skegness 20.28.30 A.V.Suomi   6e plaats 
 1965 Chigwell 21.03.15 A.V.Suomi 11e plaats 
 1966 Leicester-Skegness 20.12.55 A.V.Suomi   5e plaats 
 1967 London-Brighton 20.57.45 A.V.Suomi   4e plaats 
 1968 Leicester-Skegness 20.07.22 A.V.Suomi   7e plaats 
 1969 Leicester (track) 20.36.24 A.V.Suomi   4e plaats 
 1969 Bristol 20.10.07 A.V.Suomi   6e plaats 
 1970 Leicester-Skegness 20.06.20 A.V.Suomi 10e plaats 
 1971 Ewhurst 20.04.05. A.V.Suomi 11e plaats 
 1972 Leicester-Skegness 21.34.31 A.V.Suomi 17e plaats 
 1975 Ewhurst 21.11.58. Vet. Holland 11e plaats 
  
Namens alle Centurions willen wij hem hierbij gedenken en de familie Schol, vriendin Anneke, 
alle verdere familie en vrienden veel sterkte toewensen dit grote verlies te dragen 
 

†  †  †  †  † 
 
Het Bestuur heeft op 27 juli 2011 de begrafenis van Lieuwe bijgewoond. Verder waren nog een aantal 
Centurions aanwezig en mevr. J.v.d.Kwaak, de weduwe van voormalig oprichter CVN, Ko v.d.Kwaak.  



CENTENARY DINNER te LONDON 
Met liefst 17 personen vanuit de CVN waren wij op zaterdag 14 mei 2011 in Londen aanwezig bij de viering 
van het 100-jarig bestaan van de Brotherhood of Centurions. Bij de ontvangst in de Houses of Parliament (onder 
de Big-Ben) was het een hartelijk weerzien met veel oude bekenden. Veel Engelsen natuurlijk maar ook zagen 
we o.a. Ole Steen Hansen uit Denemarken en Herbert Neubacher uit Duitsland. De alleroudste Centurion met 
het laagste nummer was C-148 C.Royle die al in 1948 de 100 mijl van Bradford volbracht. Zijn hele leven lang 
was hij cabaretier en liedjeszanger. 
 

        
       Hartelijk weerzien van veel Centurions       Nederlandse en Belgische Centurions bij elkaar 
 
Na een welkomstborrel werden we ontvangen in de Members Dining Room door gastheer Bob Russell, par-
lementslid voor Colchester. Tijdens het Diner volgden nog diverse toespraken en werden er vele toasten 
uitgebracht op de Brotherhood of Centurions, op diverse organisatie en natuurlijk op de Queen. Frans Leijtens 
hield namens de Centurion Vereniging Nederland een prima toespraak en Piet Jansens mocht daarna een 
jubileum geschenk overhandigen in de vorm van een prachtig handbeschilderde Delfts-blauw bord.  
 

            
 Frans houdt een prima toespraak   Piet overhandigt het jubileumgeschenk 
 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileumgeschenk van Centurion 
Vereniging Nederland aan de 
Brotherhood of Centurions 



De 100 mijl wedstrijd in Lingfield,     2 – 3 juli 2011 
 

De organisatie. De wedstrijdorganisatie is in handen van de bekende Surrey Walking Club onder leiding van 
wedstrijdsecretaris Mark Easton. Het is een club die al sinds 1899 bestaat en vele beroemde snelwandelaars in de 
gelederen heeft. Peter Selby is de – altijd hardwerkende – Voorzitter, en de aller-bekendste leden zijn natuurlijk 
Richard en Sandra Brown. Sandra doet voor de 25e keer mee aan de 100 mijl wedstrijd in Engeland doch heeft 
er op de hele wereldbol al meer dan 100 op haar naam staan. Leuk is dat dit jaar ook dochter Vicky aan de start 
aanwezig zal zijn. 
 
Het parkoers. Oorspronkelijk zou  de 
100 mijl worden gehouden in het 
beroemde Battersea Park te Londen, 
maar dat was financieel niet meer 
haalbaar door de hoge prijzen die 
gevraagd worden om van de 
faciliteiten van het Park gebruik te 
kunnen maken. Dus ging de S.W.C. 
op zoek naar een nieuwe locatie in het 
Graafschap Surrey.  
 
Via allerlei relaties kwam men 
uiteindelijk terecht bij de Racecourse 
van het dorp Lingfield. Een van de 
bekendere paardenracebanen van 
Engeland (niet zo bekend als Ascot 
natuurlijk !) met een schitterende 
accommodatie.  
 
De binnenring van het racecircuit is 
een asfaltweg en daar worden de 
rondes op gelopen. De afstand van een 
rondje bedraagt 1907,5 meter zodat er 
84 ronden afgelegd moeten worden en 
dan is er nog een aanloop-stuk van 
ruim 700 meter. 
 

 
A = ingang terrein, B = parkeren, C=wedstrijdsecretaraat, D=toilets,  
E= start / finish,  F = EHBO, H t/m I = verzorgingsposten 
 

De inschrijvingen vanuit de CVN. Omdat de “Brotherhood of Centurions” dit jaar 100 jaar bestaat is het de 
verwachting dat de belangstelling voor deze wedstrijd wel eens groot zou kunnen zijn. De RWV uit Rotterdam 
heeft toegezegd dat zij wel met een verzorgingsploeg aanwezig wil zijn om de CVN-deelnemers te ondersteunen 
waardoor ook vanuit Nederland en Belgë meer inschrijvingen te verwachten zijn. Vanuit de CVN zijn er dan 
ook een 28-tal aangemeld, doch Rob Frielink trekt zich terug vanwege een langdurige blessure en op het laatste 
moment moet ook C-1009 Boetje Huliselan wegens een blesssure afzeggen. In totaal zullen er 26 deelnemers 
naar Engeland gaan.  
 

De R.W.V-Rotterdam heeft de grootste vertegenwoordiging met liefst 19 deelnemers. Het lijkt er op dat de 
meeste Lange-Afstand-(Wedstrijd en Prestatie) Wandelaars tegenwoordig automatisch lid worden van de 
R.W.V. Dit geldt vooral voor de meeste Belgen die bij een plaatselijke wandelclub in België zijn aangesloten en 
voor hun wedstrijddeelname (tijdelijk ?) lid worden bij de R.W.V.  Daarover later meer !!  
 
De SV de LAT zal met 3 deelnemers aanwezig zijn en de OLAT heeft door het afzeggen van Boetje, helaas, 
maar één deelnemer met de Belgische “nieuweling” Remy Cnudde. Wim van Cappelle, die eveneens voor de 
eerste keer meedoet, is weliswaar ook OLAT-lid, doch loopt de wedstrijd voor AV CIKO-’66. Voor “good-
old” C-563 Hans van Wakeren is het al sinds 1982, dus 29 jaar geleden (!!!) dat hij in Engeland aan een 100 
mijl wedstrijd meedeed. Hans had er toen inmiddels wel zes met succes volbracht. Hans loopt voor Unitas-
Sittard en vindt zich nog steeds ijzersterk. Hieronder is de volledige deelnemerslijst vermeld. 



CVN - Deelnemerslijst 100 Mijl Lingfield 2-3 Juli 2011 
 

Start nr: Naam: Aantal x p.r.: Club: Leeftijd: 
 
 3 C-1068 Gerard Heunks     2 x 20.49.27 RWV 53 
 7 Remy Cnudde (B) 1e poging  OLAT 56 
 13 Luc Verreu (B) 1e poging  RWV 47 
 18 Fabiaan de Roeck (B) 1e poging  RWV 47 
 103 Rein Pistorius  1e poging  RWV 50 
 260 Marth Pemen (B) 1e poging  RWV 59 
 268 Bart Snoeren 1e poging  DAK 41 
 331 Luc Soetewey (B) 1e poging  RWV 50 
 345 Ilona Klinkendon 1e poging  RWV 49 
 369 Wim van Cappelle 1e poging  CIKO 55 
 376 Ed Voogt 1e poging  RWV 51 
 380 Guido Vermeir (B) 1e poging  RWV 53 
 381 Eddy Goeman 1e poging  RWV 48 
 563 Hans van Wakeren     6 x 19.26.25 UNITAS 62 
 919 Rob Wiche     3 x 21.42.19 RWV 62 
 944 Jaap Visser   10 x 20.52.31 RWV 73 
 957 Marcel Dekker     9 x 19.06.57 LAT 53 
 977 Piet van der Kroft     6 x 23.01.49 RWV 66 
 980 Robert de Wolf (B)     8 x 20.44.50 RWV 63 
 1018 Willy Vermeulen (B)     2 x 22.12.59 RWV 62 
 1019 Frans Derijcke (B)     2 x 22.21.12 RWV 57 
 1022 Frank van der Gulik     6 x 20.25.36 LAT 33 
 1061 Caroline Mestdagh (B)     1 x 23.37.45 RWV 46 
 1062 Rudy Schoors (B)     1 x 23.37.45 RWV 46 
 1070 Marie P. Vandenabeele (B)     1 x 22.20.04 RWV 49 
 1072 Johan Koning     2 x 23.01.59 LAT 50 
 

C-944 Jaap Visser is de nestor van het gezelschap en waarschijnlijk de oudste deelnemer op 73-jarige leeftijd. 
Zijn doel is om de Eddy McNeir Trophy 10 x binnen te halen, maar hij krijgt tegenwoordig concurrentie van 65-
jarige “jonkies” uit Engeland. Jaap heeft inmiddels al wel 10x met succes de 100 mijl voltooid en gaat nu voor de 
8e “Eddy”. C-980 Robert de Wolf is een beresterke Belg die altijd finished, nu al weer 8 keer. De vraag is altijd 
of hij wel aan de start verschijnt. Ook C-977 Piet van der Kroft is na een paar jaar weer terug en ook hij is 
inmiddels de 65 gepasseerd. Piet gaat voor het 7e kruisje.  
 

Voor C-919 Rob Wiche was het ook al weer jaren geleden dat hij er in Engeland bij was, maar wil het voor de 
4e keer nog eens doen. C-1068 Gerard Heunks heeft het probleem dat hij vanwege een zeer drukke 
slagerszaak amper de tijd heeft om te trainen of wedstrijden te lopen. Toch is het een sterke man die nu voor de 
derde keer succes wil halen. Hoopt nog altijd een keer onder de 20 uur te lopen.  
 

C-1018 Willy Vermeulen (B) en C-1019 Frans Derijcke gaan alweer voor de derde keer, waarbij Frans zijn 
vrouw C-1070 Marie-Paule Vandenabeele voor de 2e keer meeneemt als aanjaagster. C-1061 Caroline 
Mestdagh en C-1062 Rudy Schoors beginnen onderhand een wereldberoemd Centurion-echtpaar te worden 
na hun successen in Australië, U.S.A. en Nieuw-Zeeland. Ook zij gaan op herhaling in Engeland en hopen een 
persoonlijk record neer te zetten.  
 
Van de “nieuwelingen” zijn Bart Snoeren en Guido Vermeir de bekendste snellere lopers. Toch mogen Rein 
Pistorius, Fabiaan de Roeck en Eddy Goeman niet onderschat  worden. De vraag is wie de “Hew Neilson 
Trophy” mee naar huis zal  nemen ? Of zijn er ook nog erg snelle nieuwe Engelsen te verwachten ? Verder moet 
het al helemaal mis gaan wil de RWV de teamprijs niet binnenhalen. Tenslotte zullen namens de CVN, C-456 
Gerrit de Jong en C-389 Piet Jansens (met Janny) de wedstrijd bijwonen. Gerrit maakt van te voren altijd hele 
schema’s van de deelnemers met hun te verwachten eindtijden.  
 



OPEN RWA 100 MILES RACE 
Lingfield Park Racecourse - Lingfield 

2nd  &  3rd  July 2011 
 

OFFICIALS 
 

Race-Director: Referees:  Starter:  
Mark Easton C-570 Carl Lawton Peter Selby 
 Ray Pierce 
 

Chief Judge:  Judges: 
Jack Thomas Peter Cassidy,  Pauline Wilson, Peter Marlow, Bob Dobson, Eric Horwell, 
Glyn Jones Catherine Telling, John Eddershaw,  Michael Graham and Bill Wright.  
 

Feeding Station:  Surrey Walking Club Members with friends of the Centurions. 
 

AWARDS 
 
Centurions Awards: 
The Hammond Cup -  first male existing Centurion 
The Bristol Trophy (Unicorn) -  first female existing Centurion 
The Hew Neilson Trophy -  first New Centurion 
The Eddy McNeir Shield -  first male 100 miles at 65 years age 
The Chas Shelley Trophy -  first female 100 miles at 65 years age 
The Bill King Mem. Trophy -  youngest finisher after 100 miles 
Fred Baker Plate -  Centurion completing 20 x successful 100 mile finishes 
The Sunday Dispatch Trophy -  1st Team Race - 3 to complete 100 miles (not mixed male/female) 
The Ko van der Kwaak Cup    -  Annual Match between British Centurions and Dutch Centurions 
 
RWA-Awards and Surrey Walking Club Awards 
Special Cups and Trophy’s for RWA Members and SWC members 
Medals to 1st three individuals and 1st three teams 
Medals in all age-category 
Medals to all starters 
 

COMPETITORS IN THIS YEAR’S RACE 
 
 Entries:  83    Started: 77  
 
 1. Serena Queeney 3. C-1068 Gerard Heunks (NL) 4. Sue Smith 
  Engfield & Haringey  R.W.V. Rotterdam  Ryston Runners 
    2009 Newmarket 20.49.27   
  6th attempt  completed: 2  1st attempt 
  d.o.b.: 01-04-1952    d.o.b.: 15-04-1958  age: 45 + 
 
 5. Jane Edwards 6. Suzanne Beardsmore 7. Remy Cnudde (B) 
  LDWA  Unattached  R.W.V. Rotterdam 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  age:  40 +  age: 40 +  d.o.b.: 15-01-1955 
 
 8. Phil Goodwin 9. Sarah Lightman 10. Victoria Brown 
  Ilford A.C.  Leicester W.C.  Surrey W.C. 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  age: 55 +  age: 40 +   age: 20 + 
 
 11. Robert Barclay 12. Daniel Finch 13. Luc Verreu (B) 
  Black Pear Joggers  Wing Air  R.W.V. Rotterdam 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  d.o.b.: 23-10-1982  age: 20-35  d.o.b.: 22-12-1963 



 15. Wendy Thurrell 16. Greg Smith 17. Susan Rey 
  LDWA  Lancashire W.C.  Leicester W.C. 
  1st attempt  1st attempt  3rd attempt 
  age: 50 +  age: 55 +  d.o.b.: 18-03-1958 
 
 18. Fabiaan de Roeck (B) 19. Tara Williams 20. Malcolm Brown 
  R.W.V. Rotterdam  LDWA  Unattached 
  1st attempt  1st atempt  1st attempt 
  d.o.b.: 28-01-1964  d.o.b.: 22-06-1972  age: 60 + 
 
 21. Steve Allen 22. David Toms 23. Mark Haynes 
  Barnet A.C.  100 Marathon Club  Unattached 
  1st attempt  8th attempt  1st attempt    
  age:  55 +  d.o.b.: 01-11-1950  age:  20-35  
 
 24. Brian Coates 25. David Hoben 26. Karen Davies 
  LDWA  Surrey W.C.  Birchfield Harriers 
  1st attempt  2nd attempt  1st attempt 
  age: 55 +  d.o.b.: 20-09-1972  age: 50 + 
 
 27. John Constandinou 28. Steve Allen 29. Kenneth Falconer 
  Birchfield Harriers  Ilford A.C.  LDWA 
  2nd attempt  1st attempt  1st attempt 
  age: 20 – 35  age: 50 +  age:  55 + 
 
 30. Liam Wallace-Parkin 32. Angela Alstrachen 33. John Borgars 
  Wing Air  Engfield & Haringey  Loughton A.C. 
  1st attempt  1st attempt  2nd attempt 
  age: 20 - 35  age: 45 +  age: 65  
 
 34. C-1067 Sean Pender 35. C-724 Roger Michell 36. Stuart Driver 
  Engfield & Haringey  Surrey W.C.  unattached 
  2008 Milton Keynes 23.56.11  1982 Leicester 21.13.26 
  completed: 2  completed: 3  1st attempt 
  d.o.b.: 17-06-1953  d.o.b.: 7-01-1948  age: 50 + 
 
 38. C-963 Chris Cattano 39. Chelsea O’Rawe-Hobbs 40. Maggie O’Rawe-Hobbs 
  Southend A.C.  Unattached  unattached  
  1999 London 22.44.19 
  completed: 1  1st attempt  1st attempt 
  d.o.b.: 6-05-1963  age: 20-35  age: 40 + 
 
 41. Daniel Markowicz 42. C-968 Ian Statter 
  BDWF  Surrey W.C. 
    2000 Newmarket 19.11.12 
  1st attempt  completed: 5 
  age:  20 – 35  d.o.b.: 11-07-1957 
 
 103. Rein Pistorius (NL) 260. Marth Pemen (B) 268. Bart Snoeren (NL) 
  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam  D.A.K. Drunen 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  d.o.b.: 21-05-1961  d.o.b.: 8-12-1951  d.o.b.: 25-07-1969 
 
 331. Luc Soetewey (B) 345. Ilona Klinkendon (NL) 369. Wim van Cappelle (NL) 
  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam  A.V. Ciko’66 Arnhem 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  d.o.b.: 1-07-1961  d.o.b.: 8-08-1963  d.o.b.: 11-09-1955 
 
 376. Ed Voogt (NL) 380.  Guido Vermeir (B) 381. Eddy Goeman (B) 
  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam 
  1st attempt  1st attempt  1st attempt 
  d.o.b.: 18-08-1959  d.o.b.: 1-01-1958  d.o.b.: 4-11-1962 
 
 



 517. C-517 Jack Rose 563. C-563 Hans van Wakeren (NL) 735. C-735 Sandra Brown 
  Unattached  A.V. Unitas Sittard  Surrey Walking Club 
  1973 Bristol 22.46.55  1975 Ewhurst 22.52.39  1982 Leicester 22.18.24 
  Completed: 3  completed: 6  completed: 24 
  Age: 70 +  d.o.b.: 2-03-1949  d.o.b.: 01-04-1949 
 
 760.  C-760 Richard Brown 787.  C-787 Don Cox 788.  C-788 Martin Fisher 

 Surrey Walking Club  Enfield & Haringey  Redcar W.C.  
  1983 Ewhurst 21.03.49  1985 Colchester 22.25.47  1985 Colchester 22.58.45 
  completed: 16  completed: 4  completed: 22 
  d.o.b.: 18-11-1946  d.o.b.: 31-12-1946  d.o.b.: 27-09-1962 
 
 789. C-789 Oliver Browne 791. C-791 Alan O’Rawe 849. C-849 Chris Flint 
  Ilford A.C.  Ilford A.C.  Surrey W.C. 
  1985 Colchester 23.05.49  1985 Colchester 23.26.12  1989 Hendon 20.17.28 
  completed: 4  completed: 1  completed: 20 
  d.o.b.: 05-05-1954  age: 65 +  d.o.b.: 06-12-1944 
 
 919. C-919 Rob Wiche 934. C-934 Pam Ficken-Neilson 944. C-944 Jaap Visser (NL) 
  R.W.V. Rotterdam  Surrey W.C.  R.W.V. Rotterdam 
  1993 London 23.15.15  1995 London 23.09.53  1996 Colchester 20.52.31 
  completed; 3  completed: 1  completed: 10 
  d.o.b.;: 26-08-1948  age:  65 +  d.o.b.: 27-07-1937 
 
 950. C-950 Sue Clements 957. C-957 Marcel Dekker (NL) 959. C-959 Herbert Neubacher (Dld) 
  LDWA  SV de LAT Amsterdam  A.A.Aachen 
  1996 Colchester 23.42.37  1999 London 19.18.26  1999 London 21.40.38 
  completed:  3  completed:  9  completed: 2 
  d.o.b.: 18-05-1954  d.o.b.: 01-02-1958  d.o.b.: 3-03-1953 
 
 972. C-972 Paul King  977. C-977 Piet van der Kroft (NL) 980. C-980 Robert de Wolf (B) 
  Belgrave Harriers  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam 
  2000 Newmarket 22.48.59  2000 Newmarket 23.55.27  2001 Colchester 22.43.10 
  completed:  4  completed: 6  completed: 8 
  d.o.b.: 04-02-1951  d.o.b.: 25-11-1944  d.o.b.: 1-09-1947 
 
 987. C-987 David Jones 993. C-993 Alf Short 1001. C-1001 Kevin Marshall 
  Redcar R.W.C.  Lancashire W.C.  Ilford A.C. 
  2003 Newmarket 21.39.08  2003 Newmarket 22.45.37   2004 Colchester 21.01.27 
  completed: 5  completed: 2  completed: 4 
  d.o.b.: 31-01-1949  d.o.b.: 28-07-1943  d.o.b.: 5-05-1960 
 
1018. C-1018 Willy Vermeulen (B) 1019. C-1019 Frans Derijcke 1022. C-1022 Frank v. d. Gulik (NL) 
  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam  SV de LAT Amsterdam 
  2005 King’s Lynn 22.12.59  2005 King’s Lynn 22.21.12  2005 King’s lynn 23.02.23 
  completed: 2  completed: 2  completed:  6 
  d.o.b.: 04-08-1948  d.o.b.: 15-05-1954  d.o.b.: 29-08-1977 
 
1038. C-1038 Andrew Titley 1061.  C-1061. Caroline Mestdagh (B) 1062. C-1062 Rudy Schoors (B) 
  IOM Veterans A.C.  R.W.V. Rotterdam  R.W.V. Rotterdam 
  2006 Douglas  22.19.59  2007 London 23.37.45  2007 London 23.37.45 
  completed: 2  completed: 1  completed: 1 
  d.o.b.: 19-12-1965  d.o.b.: 1-06-1965  d.o.b.: 7-01-1965 
 
1069. C-1069 Mark Wall 1070. C-1070 Marie P. Vandenabeele 1072. C-1072 Johan Koning (NL) 
  Leicester W.C.  R.W.V. Rotterdam  SV de LAT Amsterdam 
  2009 Newmarket 21.08.39  2009 Newmarket 22.25.06  2009 Newmarket 23.01.59 
  completed: 1  completed: 1  completed: 2 
  d.o.b: 19-09-1956  d.o.b.: 3-10-1961  d.o.b.: 14-07-1960 
 
  did not started: 
 2. Peter Bennett 14. Sailash Shah 31. C-1020 Kim Howard 
 37. C-736 Gareth Davies 590. C-590 Edmund Shillabeer 1009. Boetje Huliselan (NL) 
 



De 100 Miles Lingfield 2011 in het kort bekeken.  Door Piet Jansens 
 
Wedstrijddatum. Vorig jaar was al snel bekend dat de 100 mijl wedstrijd dit jaar in de plaats Lingfield zal 
plaatsvinden en wel in het weekend van 20 op 21 augustus. De wandelplanning werd hierop afgesteld en Piet 
zou dus zijn 68e verjaardag op de paardenracebaan vieren. Deze datum kwam ook voor veel potentiële 
deelnemers prima uit, doch helaas werd de datum verschoven naar het weekend van 2 op 3 juli 2011. Voor 
velen betekenden het dat het trainingschema danig aangepast moest worden. Ook wij moesten de camping 
afzeggen die we voor die week besproken hadden vanwege de Barchemse 4-daagse. 
 
De voorbereidingen worden getroffen, iedereen wordt van de nodige informatie voorzien en de inschrijvingen 
kunnen vanaf februari plaatsvinden. De RWV verzorgingsploeg wordt op de hoogte gehouden van het aantal 
deelnemers en uiteindelijk zullen er vanuit de CVN een 26-tal aan de 100 mijl wedstrijd meedoen. Verder 
hebben we voortdurend contact met de wedstrijdsecretaris van de Surrey Walking Club, Mark Easton voor het 
goede verloop van de inschrijvingen.  
 
Naar Lingfield - Engeland. Het is op zaterdagochtend 2 juli al vroeg opstaan, de Tom-Tom wordt ingesteld 
naar Duinkerken voor de bootovertocht en onderweg wordt Gerrit opgepikt. De reis loopt voorspoedig en we 
zijn mooi op tijd voor de Ferry naar Engeland. Dan nog een stuk over de altijd drukke snelweg richting Londen, 
maar wij nemen de zuidkant van de M-25 en zijn weldra via een provinciale weg al snel in Lingfield. We worden 
naar het binnenterrein van de paardenracebaan verwezen en begroeten iedereen die al aanwezig is.  
 
 

     
Iedereen is in afwachting voor de start 

 
Het parkoers wordt verkend, wat natuurlijk erg gemakkelijk te overzien is. We hopen maar dat het niet al te 
warm zal worden of dat we worden overvallen door regenbuien, want er is totaal geen beschutting. Langs het 
parkoers staan al veel tentjes en verzorgingsposten opgesteld om de wedstrijdlopers van dienst te zijn. Voordat 
de wedstrijd begint wordt van de Nederlands/Belgische groep nog foto’s genomen. 
 
Verwarring voor de wedstrijd. Voordat de wedstrijd aanvangt is er nog enige verwarring over het aanloop-
stuk. Men wordt het er over eens dat vanaf de startlijn eerst tegengesteld ruim 350 meter gelopen moet worden 
en dan weer terug om voor de eerste keer de finishlijn echt te passeren. Dit is nodig om de chip voor de 
electronische tijdwaarneming die elke deelnemer uitgereikt heeft gekregen, niet in de war te brengen.  
 
Protest. Dan komt plotsklaps het hoofd van de Jury met de mededeling dat Caroline en Rudy hun maillots 
moeten uittrekken omdat niet in lange broek (?) gelopen mag worden. Na ons protest en fikse discussie worden 
de maillots toch toegestaan. Marcel Dekker heeft altijd toestemming om een maillot te dragen en even later blijkt 
dat er een aantal Engelsen ook gewoon in een lange broek aan de start zijn verschenen. De wedstrijd kan nu echt 
beginnen. Alle deelnemers zoeken een plaatsje bij de startstreep en wij maken nog gauw een groepsfoto van de 
CVN-deelnemers. 
 



 
De Nederlandse en Belgische deelnemers 

 

Verloop van de wedstrijd. Na een welkomstwoord van Mark Easton, de wedstrijdleider, en nog wat 
aanwijzigingen van de hoofdscheidsrechter wordt exact om 14.00 uur het startschot gegeven. De grote groep 
zet zich in beweging en al spoedig wordt duidelijk wat de intenties zijn van de “echte” wedstrijdlopers en de 
deelnemers die het er om te doen is om de 100 mijl binnen de 24 uur af te leggen. Zoals gewoonlijk zijn er een 
aantal waar je van te voren van weet dat ze dit onmogelijk kunnen. Bart Snoeren laat direct zien dat hij zijn 
zinnen heeft gezet om de wedstrijd te willen winnen en neemt gelijk een behoorlijke voorsprong. Gerard Heunks 
gaat in zijn spoor mee, maar we vragen ons af of dit verstandig is. Het weer ziet er goed uit, wel bewolkt maar 
de temperatuur is prima met ongeveer 20°C. 
 

   
Mark Easton spreekt de deelnemers toe en dan vertrekt de menigte het rondeparkoers op 

 
Op de tijdklok kunnen de deelnemers hun tijd in de gaten houden en daarbij willen we proberen om onze groep 
zo goed mogelijk te informeren over de posities. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan want er is dan wel een 
electronische tijdwaarneming die perfect werkt maar de mensen die de computer bedienen willen geen 
tussentijdse uitdraaien geven waarop de posities af te lezen zijn. Vooral naar het einde van de 100 mijl toe is dat 
belangrijk om te weten hoeveel ronden er nog afgelegd moeten worden. Na wat overleg lukt het wel om het een 
beetje in de gaten te houden. 
 
Van Mark Easton hebben we een overzicht ontvangen van alle “laptijden”. Gerrit heeft daar een aantal weken op 
zitten zwoegen en zodanige berekeningen gemaakt dat het mogelijk is om te zien wat de 10 mijl tijden zijn van 
alle deelnemers. Deze zijn in de onderstaande overzichten overgenomen zodat de tijden en plaatsen per 10 mijl 
inzichtelijk zijn. Voor de liefhebber die belangstelling heeft om alle 84 rondetijden nog eens goed te bestuderen 
kan deze lijsten (in excel) bij ons verkrijgen. 



Positions after 10 miles (beyond 8 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
01. B.Snoeren 1.42.40 26. A.Short 1.59.59 51. H.v.Wakeren 2.06.16 
02. G.Vermeir 1.47.31 27. H.Neubacher 2.00.17 52. D.Markowicz 2.06.55 
03. G.Heunks 1.47.32 28. T.Williams 2.00.23 53. D.Toms 2.06.58 
04. K.Falconer 1.52.17 29. W.Thurrell 2.00.23 54. M.Pemen 2.07.12 
05. C.Cattano 1.52.17 30. S.Allen 2.00.37 55. A.Alstrachen 2.08.17 
06. K.Marshall 1.52.18 31. M.Fisher 2.00.37 56. K.Davies 2.08.22 
07. M.Dekker 1.55.01 32. S.Pender 2.00.52 57. J.Constandinou 2.08.22 
08. L.Soetewey 1.55.41 33. P.King 2.01.07 58. S.Queeney 2.09.41 
09. A.Titley 1.55.42 34. G.Smith 2.02.10 59. J.Edwards 2.09.49 
10. S.Brown 1.55.43 35. J.Visser 2.02.35 60. S.Rey 2.09.42 
11. M.Wall 1.56.04 36. F.v.d.Gulik 2.02.35 61. R.Cnudde 2.11.21 
12. R.Brown 1.56.09 37. R.Wiche 2.02.37 62. B.Coates 2.11.50 
13. R.Pistorius 1.56.13 38. P.v.d.Kroft 2.02.37 63. O.Browne 2.12.17 
14. F. de Roeck 1.56.31 39. E.Voogt 2.02.39 64. M.Brown 2.13.39 
15. C.Mestdagh 1.57.35 40. D.Cox 2.03.04 65. S.Driver 2.14.15 
16. R.Schoors 1.57.36 41. C.Flint 2.03.14 66. L.Wallace-Parkin 2.14.35 
17. L.Verreu 1.57.46 42. S.Allen 2.03.16 67. D.Finch 2.14.35 
18. R. de Wolf 1.57.46 43. W.Vermeulen 2.03.17 68. V.Brown 2.14.51 
19. F.Derijcke 1.57.47 44. S.Clements 2.03.26 69. D.Hoben 2.14.51 
20. M.Vandenabeele 1.57.48 45. M.Haynes 2.03.29 70. A.O’Rawe 2.15.25 
21. D.Jones 1.57.48 46. S.Beardsmore 2.03.43 71. J.Rose 2.16.10 
22. R.Michell 1.57.50 47. J.Borgars 2.05.43 72 R.Barclay 2.18.00 
23. I.Statter 1.57.51 48. J.Koning 2.05.43 73. P.Ficken 2.20.28 
24. I.Klinkendon 1.58.30 49. W.v.Cappelle 2.05.44 74. S.Smith 2.20.39 
25. E.Goeman 1.59.41 50. S.Lightman 2.05.53 75. P.Goodwin 2.20.39 
Out: Chelsea and Maggi O’Rawe after 1 lap 
 
De eerste 10 mijl zitten er op en er zijn al grote veschillen. Bart loopt nu al 5 minuten voor Gerard, die al na 2 ronden tot de 
ontdekking komt dat deze voor hem veel te hard gaat. Gerard loopt nu samen met Guido. De meeste Nederlanders/Belgen 
lopen de 10 mijl wel binnen de twee uur, enkele er net overheen, maar Remy heeft toch al wat achterstand. Alles wat daar 
achter zit zal het moeilijk krijgen. 
 

    
Op een rijtje: Johan Koning, Wim van Cappelle, Hans v.Wakeren, Marth Pemen, Robert de Wolf, Marie P.Vandenabeele, 
David Jones, Frans Derijcke, Luc Verreu, Piet v.d.Kroft, Ed Voogt, Rob Wiche en Jaap Visser 
 
Zelf ga ik eens op het gemak een rondje meelopen, maar dan tegengesteld zodat ik iedereen een paar keer kan tegenkomen. 
Halverwege blijkt er in de ruime linkerbocht een stuk vals plat in te zitten maar verder is het natuurlijk een schitterende 
ronde-parkoers. Mooi vlak asfalt en je kunt iedereen in de gaten houden. Wel staat er vrij veel wind. Dan maar weer eens 
terug om bij de finishlijn te kijken hoe de posities er voor staan na 20 mijl. Van de computerman krijg ik een uitdraai (nu 
nog wel) na 16 ronden en zoals vermeld heeft Gerrit dit “vertaald” naar een 20 mijl tijd. De posities aan de kop zijn 
onveranderd, er is verder niemand uit en achteraan zijn er deelnemers die maar net de 6 km per uur halen, dus veel te weinig 
om de 100 mijl te halen. Marth en Remy lopen ook op de grens van 24 uur. 



    
Bart dendert door en Caroline met Rudy volgen goed. Ilona wordt elke ronde beter en Remy maakt zich geen zorgen 
 

Positions after 20 miles (beyond 16 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
01. B.Snoeren 3.28.36 26. D.Jones 4.01.01 51. D.Markowicz 4.16.38 
02. G.Vermeir 3.34.42 27. W.Thurrell 4.01.17 52. J.Koning 4.18.20 
03. G.Heunks 3.41.56 28. T.Williams 4.01.17 53. A.Alstrachen 4.20.52 
04. C.Cattano 3.45.28 29. S.Allen 4.01.17 54. B.Coates 4.21.30 
05. K.Falconer 3.46.58 30. M.Fisher 4.03.17 55. M.Pemen 4.21.50 
06. K.Marshall 3.49.03 31. S.Pender 4.04.08 56. K.Davies 4.24.08 
07. F. de Roeck 3.49.09 32. L.Verreu 4.04.08 57. D.Toms 4.26.01 
08. S.Brown 3.50.49 33. J.Visser 4.06.07 58. O.Browne 4.26.32 
09. R.Pistorius 3.51.01 34. F.v.d.Gulik 4.06.10 59. R.Cnudde 4.26.42 
10. A.Titley 3.51.05 35. E.Voogt 4.06.11 60. J.Edwards 4.27.42 
11. R.Brown 3.52.09 36. C.Flint 4.06.12 61. S.Rey 4.28.50 
12. M.Dekker 3.52.11 37. H.Neubacher 4.07.07 62. S.Queeney 4.29.36 
13. A.Short 3.55.52 38. S.Allen 4.07.43 63. M.Brown 4.29.37 
14. E.Goeman 3.55.54 39. G.Smith 4.07.57 64. A.O’Rawe 4.34.12 
15. M.Wall 3.56.40 40. J.Borgars 4.08.22 65. J.Rose 4.35.31 
16. R. de Wolf 3.57.58 41. W.Vermeulen 4.08.32 66. R.Barclay 4.37.21 
17. F.Derijcke 3.58.15 42. D.Cox 4.08.34 67. S.Driver 4.38.53 
18. M.Vandenabeele 3.58.16 43. H.v.Wakeren 4.09.17 68. L.Wallace-Parkin 4.41.05 
19. I.Klinkendon 3.58.18 44. P.v.d.Kroft 4.09.49 69. J.Constandinou 4.41.33 
20. R.Michell 3.58.18 45. R.Wiche 4.09.52 70. V.Brown 4.45.17 
21. I.Statter 3.58.19 46. S.Clements 4.11.17 71. S.Smith 4.50.18 
22. L.Soetewey 3.58.42 47. S.Beardsmore 4.11.33 72 P.Goodwin 4.51.11 
23. C.Mestdagh 3.58.56 48. S.Lightman 4.11.19 73. D.Hoben 4.55.06 
24. R.Schoors 3.58.57 49. M.Haynes 4.12.29 74. P.Ficken 5.02.56 
25. P.King 4.00.57 50. W.v.Cappelle 4.16.02 75. D.Finch 5.10.35 
 

 
Piet noteert rondetijden 
 

 
Yvon Wiekeraad heeft de taak op zich 
genomen om met de tijdklok een 
schaduwtelling bij te houden wat de eerste 
uren goed lukt. Ze wordt bijgestaan door 
Sjanie van Wakeren. Later in de nacht gaat 
dit niet meer en zijn we afhankelijk van de 
gegevens die door de computerman 
mondjesmaat worden verstrekt. Deze heeft 
er kennelijk geen zin meer in om nog 
uitdraaien voor ons te maken, dus probeert 
Piet het met de hand maar te noteren. 
 

 
Sjanie en Yvon en de klok 



Naar de 30 mijl. Bart heeft een ruime voorsprong op het hele veld, doch Guido blijft aardig in het spoor. Gerard 
heeft moeite om zijn tempo vast te houden maar blijft nog steeds de derde plaats vasthouden. Opmerkelijk toch dat 
het juist ‘onze” nieuwelingen zijn die het zo goed doen. Rein loopt nu vlak achter Gerard, op de hielen gezeten door 
“Good Old Lady Sandra”, die altijd vooraan finisht. Fabiaan en Eddy volgen ook mooi en lopen nog steeds boven de 
8 km/h. Frans, Marie Paule, Caroline & Rudy vormen een vast groepje die de hele tijd bij elkaar blijven. Marcel zit 
daar vlak achter en ook Ilona heeft haar draai gevonden, de zenuwen zijn nu in bedwang.  
 
Daar tussendoor proberen de Engelsen stand te houden. Alf Short is een bedreiging voor Jaap Visser voor de “Eddy 
McNeir” en loopt een ronde voor hem uit. Alf is 67 jaar en dus een stuk “jonger” dan Jaap. De ervaren Jaap maakt 
zich echter nog geen zorgen en wordt de meeste ronden bijgestaan door Frank. Momenteel is Frank bezig om met een 
hoge versnelling een ronde uit te lopen op Jaap en daarna gaan ze weer gezamenlijk verder. In deze 10 mijl worden 
vier uitvallers genoteerd, waaronder Vicky Brown, de dochter van Sandra en Richard. Pam Ficken begon aan een 
onmogelijke missie en stopt ook. De foto’s hieronder geven een aantal bekende Engelse deelnemers. 
 

    
  Sandra Brown (25e x)             Chris Flint (21e  x)             Pam Ficken (2e x)             Martin Fisher (23e x) 
 

Positions after 30 miles (beyond 24 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 5.16.22 26. R. de Wolf 6.07.03 51. D.Markowicz 6.33.12 
02. G.Vermeir 5.23.47 27. L.Soetewey 6.08.05 52. A.Alstrachen 6.34.38 
03. G.Heunks 5.42.46 28. F.v.d.Gulik 6.10.40 53. M.Haynes 6.35.56 
04. R.Pistorius 5.44.11 29. P.King 6.11.03 54. M.Pemen 6.38.35 
05. S.Brown 5.44.57 30. E.Voogt 6.11.51 55. O.Browne 6.43.17 
06. K.Falconer 5.45.02 31. M.Fisher 6.11.58 56. R.Cnudde 6.43.21 
07. F. de Roeck 5.45.30 32. W.Vermeulen 6.16.01 57. K.Davies 6.47.31 
08. C.Cattano 5.49.44 33. C.Flint 6.16.11 58. D.Toms 6.50.51 
09. A.Titley 5.51.24 34. J.Visser 6.16.18 59. M.Brown 6.56.46 
10. E.Goeman 5.57.31 35. S.Allen 6.17.50 60. J.Edwards 6.57.59 
11. M.Wall 5.58.30 36. S.Pender 6.19.30 61. J.Rose 7.04.34 
12. R.Brown 6.00.08 37. S.Allen 6.19.33 62. S.Queeney 7.04.50 
13. F.Derijcke 6.00.23 38. J.Borgars 6.20.59 63. R.Barclay 7.08.54 
14. C.Mestdagh 6.00.24 39. H.v.Wakeren 6.22.45 64. S.Rey 7.14.11 
15. R.Schoors 6.00.25 40. P.v.d.Kroft 6.22.47 65. L.Wallace-Parkin 7.17.48 
16. M.Vandenabeele 6.00.26 41. R.Wiche 6.22.50 66. A.O’Rawe 7.23.39 
17. D.Jones 6.00.37 42. H.Neubacher 6.22.54 67. S.Driver 7.27.41 
18. M.Dekker 6.01.23 43. S.Beardsmore 6.23.17 68. S.Smith 7.36.37 
19. I.Statter 6.01.23 44. S.Clements 6.23.17 69. P.Goodwin 7.38.44 
20. A.Short 6.01.54 45. J.Koning 6.23.24 70. D.Hoben 8.11.13 
21. I.Klinkendon 6.01.54 46. L.Verreu 6.23.44 71. J.Constandinou 9.26.38 
22. K.Marshall 6.01.55 47. S.Lightman 6.24.31 out: D.Finch 18 laps 
23. R.Michell 6.03.24 48. W.v.Cappelle 6.24.54 out: P.Ficken 21 laps 
24. W.Thurrell 6.05.12 49. G.Smith 6.28.15 out: V.Brown 23 laps 
25. T.Williams 6.05.15 50. B.Coates 6.32.43 out: D.Cox 24 laps 



We zijn nu zo’n zeven uur op de been en Bart Snoeren zal weldra het 40 mijl punt passeren. De verzorgingsploeg 
werkt zeer professioneel zoals we gewend zijn bij de RWV. Er is een grote verscheidenheid aan eten en drinken en de 
CVN deelnemers komen niets te kort. Ook wij hebben ons bij de verzorging aangemeld en worden regelmatig van een 
natje droogje voorzien. Uiteraard heeft de ploeg er voor gezorgd dat er met krijt allerlei kreten op het parkoers 
geschreven zijn. Ook de Engelse deelnemers vinden dat prachtig en willen daarmee graag op de foto.   
 

     
De verzorgingsploeg weet hoe je de deelnemers kunt motiveren (en wakker houden !) 

 
Vooraan komt Rein Pistorius opzetten en Gerard zakt iets terug. Sandra wacht nog steeds haar kans af om een paar 
plaatsen op te schuiven. Maar we zijn natuurlijk nog niet op de helft ! Een aantal begeleiders zijn ondertussen in de 
plaats Lingfield wezen eten, want de restaurants op de Race-Course zijn allemaal dicht.  Eigenlijk is er niet veel 
veranderd in die tussentijd, maar er worden weer drie (Engelse) uitvallers genoteerd. Het noteren van laps en tijden 
bij de computerman verloopt steeds stroefer en hij zegt dat de printer het niet meer doet. Mark Easton wordt er bij 
gehaald, belooft een andere printer, maar die komt nooit. Piet v.d.Kroft en Rob Wiche zijn onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden, alhoewel Gerrit er soms wat seconden tussen laat zitten. Opvallend is dat “onze” nieuwelingen het tot nu 
toe allemaal uitstekend doen, maar we hebben nog steeds wat zorgen over de tussentijden van Marth en Remy.  
 

Positions after 40 miles (beyond 33 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 7.04.42 22. R.Michell 8.14.57 43. P.v.d.Kroft 8.40.59 
02. G.Vermeir 7.18.25 23. W.Thurrell 8.15.00 44. R.Wiche 8.41.02 
03. R.Pistorius 7.41.44 24. T.Williams 8.15.03 45. G.Smith 8.44.00 
04. S.Brown 7.42.34 25. R.Brown 8.16.02 46. H.Neubacher 8.44.41 
05. K.Falconer 7.47.01 26. E.Voogt 8.19.51 47. D.Markowicz 8.46.55 
06. G.Heunks 7.47.27 27. R. de Wolf 8.22.16 48. J.Koning 8.48.03 
07. F. de Roeck 7.53.20 28. M.Dekker 8.23.55 49. S.Pender 8.53.51 
08. A.Titley 7.58.13 29. L.Soetewey 8.26.13 50. A.Alstrachen 8.56.51 
09. C.Cattano 7.58.40 30. J.Visser 8.27.27 51. M.Pemen 8.59.21 
10. D.Jones 8.01.02 31. W.Vermeulen 8.29.14 52. B.Coates 9.01.13 
11. E.Goeman 8.02.02 32. S.Allen 8.30.31 53. M.Haynes 9.05.00 
12. M.Wall 8.08.28 33. C.Flint 8.31.49 54. R.Cnudde 9.05.42 
13. I.Statter 8.08.41 34. M.Fisher 8.35.11 55. O.Browne 9.16.33 
14. K.Marshall 8.08.58 35. S.Lightman 8.34.13 56. K.Davies 9.17.42 
15. C.Mestdagh 8.08.59 36. W.v.Cappelle 8.35.11 57. J.Rose 9.26.24 
16. F.Derijcke 8.09.00 37. H.v.Wakeren 8.35.16 58. J.Edwards 9.27.53 
17. R.Schoors 8.09.03 38. L.Verreu 8.37.13 59. D.Toms 9.31.09 
18. M.Vandenabeele 8.09.05 39. S.Beardsmore 8.38.09 60. S.Rey 10.18.09 
19. I.Klinkendon 8.09.36 40. P.King 8.39.34 61. A.O’Rawe 10.29.22 
20. A.Short 8.10.50 41. S.Clements 8.39.53 62. S.Smith 10.45.30 
21. F.v.d.Gulik 8.11.53 42. J.Borgars 8.40.26  
 
out: L.Wallace-Parkin 33 laps  D.Hoben 29 laps M.Brown 27 laps 
 S.Driver 32 laps  R.Barclay 28 laps P.Goodwin 27 laps 
 S.Queeney 31 laps  J.Constandinou 27 laps S.Allen 25 laps 
 
 
 



Naar de 50 mijl. Terwijl de snelle atleten vooraan al halverwege de wedstrijd gaan, zijn er toch zeker een twaalftal 
die de 40 mijl nog moeten passeren. Bart loopt een klein half uurtje voor op Guido en Sandra is bij Rein gekomen. 
Toch alweer drie kwartier achter Bart. Samen trekken ze rondenlang met elkaar op.  Gerard draait nog steeds mee en 
Fabiaan loopt daar weer 8 minuten achter. Daartussen loopt de Brit Kenneth Falconer. Eddy heeft Fabiaan bijna te 
pakken en zij zullen verder ook samen gaan. Er volgt nu een rijtje Engelse lopers voordat het groepje Frans, Rudy, 
Marie Paule en Caroline doorkomen. Ze hebben er zin in en als ze zo door gaan zitten er mooie persoonlijke records 
in. Don Cox komt telkens informeren of de tussentijden van Ilona wel kloppen, het lijkt wel of ze telkens harder gaat. 
Volgens Don loopt ze nu op een schema van 21u40m. Het zal nog gekker worden.  
 

 
De deelnemers kunnen genieten van de bloemen in de bermen 

 
Frank loopt weer bij Jaap maar nu wel met een ronde meer. Echt opmerkelijk zijn de Engelse dames Wendy Thurrell 
en Tara Williams. Ze lopen nu al uren met de grootste lol over het parkoers, links en rechts grappen makend en 
zwaaien naar iedereen. Maar ondertussen wel met een behoorlijke snelheid !! Dat worden weer twee nieuwe 
Centurions. Richard Brown kampt weer met problemen en zakt telkens verder terug. Jaap heeft Alf Short bijna in het 
vizier. De andere  “bedreigingen” voor de 65+ prijs liggen ver achter of zijn er inmiddels uit. 
 
Marcel Dekker loopt nog steeds goed, de vraag is hoe lang hij dat volhoudt. Vlak daarachter komen Robert, Luc, 
Willy en Wim. Luc verreu is de laatste van onze groep die de 50 mijl binnen de elf uur haalt, alhoewel Johan daar 
ook bijhoort, het scheelt maar een half minuutje. Hans van Wakeren is het “kunstje” na 29 jaar nog niet verleerd. 
Ook toen verzorgde wij hem al en wisten dat hij op gezette tijden even 5 minuten rust nodig had om daarna weer 
verder te gaan.  
 

Positions after 50 miles (beyond 41 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 09.01.14 21. T.Williams 10.26.51 41. P.v.d.Kroft 11.04.08 
02. G.Vermeir 09.26.00 22. R.Brown 10.28.18 42. R.Wiche 11.04.12 
03. S.Brown 09.45.27 23. E.Voogt 10.29.35 43. J.Borgars 11.04.51 
04. R.Pistorius 09.46.24 24. R.Michell 10.30.09 44. G.Smith 11.05.48 
05. G.Heunks 09.54.47 25. A.Short 10.32.56 45. S.Clements 11.08.27 
06. K.Falconer 10.00.55 26. J.Visser 10.38.57 46 M.Pemen 11.17.20 
07. F. de Roeck 10.02.00 27. M.Dekker 10.39.32 47. H.Neubacher 11.21.36 
08. E.Goeman 10.03.58 28. R. de Wolf 10.41.35 48. R.Cnudde 11.26.37 
09. A.Titley 10.07.42 29. L.Soetewey 10.44.56 49. A.Alstrachen 11.30.52 
10. K.Marshall 10.11.03 30. W.Vermeulen 10.47.38 50. D.Markowicz 11.39.02 
11. D.Jones 10.14.10 31. W.v.Cappelle 10.48.37 51. K.Davies 11.42.30 
12. C.Cattano 10.15.19 32. S.Allen 10.48.39 52. M.Haynes 11.44.04 
13. I.Statter 10.16.51 33. S.Lightman 10.56.05 53. O.Browne 11.55.05 
14. F.Derijcke 10.18.15 34. L.Verreu 10.57.12 54. J.Rose 11.55.06 
15. C.Mestdagh 10.18.18 35. S.Beardsmore 10.57.15 55. J.Edwards 12.08.07 
16. R.Schoors 10.18.21 36. C.Flint 10.57.47 56. B.Coates 12.10.17 
17. M.Vandenabeele 10.18.22 37. J.Koning 11.00.37 57. D.Toms 12.23.16 
18. I.Klinkendon 10.20.39 38. P.King 11.01.08 58. A.O’Rawe 13.51.52 
19. F.v.d.Gulik 10.23.22 39. M.Fisher 11.02.55 59. S.Smith 13.53.26 
20. W.Thurrell 10.26.46 40. H.v.Wakeren 11.04.06 
 
out : M.Wall 40 laps S.Rey 34 laps S.Pender 36 laps 



 
De nacht door. Het is nu midden in de nacht en terwijl de deelnemers hun rondes blijven lopen, gaan wij er een aantal 
uurtjes tussenuit voor een hazenslaap. Tenslotte moeten we na afloop van de wedstrijd nog terug naar Nederland rijden. Piet 
en Janny leggen de achterbank van de auto plat, de kussens van de tuinstoelen worden als ligmatje gebruikt en slapen maar. 
Gerrit legt zich ter ruste in een grote tent die daar speciaal voor neer is gezet. De verzorgingsploeg rust om de beurt in een 
tentje, maar werken ondertussen keihard door om de lopers van een “natje en droogje” te voorzien.  
 

     
        verzorging in de nacht                  Luc en Marth passeren in de nacht          tijdwaarneming in de nacht 
 
Helaas gaan er in die nachtelijke uren juist drie van onze groep er uit. Guido Vermeir is de eerste die er na 10 uur en 17 
minuten uitstapt in de 45e ronde. Dat is verrassend omdat hij op dat moment nog op de tweede plaats loopt. Toch zichzelf 
opgeblazen ?? Luc Verreu is de volgende. Hij stopt na 11 uur 18 en heeft dan 43 ronden afgelegd. Alhoewel hij halverwege 
nog een mooie tijd had, nopen fysieke problemen tot opgave. En dan komt Gerard Heunks binnen. Het zat er al een tijd aan 
te komen, want eigenlijk kwam Gerard nooit goed in zijn ritme. Bleef lang goed in de voorste linie (na 46 ronden nog in 4e 
positie !) maar moest elke keer terrein prijsgeven. Oude blessures spelen op en de drukte van het slagersbedrijf helpt ook niet 
om goed uitgerust aan de start te verschijnen. Allen veel sterkte !! 
 
We gaan naar de 60 mijl (96 km) en dat betekent dat Bart daar al om één uur in de nacht passeert (!) terwijl de volgers daar 
al bijna een uur achter lopen. Sandra is door het uitvallen van Guido naar de tweede plaats gegaan en Rein loopt nog steeds 
samen met haar op. Als de laatste loper de 60 mijl om half acht in de ochtend is gepasseert zijn wij al weer uren klaar 
wakker en staan langs de lijn om de deelnemers aan te moedigen en proberen we weer wat tussentijden te noteren. 
  

Positions after 60 miles (beyond 50 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 10.55.29 19. W.Thurrell 12.43.40 37. H.v.Wakeren 13.42.49 
02. S.Brown 11.50.00 20. T.Williams 12.43.43 38. S.Clements 13.44.43 
03. R.Pistorius 11.50.57 21. R.Michell 12.44.10 39. H.Neubacher 13.45.57 
04. F. de Roeck 12.09.25 22. C.Cattano 12.44.47 40. M.Fisher 13.46.29 
05. E.Goeman 12.09.26 23. J.Visser 12.57.51 41. M.Pemen 13.47.57 
06. K.Falconer 12.16.52 24. R. de Wolf 13.05.55 42 C.Flint 13.50.42 
07. D.Jones 12.24.32 25. W.v.Cappelle 13.08.01 43. P.King 13.52.50 
08. K.Marshall 12.24.56 26. M.Dekker 13.08.33 44. R.Cnudde 13.58.36 
09. A.Titley 12.26.41 27. W.Vermeulen 13.09.01 45. K.Davies 14.03.57 
10. C.Mestdagh 12.30.13 28. L.Soetewey 13.09.37 46. A.Alstrachen 14.11.46 
11. F.Derijcke 12.30.16 29. S.Allen 13.11.59 47. M.Haynes 14.25.18 
12. M.Vandenabeele 12.30.22 30. S.Beardsmore 13.22.17 48. O.Browne 14.28.55 
13. I.Statter 12.30.48 31. S.Lightman 13.22.52 49. D.Toms 14.48.49 
14. R.Schoors 12.30.49 32. J.Koning 13.32.26 50. B.Coates 15.08.04 
15. I.Klinkendon 12.31.09 33. J.Borgars 13.32.56 51. J.Edwards 15.25.32 
16. R.Brown 12.35.27 34. P.v.d.Kroft 13.34.06 52. S.Smith 17.08.10 
17. F.v.d.Gulik 12.41.18 35. R.Wiche 13.34.12 53. A.O’Rawe 17.38.21 
18. E.Voogt 12.41.46 36. G.Smith 13.36.12 
 
Out: A.Short 50 laps  G.Heunks 48 laps (na 46 ronden nog op de 4e plaats) 
    G.Vermeir 45 laps (na 45 ronden nog op de 2e plaats) 
 D.Markowicz 43 laps  L.Verreu 43 laps  J.Rose 42 laps 
 



     
 
De ochtend begint met een lage grondmist, de vliegtuigen van Gatwick komen alweer om de twee minuten over en de 
temperatuur gaat zachtjesaan omhoog. Overal zie je koppeltjes en groepjes lopen en “onze” Belgen lijken wel als één familie 
samen op weg naar zondagsmis, maar dan wel in een hoog tempo. C-760 Richard Brown, vele jaren achtereen winnaar van 
de 100 mijl wedstrijd, houdt het voor gezien. De laatste jaren heeft Richard veel knie-problemen, een slijtage die bij veel 
wandelaars voorkomt. Hij helpt nu Sandra zo veel als mogelijk is. Ook voor Luc Soetewey is het na 55 ronden en zo’n 105 
km over. Marth zal het nu verder alleen moeten doen, maar zij gaat goed verder en loopt nu op een schema binnen de 24 
uur. Remy loopt daar niet ver achter en maakt zich totaal geen zorgen. 
 

Positions after 70 miles (beyond 58 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 12.52.05 18. W.Thurrell 15.01.57 35. H.Neubacher 16.11.18 
02. S.Brown 13.56.13 19. T.Williams 15.02.00 36. M.Pemen 16.18.35 
03. R.Pistorius 14.05.00 20. F.v.d.Gulik 15.09.10 37. S.Clements 16.19.17 
04. F. de Roeck 14.17.58 21. W.v.Cappelle 15.21.43 38. M.Fisher 16.23.49 
05. E.Goeman 14.18.01 22. C.Cattano 15.23.17 39. P.King 16.24.25 
06. K.Marshall 14.33.29 23. J.Visser 15.26.40 40 R.Cnudde 16.26.18 
07. D.Jones 14.37.05 24. W.Vermeulen 15.28.31 41. K.Davies 16.27.50 
08. K.Falconer 14.38.01 25. M.Dekker 15.34.07 42. G.Smith 16.30.34 
09. I.Statter 14.42.05 26. R. de Wolf 15.36.02 43. C.Flint 16.30.34 
10. C.Mestdagh 14.42.07 27. S.Allen 15.42.01 44. A.Alstrachen 16.36.37 
11. R.Schoors 14.42.13 28. S.Beardsmore 15.48.08 45. O.Browne 17.01.40 
12. F.Derijcke 14.42.15 29. S.Lightman 15.51.03 46. D.Toms 17.33.16 
13. M.Vandenabeele 14.42.18 30. H.v.Wakeren 15.54.35 47. B.Coates 18.10.27 
14. I.Klinkendon 14.42.50 31. J.Koning 15.57.22 48. J.Edwards 18.26.04 
15. E.Voogt 14.53.57 32. P.v.d.Kroft 15.59.24 49. S.Smith 20.44.56 
16. R.Michell 14.58.05 33. R.Wiche 15.59.31 50. A.O’Rawe 21.11.16 
17. A.Titley 15.01.20 34. J.Borgars 16.04.34 
 
Out: R.Brown 56 laps L.Soetewey 55 laps M.Haynes  55 laps 
 

    
Tara en Wendy hebben er nog lol in    Bart gaat onbedreigd naar de winst Jaap heeft de 8e “Eddy” in zicht 



Op naar de 80 mijl.  Het deelnemersveld is zich aan het stabiliseren. Van degene die ruim binnen het schema van 24 
uur lopen zal niemand meer uitvallen Wel zullen er in de achterhoede er bij zijn die al weten dat ze het niet kunnen 
redden, doch ze blijven hun rondjes draaien tot het einde toe. Ook zijn er een paar deelnemers die op “het randje” 
lopen.  Halen ze het wel of niet ?? In principe hebben wij geen zorgen, de meesten draaien erg goed en er zitten mooie 
persoonlijke records in. We blijven Marth en Remy aansporen om hun tempo vast te houden of liever nog iets te 
verhogen. Voorin zijn de eerste vijf plaatsen vast in handen van Bart, Sandra, Rein, Fabiaan en Eddy. Maar wat is 
Ilona aan het doen ?? Het lijkt wel of ze elke ronde nog versnelt en Don komt telkens informeren of dat wel klopt. Ze 
loopt de ene na de andere voorbij en nestelt zich op de zesde plaats. Als de laatste vier de lijn van de 80 mijl passeren 
zijn ondertussen de eerste vier deelnemers al binnen op de 100 mijl.  
 

       
Rob en Piet altijd samen          Don gelooft het bijna niet dat Ilona zo sterk loopt            Rudy & Caroline niet 
                                                                                                                                                 altijd samen 
 

Positions after 80 miles (beyond 67 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 14.55.00 17. T.Williams 17.13.49 33. J.Koning 18.26.54 
02. S.Brown 16.01.40 18. K.Falconer 17.16.01 34. J.Borgars 18.37.04 
03. R.Pistorius 16.15.31 19. F.v.d.Gulik 17.38.00 35. H.Neubacher 18.38.54 
04. F. de Roeck 16.21.57 20. A.Titley 17.40.05 36. M.Pemen 18.45.21 
05. E.Goeman 16.22.01 21. W.v.Cappelle 17.40.13 37. R.Cnudde 18.52.05 
06. I.Klinkendon 16.48.30 22. W.Vermeulen 17.46.17 38 M.Fisher 18.52.44 
07. F.Derijcke 16.50.08 23. C.Cattano 17.55.38 39. K.Davies 18.54.51 
08. K.Marshall 16.51.23 24. J.Visser 17.55.38 40. G.Smith 18.55.34 
09. I.Statter 16.51.46 25. R. de Wolf 18.02.35 41. P.King 18.55.42 
10. M.Vandenabeele 16.52.01 26. M.Dekker 18.09.55 42. C.Flint 18.55.43 
11. D.Jones 16.52.23 27. S.Beardsmore 18.13.34 43. S.Clements 18.57.36 
12. C.Mestdagh 16.54.25 28. S.Lightman 18.13.59 44. A.Alstrachen 18.58.26 
13. R.Schoors 16.54.32 29. H.v.Wakeren 18.16.54 45. O.Browne 19.18.03 
14. E.Voogt 17.06.42 30. S.Allen 18.18.30 46. B.Coates 21.09.18 
15. R.Michell 17.07.08 31. P.v.d.Kroft 18.26.03 47. D.Toms 21.37.04 
16. W.Thurrell 17.13.46 32. R.Wiche 18.26.12 48. J.Edwards 22.02.19 
out: S.Smith 64 laps  A.O’Rawe 63 laps 
 
De laatste uren. Het begint al weer aardig warm te worden, de sweaters en truien gaan uit en van de warme koffie en 
thee wordt overgegaan naar de koelere dranken. Opmerkelijk is dat de ochtend altijd zo lang duurt. Als het eenmaal 
licht is verlangt iedereen naar het einde van de wedstrijd. Toch moeten er nog vele mijlen worden afgelegd. We 
overzien onze groep en weten eigenlijk wel dat er nu niemand meer zal uitvallen (hopen we). Als Marth en Remy hun 
tempo maar kunnen vasthouden !  Ian Statter en Kevin Marshall wisselen telkens stuivertje met onze Belgische groep 
en ook Dave Jones zit daar nog aardig bij. Ed Voogt kan ook aardig in de buurt blijven. De dames Williams en 
Thurrell hebben nog steeds de grootste lol en schateren het soms uit van de pret die ze samen hebben. Maar ze gaan 
wel hard !  Trouwens, alle nog in de race lopende dames doen het erg goed. Frank, Wim, Willy, en Jaap houden 
elkaar in de gaten en een stukje daarachter stampt Robert zijn rondjes. Marcel gaat nog steeds aardig mee. En dan 
komen er de twee totaal onbekende Engelse dames Suzanne en Sara die er goed de gang in hebben.  



Verbazingwekkend is toch Hans v. Wakeren die niet zoveel lange afstanden loopt, maar goed op de been wordt 
gehouden door Sjanie. Piet en Rob zijn de hele wedstrijd al een onafscheidelijk koppel. Dat Gerrit er in zijn 
tussentijden berekeningen nog seconden verschil in heeft weten te krijgen is mij een raadsel. Ook Johan loopt zo te 
zien probleemloos rond en doet elke keer een poging om het duo voorbij te komen. Uiteindelijk slaagt hij daar in. 
Achter Remy begint het moeilijk te worden voor Chris Flint, Paul King, Sue Clements en Oliver Browne.  
 

Positions after 90 miles (beyond 75 laps) 
 
pos:  name: time: pos:  name: time: pos:  name: time: 
 
01. B.Snoeren 16.57.52 15. R.Michell 19.21.18 29. S.Beardsmore 20.45.07 
02. S.Brown 18.15.10 16. W.Thurrell 19.25.40 30. J.Koning 20.53.06 
03. R.Pistorius 18.21.47 17. T.Williams 19.25.41 31. S.Allen 20.55.34 
04. F. de Roeck 18.29.36 18. K.Falconer 20.05.26 32. P.v.d.Kroft 20.55.55 
05. E.Goeman 18.29.42 19. F.v.d.Gulik 20.07.58 33. R.Wiche 20.56.05 
06. I.Klinkendon 18.59.00 20. W.Vermeulen 20.10.33 34 J.Borgars 21.12.09 
07. I.Statter 19.05.04 21. W.v.Cappelle 20.14.37 35. M.Pemen 21.15.26 
08. K.Marshall 19.07.50 22. A.Titley 20.15.05 36. A.Alstrachen 21.23.05 
09. F.Derijcke 19.09.08 23. J.Visser 20.15.52 37. M.Fisher 21.23.34 
10. M.Vandenabeele 19.09.12 24. C.Cattano 20.16.04 38. R.Cnudde 21.25.25 
11. C.Mestdagh 19.09.24 25. R. de Wolf 20.30.35 39. C.Flint 21.37.53 
12. R.Schoors 19.09.29 26. S.Lightman 20.34.14 40. P.King 21.38.29 
13. D.Jones 19.10.35 27. H.v.Wakeren 20.41.31 41. S.Clements 21.38.43 
14. E.Voogt 19.16.40 28. M.Dekker 20.43.57 42. O.Browne 21.48.04 
 
out: K.Davies 75 laps  H.Neubacher 75 laps  G.Smith 74 laps 
 D.Toms 71 laps  J.Edwards 71 laps  B.Coates 68 laps 
 
 
Ondertussen zijn in dit 10 mijl stuk er 
een viertal uitgestapt die geen enkele 
kans meer hadden om de 100 mijl te 
halen. Ook Davies stopt na de 75 ronde. 
Maar erg vreemd is het uitstappen van 
de bekende Duitser Herbert Neubacher. 
Later verklaart hij dat hij verkeerde 
informatie had ontvangen over het 
aantal gelopen ronden en tot de 
conclusie kwam dat hij het niet meer kon 
halen. Het was evenwel een misrekening 
omdat er nog voldoende tijd over was. 
Onze berekening gaf aan dat hij nog drie 
uur had voor de laatste 10 mijl. We 
gaan naar de tussentijden van de 90 mijl 
met onveranderd een grote voorsprong 
voor Bart. 

        
   Hans van Wakeren                      Herbert Neubacher 
       loopt erg sterk                               rekent verkeerd 

 

 

De 100 mijl in zicht ! we maken ons op voor de laatste 10 mijl. Uiteraard zijn er dan 
nog vele deelnemers die nog veel meer mijlen moeten afleggen, maar wij bekijken het nu 
eenmaal in deze volgorde. De vraag is of Bart de 100 mijl binnen de 19 uur kan 
volbrengen. Hij heeft een aantal ronden “rustig” meegelopen met het Belgische groepje 
en heeft daardoor minder snelle rondetijden gemaakt. Op het laatst versnelt hij nog wel, 
maar zal toch een paar minuten te kort komen.  
 
Opmerkelijk is dat Sandra Brown daardoor deze vier minuten op hem goedmaakt. Bart 
wint evenwel met groot verschil en wordt de eerste nieuwe Centurion van dit jaar en 
daarmee winnaar van de Hew Neilson Trophy. Hij is ook de enige die binnen de 20 uur 
blijft en dat is in het verleden wel anders geweest.  
 
Bart Snoeren; nieuw Centurion C-1083 



Iedereen is winnaar. Sandra wordt de eerste dame (zoals gewoonlijk) en heeft nu 25 x een 100 mijl Centurion-wedstrijd in 
Engeland met succes volbracht. Ze wint als bestaande Centurion ook de Bristol Trophy. De RWV komt sterk voor de dag 
met de drie nieuwe Centurions Rein Pistorius die derde wordt, Fabiaan de Roeck (C-1085) wordt vierde en Eddy Goeman 
(C-1086) behaalt de vijfde plaats. Ze halen gelijk ook maar even de Teamprijs binnen. Ilona heeft boven verwachting zeer 
sterk gepresteerd met een prachtige tijd en de zesde plaats. Zij ploft op een stoeltje neer en wordt liefdevol opgevangen door 
Yvon. Don kan het maar niet geloven dat “zijn” Ilona nu Centurion 1087 is. 
 

        
Sandra Brown: 2e plaats       Rein Pistorius: 3e plaats       Fabiaan de Roeck:  4e     Ilona Klinkendon:  6e plaats 
               nieuw centurion 1084        Eddy Goeman:  5e 
 
Ian Statter en Kevin Marshall hebben hun posities niet meer prijsgegeven en finishen als zevende en achtste. Ian is als 
snelste bestaande Centurion daarmee winnaar van de Hammond Trophy. Nu is het wachten op het Belgische groepje. Maar 
Caroline Mestdagh heeft er nog een snelle sprint tussendoor gegooit en komt met een paar minuten voorsprong als negende 
binnen. Deze keer dus sneller als Rudy !  Dan heeft ook Ed Voogt (nieuw Centurion 1088) zich er nog bijgevoegd en wordt 
door de computer als tiende genoteerd met dezelfde tijd voor Frans Derijcke en Marie Paule Vandenabeele als 11 en 12. 
Rudy Schoors krijgt een seconde aan zijn broek met de 13e plaats.  De “oude” Centurions maken mooie persoonlijke 
records. Voor ons is het even moeilijk om in de drukte iedereen op de finishfoto te krijgen en soms laten we iemand 
“opnieuw” finishen.  
 

     
Caroline Mestdagh: 9e          Ed Voogt: 10e.    Frans en Marie Paule: 11e en 12e            Rudy Schoors: 13e 
 
De dames Wendy Thurrell en Tara Williams komen lachend over de finish en zijn de volgende nieuwe Centurions 1089 en 
1090. De plaatsen 16 en 17 zijn voor ouwe getrouwe Roger Michell en David Jones. Na deze hebben we even tijd om de 
finishers te feliciteren en om wat orde op zaken te stellen. We proberen nogmaals om de computerman te overreden om 
printer-uitdraaien te maken, maar dat is tevergeefs. Wij houden de andere lopers zo goed mogelijk op de hoogte hoeveel 
ronden er nog te lopen zijn. De verzorgingspost is nog vol in bedrijf en als Loes der mond opendoet ben je gelijk weer 
klaarwakker. Frank is alweer de jongste finisher en daarmee voor de zesde keer winnaar van de Bill King Trophy. Wanneer 
komt er voor deze prijs weer eens een echte jonge deelnemer ? Willy Vermeulen is de volgende die binnenkomt en is voor de 
derde keer succesvol. Vlak daarachter finisht nieuwkomer Wim van Capelle en Jaap Visser steekt acht vingers in de lucht. 
Op de foto is te zien dat Jaap een stapje eerder over de finish komt dan Wim, doch ze worden in de uitslag omgewisseld, wel 
met dezelfde tijd. Wim krijgt Centurionnummer 1091. 



       
Wendy en Tara worden lachend 14 en 15  Frank wordt: 18e        Willy wordt 19e         Wim en Jaap: 20e – 21e 
 
Achter Wim en Jaap komt weer een nieuwe Centurion, Kenneth Falconer die C-1092 wordt en meteen daarachter  Sarah 
Lightman (een licht Engels vrouwtje) die C-1093 wordt. Andrew Titley kan Robert de Wolf voorblijven die nog net binnen 
de 23 uur blijft. Hij heeft nu voor de negende keer de 100 mijl met succes afgelegd. Binnen die 23 uur lukt niet voor Marcel 
Dekker, hij heeft negen minuten meer nodig, maar heeft er nu wel 10 x opzitten. We hebben weer even een ronde de tijd 
voordat er weer iemand binenkomt. Wat in elk geval zeker is dat er dit jaar best wel veel nieuwe Centurions bijkomen 
waaronder een groot aantal vrouwen. Ze komen sterk opzetten !!  
 

      
   Robert de Wolf:  25e            Marcel Dekker:  26e                  Johan Koning:   27e             Hans van Wakeren: 31e 
 
Er is nog een klein een half uur te gaan en dan moet iedereen binnen zijn. Marth heeft nog 12 minuten over en Remy wordt 
in de laatste ronde naar de eindstreep geschreeuwd, maar die verblikt of verbloosd niet. Ze krijgen als nieuwe Centurions de 
nummers 1096 en 1097. Als allerlaatste komt Paul King binnen die nog net drie minuten over heeft. Helaas geldt dit niet 
voor Chris Flint en Sue Clements die een paar mijl te kort komen.  
 

                 
      Rob en Piet: gezamelijk 29 en 30                      Marth Pemen:  33e                       Remy Cnudde:  35e  



De printer doet het ! Vanaf het moment dat de eerste deelnemers zijn gefinisht proberen Captain C-541 Charlie Weston en 
ik om op papier een uitslagenlijst te maken. Belangrijk is natuurlijk om aan de juiste tijd te komen en het is dringen geblazen 
bij de auto van de computerman. Dan is het toch wel heel toevallig dat meteen nadat iedereen gefinisht is de printer 
plotsklaps tot leven komt en een prachtige uitslagenlijst produceert. Het kon dus allemaal wel ! 
 
De prijsuitreiking. Iedereen knapt zich wat op, de verzorgingstenten worden afgebroken en het wedstrijdtoneel is binnen de 
kortste keren leeg en verlaten. Daarna gaan we naar de grote tribunes van het sportcomplex. Er wordt provisorisch een 
prijzentafel neergezet (het lijkt wel een behangtafel) waar de bekers en medailles op worden uitgestald. De tafel bezwijkt er 
bijna onder. De voorzitter van de Surrey Walking Club, Peter Selby bedankt de organisatie voor het goede verloop van de 
wedstrijd op een prachtige lokatie.  Verder alle vrijwilligers voor hun inzet, de tijdwaarnemers en juryleden voor hun werk. 
En de deelnemers die prima prestaties hebben geleverd. 
 
Er wordt begonnen met de prijsuitreiking van diverse Britse kampioenschappen, Landelijk, Regionaal en Club. Het lijkt er 
op dat Sandra Brown bijna alle prijzen wegsleept. Wij vinden het nogal lang duren en het is behoorlijk warm in de zon. 
Eindelijk komen dan de prijzen aan bod voor de Centurionwedstrijd.  
 

     
 
Bart Snoeren krijgt een grote beker voor de eerste plaats bij de heren en Sandra Brown krijgt een beker voor de eerste plaats 
bij de dames. Maar waar blijven de prijzen voor de 2e en 3e plaats ? Daarna ontvangen alle 15 nieuwe Centurions hun 
Centurionspeld met nummer. Bart Snoeren is als eerste nieuwe Centurion tevens winnaar van de Hew Neilson Trophy. Ian 
Statter ontvangt de Hammond Cup en Sandra Brown de Bristol Trophy. Helaas blijkt de Bill King Trophy voor Frank v.d. 
Gulik niet aanwezig te zijn (dus oud fotootje geplaatst). Ook de Eddy McNeir Trophy voor Jaap Visser zal later uitgereikt 
worden. De Sunday Dispatch Trophy (Teamprijs) wordt overhandigt aan de drie mannen van de RWV-Rotterdam: Rein 
Pistorius, Fabiaan de Roeck en Eddy Goeman. Tenslotte krijgen de meeste deelnemers nog een medaille omdat zij 
uitkwamen in een bepaalde leeftijdscategorie. Jammer dat deze prijsuitreiking door de slechte voorbereiding een beetje 
rommelig aandoet. Later komen we er nog achter dat ook de prijs voor het landenklassement niet is uitgereikt. De Britse 
Centurions wonnen. 
 
Terugreis. We nemen afscheid van iedereen, sommige 
gaan direct terug naar Nederland of België en een aantal 
blijven nog een nachtje. Wij hebben de auto al klaar staan 
en verlaten het Lingfield Park en gaan op weg naar 
Dover.  
 
Na een bootovertocht van twee uur zijn we in Duinkerken 
en zetten de klok weer een uur vooruit. Nadat we Gerrit 
bij Meerkerk afgezet hebben arriveren we laat in de 
avond terug in Soest. Het was een lang, mooi weekend 
waar we een goede wedstrijd zonder incidenten hebben 
gezien.   
 
 
 
 
 

 
 
 



Results 100 Miles Open/RWA Race Lingfield 
Lingfield Park Race Course  2 – 3 July 2011 

Promoted by Surrey Walking Club 
 
Entries:  83 Started:  77 Finished:  36 
 

Pos C-Nr New C. Name Club Time 
  1.  1083 Bart Snoeren  (NL) D.A.K. Drunen 19.04.07 
  2.  735  Sandra Brown Surrey Walking Club 20.18.23 1st lady 
  3.   1084 Rein Pistorius  (NL) R.W.V. Rotterdam 20.26.26 
  4.   1085  Fabiaan de Roeck (B) R.W.V. Rotterdam 20.33.02 
  5.   1086 Eddy Goeman  (B) R.W.V. Rotterdam 20.33.02 
  6.   1087 Ilona Klinkendon (NL) R.W.V. Rotterdam 21.04.02 2nd lady 
  7.  968  Ian Statter Surrey Walking Club 21.12.25 
  8. 1001  Kevin Marshall Ilford A.C. 21.25.20 
  9. 1061  Caroline Mestdagh  (B) R.W.V. Rotterdam 21.30.57 3rd lady 
10.  1088 Ed Voogt  (NL) R.W.V. Rotterdam 21.32.01 
11. 1019  Frans Derijcke (B) R.W.V. Rotterdam 21.32.01 
12. 1070  Marie-Paule Vandenabeele (B) R.W.V. Rotterdam 21.32.01 4th lady 
13. 1062  Rudy Schoors  (B) R.W.V. Rotterdam 21.32.02 
14.  1089 Wendy Thurrell LDWA 21.33.35 5th lady 
15.  1090 Tara Williams LDWA 21.33.35 6th lady 
16.  724  Roger Michell Surrey Walking Club 21.36.17 
17.  987  David Jones Redcar Race W.C. 21.38.13 
18. 1022  Frank van der Gulik (NL) S.V. de LAT Amsterdam 22.40.19 
19. 1018  Willy Vermeulen (B) R.W.V. Rotterdam 22.44.15 
20.  1091 Wim van Cappelle  (NL) A.V. Ciko Arnhem 22.46.31 
21.  944  Jaap Visser (NL) R.W.V. Rotterdam 22.46.31 
22.  1092 Kenneth Falconer LDWA 22.54.23 
23.  1093 Sarah Lightman Leicester Walking Club 22.55.58 7th lady 
24. 1038  Andrew Titley I.O.M. Veterans 22.57.05 
25.  980  Robert de Wolf (B) R.W.V. Rotterdam 22.58.02 
26.  957  Marcel Dekker (NL) S.V. de LAT Amsterdam 23.09.07 
27. 1072  Johan Koning (NL) S.V. de LAT Amsterdam 23.23.26 
28.  1094 Suzanne Beardsmore unattached 23.23.43 8th lady 
29.  919  Rob Wiche  (NL) R.W.V. Rotterdam 23.30.27 
30.  977  Piet van der Kroft  (NL) R.W.V. Rotterdam 23.30.27 
31.  563  Hans van Wakeren  (NL) Unitas Sittard 23.34.32 
32.  1095 Angela Alstrachen Enfield & Haringey 23.42.48 9th lady  
33.  1096 Marth Pemen  (B) R.W.V. Rotterdam 23.48.37 10th lady 
34.  788  Martin Fisher Redcar Race W.C. 23.53.31 
35.  1097 Remy Cnudde  (B) O.L.A.T. St Oedenrode 23.54.30 
36.  972  Paul King Belgrave Harriers 23.57.20 
 
Finished over 80 miles, but not 100 miles: 
37.  849  Chris Flint Surrey Walking |Club 23.56.57 97,63 m 
38.  950  Sue Clements LDWA 23.44.58 96,45 m 
39. 789  Oliver Browne Ilford A.C. 23.10.28 95,26 m 
40. 963  Chris Cattano Southend A.C. 21.09.14 92,89 m 
41.  1st att. Steve Allen Ilford A.C. 21.13.53 90,52 m 
42.  2nd att. John Borgars Loughton A.C. 21.20.25 90,52 m 
43.  1st att. Karen Davies Birchfield Harriers 21.24.39 89,34 m 
44. 959  Herbert Neubacher (Germany) A.A.Aachen 20.52.21 89,34 m 
45.  1st att. Greg Smith Lancashire W.C. 20.59.19 88,15 m 
46.  1st att. Jane Edwards LDWA 23.49.30 84,60 m 
47.  9th att. David Thoms 100 Marathon Club 23.38.11 84,60 m 



Team Results 
OPEN TEAM  “Sunday Dispatch Trophy”:  
1. R.W.V. Rotterdam (Rein Pistorius, Fabiaan de Roeck, Eddy Goeman) 
2 SV de LAT Amsterdam (Frank van der Gulik,  Marcel Dekker, Johan Koning) 
 

   
   Ko v.d. Kwaak Cup       Teamprijs voor de R.W.V. Rotterdam                 Bill King Trophy 
voor British Centurions        voor Frank v.d. Gulik 
 
Annual Centurion Match 
“Ko van der Kwaak Cup” - British Centurions versus Dutch Centurions  (6 to score) 
Winner: British Centurions =   Sandra Brown (1), Ian Statter (2), Kevin Marshall (3), Roger Michell (8),  
   David Jones (9), Andrew Titley (10),  
 
Centurions Awards 
“Hammond Cup” - 1st Male Centurion =   C-968 Ian Statter 
“Bristol (Unicorn) Trophy” - 1st Female Centurion =   C-735 Sandra Brown 
 “C-145 Hew Neilson Trophy” - 1st  New Centurion =   C-1083 Bart Snoeren 
“Eddy McNeir Shield” - 1st Male finisher at 65 years age  =   C-944 Jaap Visser 
“Bill King Memorial Trophy” - Youngest Finisher =   C-1022 Frank van der Gulik 
 
RWA Awards  Surrey Walking Club Awards 
Medals to 1st three individuals Medals to all starters 
and 1st three teams 
Medals in all age-category 
 

                          
H.Neilson Trophy voor B.Snoeren     Hammond Trophy voor I.Statter          Bristol Trophy voor S.Brown 
 
 



Een overzeese verzorgingspost door Yvon Wiekeraad 
 
Het zat er aan te komen. Op de jaarvergadering gooide Sico het al in de groep. We zouden met vijf RWV-
medewerkers naar Lingfield in Engeland vertrekken voor de verzorging van de 100 EM bij de Surrey 
Walking Club. De weken na de vergadering druppelden de mailtjes binnen van RWV-ers in Nederland en 
België, die graag van onze diensten gebruik wilden maken. Ook van wandelaars van andere verenigingen 
kwam de vraag of zij van ons gebruik konden maken en natuurlijk kon dat. De teller bleef uiteindelijk staan 
op 26: 13 Nederlanders en 13 Belgen. 
 

De voorbereidingen. Begin juni werd de aannemersbus besteld bij van ’t Hart, deze zou op 1 juli voor ons 
klaar staan vanaf 18.30 uur. Vrijdagavond 24 juni kwamen Ariaan, Loes en Wilfried naar Schiedam om 
samen te bespreken wat en hoeveel we mee zouden nemen. Donderdag 30 juni gingen Sico en ik naar de 
Sligro voor de grote boodschappen en vrijdagmorgen 1 juli werd de rest bij Albert Heijn gehaald. Alles 
werd in de RWV-kelder van mijn oma gestouwd om daarvandaan in de bus te laden. Sico ging met de 
metro de bus om 18.00 uur in Rotterdam-Kralingen ophalen en ik werd door Loes opgehaald. We zouden 
elkaar weer zien bij de kelder. Ariaan en Wilfried waren daar al gearriveerd. 
 

Meenemen aan spullen: 
4 banken – bekers – bestek – borden – dienbladen – 2 EHBO-koffers – emmers met sponzen – 5 
fleecedekens – 1 kleine gasfles – 1 grote gasfles – gasstel + tafel – 2 gatenborden – 6 jerrycans – 
koffiefilters – koffiekannen – krijt – marathonklok - (koeke)pannen – plank + schragen – soepkommen – 2 
tuinstoelen – 3 tafels – 3 tenten – 2 verzorgingskisten – vlaggen – 2 waterketels – watertank. 
 
Levensmiddelen: 
5 kilo bananen – 72 blikjes limonade – diverse hartig beleg - 2 boter – 4 bouillon – 1 brinta – 9 broden – 2 
chocomel – 12 cola – 20 eieren – 1 hagelslag – 12 hamburgers - 1 isostar - 2 jam – 2 stukken kaas – 5 
karnemelk – 1 rol kaakjes - 45 luxe koeken – 2 pakken koffie – 4 krentenbroden – 10 melk – 5 
ontbijtkoeken – 2 pindakaas – 2 jerrycans ranja – 5 rijstenpap – 6 sinas – 3 containers snoep – 24 soep – 6 
spa rood – 6 sprite – 3 suiker – 2 thee – 5 vla – 2 gekookte worsten – 1 blik worsten – 5 yoghurt . (En in 
Engeland hebben we nog 4 flessen cola gehaald) 
 
De bus was echt mutje vol en dan moesten onze tassen er morgenochtend nog in. 
 

 
 
Vertrek. Zaterdagmorgen om 03.00 uur ging in 
Schiedam de wekker. Na het ontbijt nog het laatste in 
de tassen stoppen en even checken of we echt niets 
vergeten en om 04.00 uur vertrokken wij naar Pernis. 
Ariaan had bij Loes en Wilfried geslapen en na drie 
tassen nog in de bus gepropt te hebben konden we 
voor 04.30 uur vertrekken richting Calais. We zijn 
door de Eurotunnel naar Folkstone gereisd. Rond half 
acht arriveerden we in Calais en na een spannende 
douanecontrole, die gelukkig snel verliep (we hadden 
eigenlijk te veel levensmiddelen aan boord, meer dan 

wij met zijn vijven in een weekend opeten) reden we 
rond half negen de trein in. Een klein uurtje later reden 
we de trein al weer uit en waren we in Engeland en 
was het nog maar half negen. 
 
Daarna linksrijdend naar Lingfield, over de grote weg 
ging het wel maar richting Lingfield door kleine 
plaatsjes en over rotondes vonden we het toch wel 
spannend. Maar Sico bracht ons veilig naar Lingfield 
Park. 
 

 
                  De verzorgingstent staat !! 



The beginning. We konden gelukkig gelijk het Park oprijden en werden verwelkomd door Peter Selby die ons de 
plaats kon aanduiden waar we de verzorgingstenten konden neerzetten. We waren de eersten dus we hadden de beste 
keus. Loes, Wilfried en ik moesten eerst een toilet opzoeken en verkenden gelijk even de omgeving een beetje. Toen 
wij terugkwamen hadden Sico en Ariaan de eerste tent al neergezet. De tweede tent werd de tassen tent en we hadden 
ook nog een slaaptent. Na alles geïnstalleerd te hebben kwamen de eerste wandelaars ook aan. Gauw onze nieuwe T-
shirts aan en we konden iedereen welkom heten. Langzaamaan werd de verzorgingsstraat drukker bevolkt. En we 
konden met recht zeggen dat we beste en uitgebreidste verzorgingsplek hadden. 
 

          
                 Verzamelen voor de startstreep                                       drukte op het keerpunt 
 
De wedstrijd. Kwart voor twee werden er nog even groepsfoto’s gemaakt en met ze allen naar de start 
gelopen. Eerst moest er nog een aanloopstuk gelopen worden door de 77 deelnemers, werd er verteld en 
daarna de grote ronde op. Hier was niet fout te lopen want het was een weg helemaal langs de renbaan. 
Gelijk nam Bart Snoeren (19:04:07) de leiding en gaf deze de gehele wedstrijd niet meer af. Gerard 
Heunks en Guido Vermeir probeerden nog een tijd om de plaatsen twee en drie te bemachtigen, maar 
beiden moesten jammer genoeg de wedstrijd staken. Daardoor kwam Rein Pistorius (20:26:26) als tweede 
man over de finish. Ilona Klinkendon (21:04:02) kwam als tweede vrouw binnen achter Sandra Brown 
(20:18:23). 
 
Het was zaterdag lekker wandelweer en de nacht was niet te koud. Het was alleen jammer dat de baan niet 
verlicht was. Ikzelf was, samen met Sjanie van Wakeren, begonnen met een schaduwtelling voor onze 
eigen lopers, zodat ze wisten op welke afstand zij zaten, maar moesten dit in het begin van de nacht staken. 
Het was zo donker dat wij de lopers niet aan zagen komen. Verder op het parkoers had de organisatie wel 
wat lichtjes op de grond gezet, maar niet het gehele parkoers. 
 

             
De verzorgingsploeg in actie op zaterdag en …. op zondag 

 
De zondag begon mistig, maar al snel trok deze op en werd het zelfs heel erg warm. Remi Cnudde was 
onze hekkensluiter met een tijd van 23:54:30, hij werd één na laatste. 22 Nederlanders/Belgen haalden de 
finish en 4 moesten helaas voortijdig stoppen. In totaal waren er 15 nieuwe Centurions deze wedstrijd 
waaronder 3 Belgen en 6 Nederlanders (4 Belgen en 5 Nederlanders – redactie). 36 deelnemers haalden de 
100 EM binnen de 24 uur.  



    
Een prachtige zonsondergang en een mistige zonsopkomst 

 
The End. Nu kon het opruimen beginnen. We hielden nu wel ruimte over in de bus. Er was heel veel 
opgegaan. Na de bus op het parkeerterrein te hebben gezet zijn we nog naar de prijsuitreiking gelopen. De 
was al om half drie en was al bezig toen wij aankwamen. Een aantal van ons waren nog gaan douchen en 
toen zij terugkwamen namen wij afscheid van de deelnemers en de organisatie. Zo konden we rond drie 
uur aan de terugreis beginnen. Gelukkig konden we de weg terugvinden en konden in Folkstone de 
eerstkomende trein nemen (16.50 uur). En zo kwamen wij na een uurtje om 18.50 uur aan in Calais. 
 
Na de Belgische grens overgestoken te hebben zijn we op de eerste de beste parkeerplaats met restaurant 
gestopt om wat te eten. Wat ging dat er lekker in. We hadden tijdens de wedstrijd ons weinig tijd gegund 
om uitgebreid te eten. Rond 23.00 uur zagen wij Schiedam weer terug. Naar de kelder om de bus weer 
leeg te maken en ruzie gekregen met de bovenburen omdat we burengerucht maakten. Daarna werden Sico 
en ik thuis afgezet en hebben Ariaan, Loes en Wilfried de bus nog teruggebracht naar van ’t Hart in 
Rotterdam en konden zij naar Pernis, alwaar zij om 24.00 uur een telefoontje gaven dat zij thuis waren 
gearriveerd. Ariaan zou ook deze nacht nog daar doorbrengen. Zo zat deze verzorgingsklus van 44 uur er 
weer op. 

================== 
 

       
De verzorging is altijd paraat, ‘s ochtends vroeg, om te troosten, te overdenken en om uit te kijken 
 
 
Een leuk berichtje op de Engelse site gezien ! 
As per usual the Dutch were in Lingfield in style! Big kitchen and support staff, own timing clock and 
everyone with personalised T- shirts! How cool is that! And, as per usual, there is such great camaraderie 
between the Ducth walkers and the English which makes the "100s" so special. And, of course, we extend 
that camaraderie to our Belgian and German friends as well! 
 
 
 



Verslag van de tocht door Rein Pistorius 
 
Voor de start. Om 12.00 uur begin ik met omkleden, korte broek, kort T-shirt. Mn oksels invetten en mn voeten 
afplakken met anti druk patches en leukoplast. Onder mijn voeten en tenen geh-wol. 
 
Snel mijn kousen aan, met mijn voeten kan er niets gebeuren, …….hoop ik. In mijn heuptasje gaan de zonnebril, 
kauwgom en dextro energie. Ook nog even mijn meegebrachte croissants opeten en mijn mandarijnen. En natuurlijk 
nog even gezellig koffie-drinken bij de verzorgingspost. Nog wat rek en strekoefenigen en wat babbelen met de 
andere gelukkigen. Even nog controleren of de chip goed vast zit, schoenveters even iets strakker en op naar de 
startstreep. Hier krijgen we wat Engelse uitleg,vraag me niet waar het over ging. 
 

     
 
De wedstrijd begint. Dan is het 14.00 uur en we worden weggeschoten. De eerste wandelaars zijn al er al (te) snel 
van door. Bart Snoeren aan de kop, iets daarachter Gerard Heunks en Guido Vermeir. Ook twee Engelsen en Marcel 
Dekker zijn snel een eind voor. Ik bevind me net achter een groepje met Carolien Mesdagh, Rudy Schoors, Fabiaan 
de Roeck, Frans de Rijcke, Marie Paul Vandenabeele en de familie Brown. Het tempo is net iets boven de acht km 
per uur, dat vind ik wel prettig. De temperatuur is goed en het gezelschap waar ik me in bevind zijn net als ik mensen 
die een constant tempo hebben. Behalve Richard Brown, die loopt te spelen met z’n tempo, dan weer hard dan weer 
een stuk langzamer. 
 
Na 16 km loop ik op plaats tien en wordt ik gedubbeld door Bart Snoeren. We moedigen elkaar aan, ik kijk even 
achterom waar de achtervolgers blijven. Maar niemand te zien van hen, ook ik begin al mensen te dubbelen. Langs de 
kant staat Gerrit de Jong met enkele schema s in z’n hand. Hij roept dat ik op een schema loop met een eindtijd net 
boven de 22 uur. Ik snap er niets van, ik wil en kan niet harder lopen, maar wil wel binnen de 21 uur finischen. Ik 
blijf acht km per uur lopen en schuif weer een stukje op in het klassement. Net voor mij loopt Sandra Brown , een 
kleine slanke vrouw van bijna 60 jaar. Zij heeft al veel wedstrijden gewonnen,ook van de heren. Soms loop ik voor 
haar soms achter haar, maar bij het passeren steeds een vriendelijk woord. 
 
De te snel gestarte wandelaars begin ik in te halen. Na 48 km loop ik op plaats vier, nog steeds met een tempo iets 
boven de acht per uur. Het gaat prima met me, nog steeds rondjes van in de dertien minuten. De enige die me voorbij 
komt is Bart Snoeren. Gerard Heunks loop ik voorbij, hij ziet het niet meer zitten, ik moedig hem nog aan maar weet 
dat het gebeurd is met hem. Na 56 km loop ik op plaats drie, dit omdat Sandra Brown even naar het toilet is gegaan. 
Voor mij lopen nog Guido Vermeir en Bart Snoeren. De zon is gaan zakken  en ik loop m’n eerste rondje in de 
viertien minuten. Al snel komt Sandra Brown me weer voorbij, ze loopt net iets te snel waardoor ik haar laat gaan. 
Onderweg maak ik een kort  praatje met degene die ik dubbel, dat geeft wel afleiding en een prima gevoel. 
 

      
De tijd wordt goed bewaakt, en ook in de nacht worden we goed verzorgd, 
terwijl in de ochtend Wilfried een rondje meeloopt. 

 
 



Ik begin ook aan mijn benen te merken dat het parcours niet helemaal vlak is. Na 80 km loop ik op plaats vier, 
de helft zit er op, ik ben nog behoorlijk fit. Het is donker en mistig, sommige wandelaars lopen al met een dikkere trui 
aan. Daar gun ik me geen tijd voor en ik ben nog redelijk warm door het hoge tempo. Nog steeds niemand buiten Bart 
die mij gedubbeld heeft. Op het parcours, vooral waar de verzorgingspost is,  is het aards donker. Ik moet goed 
opletten om op tijd te roepen wat ik te eten en of drinken wil. Van een medewandelaar hoor ik dat Guido ook gestopt 
is. 
 
Pistorius op plaats drie, o m’n god, in gedachten sta ik al op het podium. Maar het is nog zo ver en ik weet dat er 
nog twee super Belgen achter me lopen. Na 96 km nog steeds op drie, nog steeds zit het tempo er goed in. Bart is ook 
al een tijd niet meer voorbij gekomen,dit geeft me ook moed. Ook nog steeds een tempo van 8 km per uur, m’n voeten 
zijn ook nog heel. De koffie en thee op de verzorgingspost smaakt even niet meer, dan maar een paar keer bouillon en 
vla.  
 
Na 112 km  rust ik even en pak de koptelefoon uit mn tas, even een muziekje opzetten. Zo, dat klinkt goed, even 
op de maat van de muziek lopen. Dat is ook niet zo moeilijk als je mijn muzieksmaak kent. Na nog wat rondjes krijg 
ik last van mn maag, teveel dropjes gegeten, en die willen eruit. Ik ga even langs de kant staan, zo die zijn eruit, 
gelukkig is het donker. Opgelucht ga ik verder met Boudewijn de Groot op de achtergrond. Inmiddels loop ik rondjes 
van 15 minuten. 
 
Na 128 km loop ik nog steeds op plaats drie. Bij de verzorgingspost neem ik steeds een natte spons mee, zo blijf ik 
wakker. Even loop ik met Johan de Koning mee, hij loopt wel iets langzamer maar het is wel even gezellig en ik kan 
even bijtanken. Het gaat nog prima, ik ga mijn derde plaats niet meer afstaan denk ik bij mezelf. Op dat moment weet 
ik niet dat Fabiaan en Eddy nog maar 6 minuten achter liggen. 
 
Na een tijdje wordt het weer licht en kan ik weer overzien waar iedereen loopt. Langzaam begin ik moe te 
worden, maar troost me met de gedachte dat ik nog maar 30 km hoef te lopen. Op het 144 km punt kijk ik achterom, 
nog steeds geen Eddy en Fabiaan, ik lig een halve ronde voor op hen, dat gaat goedkomen denk ik bij mezelf. Ik krijg 
weer moed en begin onbewust weer rondjes van 14 min te lopen. Het begint ook weer warm te worden, de zonnebril 
kan weer op. De batterij van de telefoon is leeg, ik nog niet. Er zijn al veel mensen uitgestapt, sommige wandelaars 
dubbel ik al voor de tiende keer, o wat moeten zij balen van mij. Na iedere ronde kijk ik even achterom om te kijken 
of mijn plaats in gevaar is. Nog steeds komen de twee heren niet dichterbij. 
 
Als ik nog zes rondes moet is Bart Snoeren al klaar met zijn race. Het gaat nog steeds prima, ik moet wel werken 
om mn tempo hoog te houden. Als ik weer over de rode mat kom vraag ik voor de zekerheid hoeveel ronden ik nog 
moet , nog vijf roepen ze me na. Even flitst de tijd van 20 uur en 24 min door mijn hoofd, deze tijd liep ik toen ik 21 
was. Gelukkig het gaat niet lang meer duren denk ik. De temperatuur stijgt en steeds gemakkelijker haal ik de 
anderen in. 
 
Met nog twee ronden voor de boeg kijk ik voor de laatste keer of ik de Belgen zie. Nee dus, het gaat me nog 
steeds goed af, kan ook niet anders met de finisch in zicht. Dan het laatste rondje, alles geven wat er nog in zit, het 
lijkt wel of ik net begonnen ben. Bij het naderen van de streep zie ik vele mensen mij opwachten, een eindsprintje en 
het zit er op. Er staat 20.26.25 uur op de klok, een derde plaats. Ik geef mezelf een schouderklop en denk aan de 
thuisblijvers. Even Sandra Brown en Bart Snoeren feliciteren en dan heerlijk naar de douche. Ik wil nog even 
Nederland bellen, shit ja mijn telefoon is leeg. Jammer. 
 

   
Finish van Rein Pistorius die de derde plaats haalt en nieuwe Centurion 1084 wordt 

 



DISCUSSIE  WEDSTRIJDLICENTIE 
 

Unattached/ Atletieklicentie ?? Opvallend is dat tijdens de 100 mijl wedstrijd Lingfield 2011 er van de Engelse 
deelnemers weer een aantal waren die niet bij een club zijn aangesloten. We hebben daar in 2007 al eerder 
bezwaar tegen gemaakt en men heeft ons beloofd dat het niet meer zou voorkomen. Het is een officiële 
wedstrijd onder RWA en IAAF regels en dan hoor je een wedstrijdlicentie te hebben en lid zijn van een officiële 
club. Dat is bij “unattached” deelnemers niet na te gaan. Wij hebben dat nogmaals bij de Brotherhood of 
Centurions aan de orde gesteld. 
 

Besluit Bestuur Brotherhoof of Centurions. Nadat het Bestuur de regels nog een keer hebben bestudeerd is 
nu vastgesteld dat het – sinds dat de 100 mijl Centurion-wedstrijd volgens de RWA en IAAF regels als een B-
wedstrijd wordt beschouwd – niet meer persé nodig is om lid te zijn van een Atletiek-Club danwel een 
Atletieklicentie te hebben. Er wordt wel verwacht dat iemand die binnen een jaar weer aan een wedstrijd 
deelneemt, dan wel een licentie heeft. Dat zou dus betekenen dat ook de Nederlandse en Belgische (en in andere 
landen) deelnemers niet meer een atletieklicentie nodig hebben. 
 

Reactie RWV: Ook bij de RWV is er gediscussieerd over deze gang van zaken in Engeland en daarop heeft zij de volgende 
reactie geschreven in de WSB van september 2011: 
 
Wedstrijdlicentie voor de 100 mijl in Engeland: 
“Na de laatste 100 mijl wedstrijd in Engeland is er een discussie op gang gekomen over de verplichting van de 
wedstrijdlicentie. Er is een mailwisseling gaande tussen de Centurion Vereniging Nederland en de Engelse Brotherhood of 
Centurions. Aan de ene kant is de 100 mijl een officiële wedstrijd en zouden de deelnemers dus een wedstrijdlicentie moeten 
hebben. Aan de andere kant wil men graag zoveel mogelijk deelnemers hebben en dan is het aantrekkelijk om ook 
deelnemers zonder licentie toe te laten. Het lijkt er nu op dat als u alleen een wedstrijdlicentie wilt hebben voor de 100 mijl in 
Engeland, het dan beter is om in het vervolg daarvoor geen wedstrijdlicentie te nemen. Het bespaart een leuk bedrag en voor 
deelname aan de 100 mijl lijkt het weinig uit te maken”   
 

Reactie CVN: Het Bestuur van de CVN is (en blijft) van mening dat, om deel te kunnen nemen aan een 100 
mijl wedstrijd die nog steeds onder de “Rules of RWA and IAAF” valt, een wedstrijdlicentie benodigd is voor 
alle deelnemers. Gelet evenwel op de opstelling van de organiserende Clubs in Engeland en het Bestuur van de 
Brotherhood of Centurions, en gelet op de reactie van de RWV, SV de LAT en de OLAT kan zij geen verdere 
stappen ondernemen. De CVN is van mening dat dit verder de verantwoordelijkheid is van de atletiek- cq 
(snel)wandelclubs. 

==================================== 
 

Aankoop Centurion-Artikelen. 
Tijdens de Centenary-dinner in Londen hebben alle 
aanwezigen een jubileumspeld ontvangen. Deze 
speld lijkt op de Centurionspeld die iedereen heeft. 
In de tekst staat nu: CENTURIONS 
CENTENARY . 2011 . Deze speld is ook 
verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt) bij de 
Brotherhood of Centurions. De prijs is niet bekend. 
Indien hiervoor belangstelling is kunnen wij vragen 
of er een aantal meegenomen worden naar de 
Centurion-Bijeenkomst in Belgie. 

 
 
Hetzelfde geldt voor de Centurion-Handbooks en Centurion-Poloshirts, geef z.s.m een bestelling op zodat deze 
ook mee kunnen komen uit Engeland. Verder zijn er nog stoffen Centurion-badges en stropdassen te koop. Kijk 
ook op www.centurions1911.org.com en klik door naar merchandise. 
 

Foto’s 100 mijl wedstrijd Lingfield. Tijdens de wedstrijd zijn er heel veel foto’s gemaakt door Gerrit de Jong, 
Sico/Yvon Wiekeraad, en door mij (Piet). Gerrit heeft er een mooie CD van gemaakt. De foto’s van Sico zijn te 
zien op: https://picasaweb.google.com/105673520076779580088/Lingfield2011. Zelf probeer ik mijn foto’s, 
nadat ik ze uitgeselecteerd heb, ook op een picasaweb te zetten. 



BROTHERHOOD OF CENTURIONS 
 
Historie van de Centurions. Speciaal voor de nieuwe Centurions en ook om het geheugen weer eens op te frissen, zullen 
we de geschiedenis over het ontstaan van de CENTURIONS nog eens beschrijven. 
 
In het jaar 1877 liep ene Mr. J.E.Fowler-Dixon eens een 100 mijl in snelwandelstijl binnen 24 uur (20.36.08) en daarmee 
was gelijkertijd een soort van snelwandelwedstrijd ontstaan. Nadat in diverse jaren een 100 mijl race was gehouden - 
meestal op een atletiekbaan - en er al 49 mensen waren die dit binnen de daarvoor gestelde tijd van 24 uur uitgelopen 
hadden, kregen een aantal van deze atleten in 1911 het idee om een "Broederschap" op te richten. Bij de 
oprichtingsbijeenkomst besloot men aan dit broederschap de naam CENTURIONS (in de Romeinse tijd een “man over 
honderd”) te geven. Uiteraard kreeg Fowler-Dixon het nummer - 1 - uitgereikt, en werd de eerste President of The 
Centurions. De officiële oprichtingsdatum is 11 mei 1911 te Londen. 
 
Centurions in Nederland. Ook in Nederland, waar een traditie van lange-afstand wandeltochten bestond, hoorde men van 
deze wedstrijden en in 1959, er waren toen reeds 286 Centurions - waaronder 5 buitenlanders - was het zover dat de eerste 
Nederlanders aan de 100 mijl race in Engeland meededen. Er ging een groepje van liefst zes Hollanders (Terpstra, 
P.Obbens, H.Stakenburg, Smit, J.v.Dijk en L.Schol) naar de wegwedstrijd  “London – Brighton and Back”, maar het waren 
Lieuwe Schol en Herman Stakenburg die beiden aan de limiet voldeden en zich Centurion mochten noemen. Lieuwe was 
de snelste en staat dus te boek als de eerste Nederlandse Centurion met het nummer C-291.  
 
Zijn voorbeeld droeg er mede toe bij dat het lange-afstand snelwandelen een grote groei beleefde en velen zijn hem nu alweer 
gevolgd op weg naar de Centuriontitel. Inmiddels zijn er in het bestand van de CVN nu 327 Centurions, waarvan er 57 zijn 
die afkomstig zijn uit België, Duitsland, Denemarken, Oostenrijk en Zwitserland. 
 
De Centurion Vereniging Nederland. Omdat het voor de Brotherhood of Centurions moeilijk was om de vele 
Nederlanders (en andere Centurions van het continent) op de hoogte te houden van alle wetenswaardigheden, werd op 
verzoek van het bestuur in Engeland een Nederlandse Afdeling (Association) opgericht. 
 
De oprichting daarvan gebeurde op 12 februari 1966. De eerste voorzitter was uiteraard C-291 Lieuwe Schol (†) met als 
secretaris C-365 Ko van der Kwaak (†) en penningmeester C-302 Herman Stakenburg (†). Als blijk van samenwerking 
met de Centurions in Engeland werd door de CVN een landenprijs ingesteld met de naam “Ko van der Kwaak Cup” en is 
een landenwedstrijd van de bestaande Centurions tussen Groot-Brittannië en Nederland. 
 
Nieuwe Centurions uit Nederland en België worden automatisch opgenomen in de administratie van de Centurion 
Vereniging Nederland. Dit is ook mogelijk voor andere Centurions buiten deze landen. Voor de administratiekosten wordt 
een bijdrage gevraagd van € 6,00 per jaar. 
 
Records. Het record van de meeste succesvolle deelnames was jarenlang in handen van C-145 H.Neilson (†) met 20 keer. 
In 2006 is het verbroken door C-735 Sandra Brown die nu 25 maal succesvol de 100 mijl heeft volbracht. Verder staat nu 
C-788 Martin Fisher inmiddels ook op 23 maal, C-849 Chris Flint op 20, C-266 Freddy Baker op 19 maal, en in 
Nederland is C-456 Gerrit de Jong de recordhouder met eveneens 19 succesvolle deelnames aan de 100 mijl race. 
 
De snelste tijd op een 100 mijl wedstrijd - op de weg - staat op naam van C-276 F.O’Reilly die in 1960 in de wedstrijd van 
Leicester naar Skegness een tijd noteerde van 16.54.15.  Het baanrecord is gevestigd in 1960 en staat op naam van C-145 
Hew Neilson met een tijd van 17.18.51. Verder heeft C-561 Ad Leermakers het “Nederlandse” record op zijn naam staan 
met een tijd van 17.38.27 wat hij samen heeft met de Belg C-772 Dirk Timmermans, allebei gehaald in de wedstrijd van 
1988 te Leicester. 
 
In totaal staan er tot en met het jaar 2010 in het vernieuwde Handbook of The Brotherhood of Centurions, een 1082 
nummers van Centurions geregistreerd. Verwarrend is telkens dat twee nummers niet op naam uitgegeven zijn. Met de 
vijftien nieuwe Centurions in 2011 is het totaal dus op 1097 gekomen, zodat er nu 1095 Centurions zijn. In dit 
wetenswaardige Handbook staan dus alle wedstrijden vanaf het jaar 1877 vermeld, de plaats waarin deze werd gehouden, 
en de Centurions met hun nummer en de gelopen tijd waarmee de titel werd behaald. Een zeer lezenswaardig boek wat bij de 
secretaris te verkrijgen is. Elk jaar komt er een aanvulling met de namen van de Centurions van het laatste jaar. 
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CENTURION BIJEENKOMST 
 

41th CENTURION ANNUAL MEETING 
 

Zaterdag 3 december 2011 
 

Het Bestuur van de CenturionVereniging Nederland nodigt hierbij 
alle Centurions met echtgenote cq partner van harte uit voor de 
Jaarlijkse Centurion Bijeenkomst. 

 

Plaats van samenkomst: Café-Feestzaal   “Wijnhuis”. 
 Stationstraat 56  GEEL  -  BELGIE 
 Tel: 0032-(0)14-588771 
 

Bereikbaarheid:  zie achterzijde 
 
Zoals u ziet gaan we voor de eerste keer in de geschiedenis van de Centurion Vereniging Nederland  echt 
de grens over en houden we de Centurion Bijeenkomst in België. De organisatie van deze dag is in handen 
van het “Wereld-Centurion” echtpaar C-1061 Caroline Mestdagh en C-1062 Rudy Schoors. Bij aankomst 
wordt u ontvangen met koffie of thee met “Geels Gebak”. Daarna maken we onder leiding van een gids 
een culturele tour door de “Barmhartige Stede” Geel.  
 
Na terugkomst in het Wijnhuis is het tijd voor een drankje en nog wat gezellig kletsen, waarna er een diner 
(soep, hoofdgerecht, nagerecht, inclusief wijn en frisdranken) voor ons klaar staat. Tenslotte besteden we 
natuurlijk alle aandacht aan de prijsuitreking van de 100 mijl wedstrijd van Lingfield 2011 waar iedere 
deelnemer nog eens in het zonnetje wordt gezet. De behaalde Trophy’s worden uitgereikt en overige 
prijzen die daar gewonnen zijn. Daarbij worden “onze” nieuwe Centurions van dit jaar ingehuldigd. Wij 
hebben reeds de toezegging dat een aantal personen van het Bestuur van de Brotherhood of Centurions uit 
Engeland aanwezig zullen zijn. 
  
Tijdsindeling en programma (globaal):  
11.00 uur : Ontvangst in Café-Feestzaal “Wijnhuis”. 
12.00 uur : Vertrek naar en rondleiding door de “Barmhartige Stede” Geel. 
14.00 uur: Terugkomst in het Restaurant 
14.30 uur: Aanvang Diner 
16.00 uur : Prijsuitreiking wedstrijd Lingfield 2011 en inhuldiging nieuwe Centurions 
17.00 uur: Afsluiting 
 

De onkosten voor deze dag:   
De totale kosten voor de Centurion-Bijeenkomst, inclusief koffie / thee / Geels Gebak bij ontvangst, 
rondleiding door de stad zijn vastgesteld op  € 38,00 per persoon.  
 

De inschrijving: 
Kan plaatsvinden tot uiterlijk 15 november 2011. (mag ook per email) 
Het verschuldigde bedrag overmaken naar Banknr: 3599.58974 t.n.v. Centurion Vereniging Nederland 
Vanuit buitenland:  IBAN: NL34RABO0359958974 met Code RABO NL2U 
 
Namens het Bestuur CVN, 
C-389 Piet Jansens  -  Secretaris CVN 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 

Bereikbaarheid 
 

Trein. 
 
Ieder uur is er een aankomst en vertrek in het station te Geel en dit omstreeks de uurwisseling. 
Vanaf het station is het een 5-tal minuutjes stappen richting centrum. 
Het wijnhuis ligt aan de rechterkant komende van het station. 
http://www.b-rail.be/main/N/ 
www.nmbs.be 
 
Auto. 
 
Komende van de E34: 
Neem afslag 24-Turnhout-Centrum naar N19 richting Geel/Kasterlee. Na 13 km ben je op het punt met de 
Ring (R14) te Geel en volg je Geel/Centrum en Parking Zone Station. Over de spoorweg neem je de 2de 
straat rechts: P Zone Stationstraat. Het beste is om je auto hier te parkeren. Het wijnhuis ligt op een 5-tal 
minuutjes stappen richting centrum aan de rechterkant. 
 
Komende van de E313: 
Neem afslag 23-Geel-West naar de N19 richting Westerlo/Mol /Geel. Volg de N19 richting 
Geel/Mol/Turnhout. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Westelijke Ring/R14, richting 
Turnhout/Kasterlee. Op het einde van de R14 neem je de N19 richting Geel/Centrum en Parking Zone 
Station. Zie verder hierboven. 
 


