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Richtlijnen
Centurion Vereniging Nederland
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
Centurionnummer 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 een archief van de uitslagenlijsten van de 100
mijlswedstrijden, een vermelding van het aantal keren dat met succes de 100 mijl
is volbracht en de beste tijden.
De Centurion Vereniging Nederland informeert de Centurions en diverse wandelsportverenigingen over te houden 100 mijlswedstrijden 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
mijlswedstrijd een Centurionbijeenkomst 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 penningmeester heeft het beheer over de verkoop van Centurionartikelen, zoals poloshirts, badges, stropdassen en Handbooks. De penningmeester 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
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The spirit of Centurionism is strong, and being based upon a sure foundation, will endure.
The fraternity fervently believes that long distance walking is not only the most natural
and benefitical of exercises but also leads to the health and happiness of mankind.
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1.

Het laatste nieuws

Het afgelopen jaar was er ook succes voor Centurions op kortere afstanden. De meest
noemenswaardige overwinning, die zeker het vermelden waard is, zijn de medailles die
behaald werd door enkele Nederlandse Centurions op het Wereldkampioenschap
snelwandelen voor Masters in Malaga. Hoewel er ook enkele diskwalificaties waren,
behaalde Rick Liesting tweemaal goud (20 km individueel en 20 km teamprijs, met
Centurions Remco de Bruijn en Hub Kaenen) en eenmaal zilver (5 km)!

Ook in andere landen konden Belgen en Nederlanders een Centuriontitel behalen. Zo
waren er in het voorjaar in Minneapolis bij de FANS 24 uur vijf wandelaars die honderd
mijl of meer liepen: de Centurion USA titel werd behaald door Andrew Titley van het
Isle Of Man, die de wedstrijd won. De tweede nieuwe Centurion USA was Marco
Bloemerts en de vijfde finisher was Arie Kandelaars. Arie werd hiermee Centurion USA
92. Meer informatie kunt u vinden op:
www.walk100miles24hours.com
In Nieuw Zeeland werd de 24 uur gelopen
in oktober van het afgelopen jaar. Twee
Belgische Centurions (Kim Janssens en
Luc Soetewey) hadden hun dag niet en
konden geen 100 mijl volbrengen. Dat
lukte Rob Robertson en Joanne Aitkin wel
en zij werden daarmee New Zealand
Centurions 25 en 26.

In Zuid-Afrika ging de wedstrijd op het laatste moment niet door op het parcours op
Robbeneiland. De organisatie moest uitwijken naar een atletiekbaan in Kaapstad en
daar werden tien wandelaars African Centurion. Onder hen waren bekende namen,
zoals Justin en Sharon Scholz, Bernie Johnson en Nederlandse Centurion Jantinus
Meints.

In België blijven de Centurions een hechte en gezellige club: er wordt veel samen
opgetrokken tijdens wandelingen en tijdens de voorbereidingen van de Napoleon Walk
van Theo Bicke. In februari kwamen bijna alle Belgische Centurions naar hun inmiddels
traditionele bijeenkomst.
Recent ontving onze voorzitter het nieuws van het overlijden van Wim Bakker,
Centurion 687, uit Dinteloord. Wim werd in 1979 in Ewhurst Centurion in een tijd van
23.55.15 en kwam dat jaar uit voor Fortuna ’67. Hij overleed op 62-jarige leeftijd op 22
maart 2019. Op zijn overlijdensbericht troffen we onderstaande tekst:
Als ik dood ga, huil maar niet
ik ben niet echt dood moet je weten
het is maar een lichaam dat ik achterliet
dood ben ik pas als jij mij bent vergeten.

2.

Uitslag 100 mijl Douglas

Van 18 op 19 augustus 2018 werd de 24 uurswedstrijd gelopen op de
baan van het National Sports Centre in Douglas op het Isle of Man. De
opkomst was erg laag, met 22 atleten aan de start en (mede door het
stormachtige weer gedurende de nacht) 13 aan de finish. Frank van
der Gulik won de 24 uur en Dave Talcott en Karen Chiarello wonnen
de 100 mijl. Er waren toch maar liefst acht nieuwe Centurions!
Hieronder vindt u de uitslag. Door het kleine aantal deelnemers werden een aantal
Centuriontrofeeën dit jaar niet uitgereikt. Ook waren de certificaten en spelden nog niet
beschikbaar tijdens de prijsuitreiking in Douglas. Bij de Centurionbijeenkomst van 3
november jongstleden in Broek op Langedijk zijn de certificaten uitgereikt aan de
aanwezige nieuwe Centurions. Aan de nieuwelingen die niet aanwezig waren, wordt bij
een passende gelegenheid het certificaat uitgereikt.

3.

Centurionwedstrijd in Engeland

Dit jaar werd de jaarlijkse Centurionwedstrijd weer eens georganiseerd op het Eiland
Man. Deze keer mochten we onze ronden maken op de atletiekbaan in de hoofdstad
Douglas. Dat leidt al bij voorbaat tot een kleine deelnemersveld. Er zouden maximaal 33
deelnemers worden toegelaten, maar uiteindelijk stonden er maar 25 aan de start. Dat
zijn er op Man wel eens meer geweest. Slechts een minderheid van het veld bestond uit
Engelse deelnemers.
Voor Nederland kwamen Frans Leijtens, Jaap Visser, Marco Bloemers, Paul Jansen,
Peter Duijst en mijn persoon. Er was een drie persoons verzorgingsploeg meegereisd
naar het eiland. Corina Riezebos en dochter Aletta, samen met de vrouw van Peter
Duijst. We hadden daarvoor ook een eigen tafel ter beschikking evenals de Belgen,die
hun eigen team hadden meegenomen. Ze hadden vijf wandelaars lopende te houden.
Namelijk: Chris van Cauenberghe, Kris Hazenbosch, Ignace Matthys, Partick
Vandeweyer en Annic Deman. Laatstgenoemde was voor velen een grote onbekende.
Dave en Erin Talcott kwamen uit de Verenigde Staten om hun krachten te meten over
honderd mijl.
De weersomstandigheden waren voor aanvang van de wedstrijd nog wel goed. Niet al te
warm en een graad of 18. Maar na een aantal zonnige uren was de voorspelling dat er
toch met de wisseling van de dag het wel eens flink kon gaan regenen boven de baan.
Veel waren er in het kort, maar ook een aantal in het lang omdat ze het weerbericht goed
hadden bestudeerd en geen risico wilde nemen. Ook ik ging in het lang, want ik had niet
zoveel zin in een uitgebreide broekwissel.

De Nederlands-Belgische afvaardiging: v.l.n.r. Frank van der Gulik, Patrick Vandeweyer,
Peter Duijst, Ignace Matthys, Frans Leijtens, Kris Hazenbosch, Paul Jansen, jaap Visser,
Annic Deman, Marco Bloemerts, Chris van Cauwenberghe
De start was precies om het middaguur. Al snel kwam Paul Jansen naar over om met
een pittig tempo de leiding in de wedstrijd te nemen. Niemand ging er achteraan en liet
de hem begaan. Maar toen hij in een uur tijd de nummer twee in de wedstrijd – Richard
Gerrard – op een ronde zette, werd de achtervolging ingezet. De meervoudig winnaar en
parcourrecordhouder van de Parish Walk zag zich genoodzaakt achter Paul aan te gaan.
Ronde na ronde trokken zij samen in een pittig tempo van tegen de 9,5 kilometers per
uur over de baan.
Voor beide heren toch wel wat te snel naar mijn inschatting. Ook de nummer drie –
Karen Chairello – trok in hoog tempo over de baan. De omroeper roep zo af en toe om
op welke eindtijden ze uit zouden kunnen komen. Welke toch wel wat onrealistisch leken.
Maar zo lang het gaat, gaat het goed. Dave Talcott wandelde met een werkerige stijl op
een vierde plaats. Ignace lag ook goed in de wedstrijd en wandelde op reen zesde stek.
Alleen Erin Talcott wandelde daar nog tussenin. De vraag was hoe lang zij het tempo
vast kon houden. Ze heeft de snelste 50-kilometertijd staan van het gehele
deelnemersveld. Maar alles was daarna komt is voor haar hele andere koek. Vorig jaar
wandelde ze wel een 100 mijl uit, maar had ze bijna de volledige tijd nodig.
Ik was de eerste ronden wel erg op mijn gemak begonnen met ronden van ruim boven
de drie minuten. Na een paar kilometer versnel ik wat en draai ik ronden van onder de
drie minuten. Af en toe sluit ik een aantal ronden aan bij het Belgische treintje welke
Jaap en Peter op sleeptouw neemt. Daarna ga ik er weer vandoor. De heren vooraan
zitten aan ruim twee en een halve minuut en weinig aan elkaar toe. Maar als Richard er
na vijf uur en ruim 46 kilometer van de baan stapt veranderd de wedstrijd. Paul trok zijn
tempo nog even door naar de 50 kilometer. Karen was ondertussen al tempo aan het
minderen. Degene die van dat alles het mees profiteerde was Dave Talcott. Hij schoof
met zijn gelijkmatige tempo geleidelijk aan naar voren. Om vervolgens kort na de 50
kilometer de tweede plek over te nemen van Karen. Paul lag toen met 5:27 en een
voorsprong van dertien minuten stevig aan de leiding, maar Dave zijn ronden waren
inmiddels al wel sneller. Dat was een waarschuwing voor wat nog ging komen.

Ondertussen was Ignace Erin gepasseerd en kwam op de vierde stek terecht. De andere
Belgen gingen “still going strong” in hun treintje. Wat zich voorlopig nog in de
achterhoede van de wedstrijd voortbewoog.
Ondertussen scoorde Jaap een nieuw Nederlandse besttijd op de 30 kilometer. Hij kwam
in het kielzog van het Belgische duo Annic en Patrick door in 4:01:09. Alleen de Franse
deelnemer Patrick la Gargasson zat in redelijk kansloze positie daar nog een kleine tien
minuten achter. Althans, gezien de tussentijden. Maar in feite zou je als je het tempo de
eerste helft vlak doortrekt er nog wel kunnen komen. Ik zat met een voorlopig 11e stek
nog net in het zogenaamde linker rijtje. Met Sandra Brown een ronde voor me en Frans
een half minuutje achter me. Ik zat lekker in de wedstrijd.
Op de helft had Dave Talcott stevig de leiding met 9:11. Op tien minuten gevolgd door
Paul die nog een minuutje voorsprong had op Karen. Hij kon de voorsprong voorlopig
nog verdedigen.. Ignace ging uitstekend en zat na 9:45 op de helft en bezette daarmee
de vierde stek Deze had hij inmiddels overtuigend overgenomen van Erin, die zich ook in
de latere avonduren luchtig gekleed over de baan voortbewoog. Meeliftend in het
uitgedunde Belgische treintje was ik inmiddels na 10:26 op een negende plek
doorgekomen. Chris van Cauwenberghe had exact een ronde op me voor en bezette
een voorlopige zevende plek.
Peter ging ook nog lekker met 10:38 op de helft. Marco en Frans wandelde kort bij elkaar
en zaten op 10:54. Voor Frans was het uitkijken dat er niet teveel verval zou gaan
ontstaan.
Patrick en Kris zaten nog binnen de elf uur. Annic zat er een aantal tellen boven. Maar
voor de drie Belgische diesels was er geen reden tot paniek. Ook good old Martin Fisher
er nog meer dan twee ronden achter, maar maakten zich niet druk. Jaap bivakkeerde op
een laatste stek, maar zat nog net binnen de 12 uur op de helft. Doe het maar als je 81
jaar oud bent!
Toen in de late avond de eerste druppels begonnen te vallen wisten pakten velen direct
een jack. Want als ze de weersvoorspelling goed hadden gevolgd wisten ze dat het de
hele nacht door zou kunnen gaan regenen. Ook ik pakte een jack. Maar toen even voor
middernacht de hemelsluizen stevig open gingen, wisselde is snel weer van kleren. Mijn
dikke zweethemd en mijn dikke jack met extra warme laag ging aan. En dat was nodig,
want de wind maakte het ronduit koud. Dave, de leider in de wedstrijd, bleef dapper in
zijn shirt met korte mouwen doorwandelen alsof hij de regen niet voelde. Ondertussen
spoelde de regen over de baan.
De capuchon van mijn jack ging zelfs op. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt. En er
waren er velen die dik gekleed over de baan hun ronden door de plassen weg
wandelden.
De stevige regenval had duidelijk zijn sporen achter gelaten in de voorlopige tussenstand
na 100 kilometer. Dave stapte zijn ronden nog altijd onder de drie minuten weg en kwam
onder de elf en een half uur door. Karen deed het meer dan goed met 11:48 als
doorkomst. In al die jaren dat ik mee doe heb ik nog nooit een vrouw sneller door zien
komen. maar goed, we zijn er nog niet. Paul had veel tijd verloren en wandelde nog altijd
in korte broek langs de 100 kilometer in 12:10. Ignace was hem inmiddels tot op negen
minuten genaderd. Doordat ik in de stromende regen het tempo nog een beetje redelijk
tempo probeerde te maken, was ik opeens doorgeschoten naar een vijfde plek.
Weliswaar op 52 minuten van de nummer vier. Chris zat er een ruime minuut achter.
Anderen begonnen toch meer tijd te verliezen door het ronduit slechte weer. Het noopte
Peter na 96 kilometer tot een opgave. Dat was zonde want hij lag lekker op schema. Hij
zou niet de laatste zijn die moest capituleren voor het slechte weer. Frans stapte midden

in de nacht ook uit de wedstrijd. De Cyprioot John Constandinou stopte er bij het
aanvangen van de ochtend mee. Al was het toen al wel opgehouden met regenen.
Omdat het droog was geworden ging het warme jack gelijk uit. Het was wel even koud,
maar dat maakte niet uit. Na een tijdje haalde ik Paul bij. Hij lag derde in de wedstrijd,
maar moest nog wel uitkijken voor Ignace. De Belg was wat ingezakt, maar met het
ochtendgloren begon hij weer wat meer tempo te maken. Paul blijft ronde na ronde aan
mij plakken. En zo ben ik onbedoeld voor de laatste uren nog even zijn gangmaking. We
draaiden ronden van 3:25. En als hij zo door ging kwam hij nog ruim binnen de 21 uur
uit.
Er waren nog 13 deelnemers op de baan en deze zaten allemaal nog op schema om het
te kunnen halen. Martin Fisher was veruit de nummer laatst in de wedstrijd. Maar hij wist
wat hij deed en ging dapper door. Toen Dave richting de finish ging had hij ruim 30
kilometer achterstand. De Amerikaan was vandaag veruit de snelste. Met een kleine
eindsprint kwam hij op 18:55:41. Hij was daarmee gelijk de eerste nieuwe centurion met
nummer C-1188.
Karen Chiarello had vanaf de komst van de regen veel tijd verloren. Ze kreeg het wel
voor elkaar om exact 400 ronden af te leggen in exact twintig uur. Voor het overige stukje
had ze nog een kleine acht minuten nodig. En zo werd ze de winnaar bij de vrouwen.
Paul wandelde nog altijd trouw achter me, maar trok met nog vijf ronden te gaan weg om
op een mooie derde plaats te finishen. Hij was de volgende nieuwe centurion in 20:52:45
en kreeg nummer 1189. Ignace maakte het nog even spannend, en wilde ook nog onder
de 21 uur, maar kwam uiteindelijk zeven tellen te kort. Wel werd hij C-1190.
Ik lag vast op een vijfde plek. Op een ruim kwartier achterstand wandelde Dale Farquhar.
Ik ging dat de laatste uren niet meer uit handen geven. De laatste ronden zette ik nog
even een klein sprintje in. Niet dat het ergens voor nodig was. Uiteindelijk finish ik voor
de 14e achtereenvolgende keer. Dit keer in 21:44:31. Na een hele korte pauze besloot ik
maar door te gaan wandelen, want er was nog niemand die door ging na de 100 mijl. En
zo trok ik met ronden van een kleine vier minuten langzaam over de baan. Omdat ik het
daardoor toch wat koud begon te krijgen, trok ik mijn blauwe jack weer aan. Jaap, die
inmiddels weer langs de baan was verschenen, hield bij of er niemand door ging.
Dale werd de vierde nieuwe centurion met 22:03:27. Hij wandelde een thuiswedstrijd. Hij
zag Sandra Brown nog wel wat dichterbij komen, maar vormde uiteindelijk geen gevaar.
Het kleine wandelwonder kwam uiteindelijk ruim anderhalve minuut achter Dale binnen.
Kris Hazenbosch kwam de laatste uren nog dicht bij haar inde buurt, maar moest toch
uiteindelijk zijn meerdere erkennen en kwam een kleine acht minuten later over de
streep, en werd daarmee C-1192.
Een klein half uur later mocht Marco eindelijk zijn centurionspeld ophalen. Vorig jaar ging
het op de valreep mis, maar nu was het met 22:40 goed raak. Hij behaalde daarmee zijn
vijfde speld wereldwijd.
Het werd ondertussen wel wat stiller op de baan. Ontspannen maar vermoeid draaide ik
nog altijd mijn ronden. Ik was er over aan het nadenken hoeveel ronden ik nog zou gaan
wandelen. Niemand was nog doorgelopen. Ook Kris niet die van tevoren had
aangekondigd. Ik zag aan de overkant van de baan Patrick Vandeweyer in 22:45
centurion 1194 worden. Hij haalde het laatste uurtje Chris van Cauenberghe nog in. Die
had het toch wel moeilijk. Ik zie de Belg uiteindelijk net voor me finishen. En na een korte
felicitatie ging ik maar weer verder.
Omdat er nog altijd niemand was doorgelopen besloot ik er nog een paar ronden te
wandelen en er daarna mee te stoppen. Dan het ik 20 ronden extra gewandeld en vond

het na een kleine 169 kilometer wel goed. Het toevallige was dat ik daarmee op een
aantal tellen na uitkwam op de tijd waar ik in 2005 centurion mee ben geworden.
Voor Annic Deman was het ook niet ver meer. Als ik inmiddels de kleedkamer heb
opgezocht finishte de Belgische in 23:11:35. Een mooie prestatie die werd beloond met
centurionnummer 1195. En dan was er nog maar een wandelaar op de baan. Martin
draaide langzaam en gestaag zijn laatste ronden weg. En was na 23:43:52 klaar. Zijn
zoveelste zat er weer op. Omdat de prijsuitreiking pas in de avond zou plaats vinden,
was het ietwat ongezellig op de baan. Veel waren al vertrokken om hun hoofd te ruste te
leggen.
Frank van der Gulik, Centurion 1022

4.

Centurionwedstrijd 2019 Castletown

In 2019 zal de Centurionwedstrijd weer op het Isle of Man worden georganiseerd. Van
zaterdag 17 op zondag 18 augustus 2019 vindt de 24 uur plaats op een ronde van
ongeveer 1 mijl rond de haven van Castletown. Men wil dus geen gebruik maken van de
route van 2015 door de woonwijken en het buitengebied van Castletown.

Hieronder vindt u een kaartje van de ronde zoals deze nu is goedgekeurd door het
gemeentebestuur van Castletown. De ronde ligt op ongeveer een kilometer van het
vliegveld (Ronaldsway Airport) van het Isle of Man (1 bushalte verderop).

De organisatie is in handen van onder andere Centurion Jock
Waddington en het verzorgingsteam van dit jaar (Trevor en Linda
McDermot) heeft al toegezegd dat ze er ook in Castletown in 2019
bij zullen zijn.
Vanaf 1 januari 2019 kan men inschrijven voor deze wedstrijd via:
http://www.isleofman100milewalk.co.uk/
We kijken nu al uit naar Centurion 1200 en natuurlijk naar de 1200e
Centurion (Centurion 1202)!

5.

Presidents Christmas Letter

My 3 years as President are almost complete. During this period I feel we have made a
lot of progress. There have been three excellent 100 miles/24 hours promotions at
Redcar, Bury St. Edmunds and Douglas, Isle of Man. We are now Affiliated to England
Athletics and therefore fully part of the athletics family. Centurions have been prominent
worldwide! It has been a privilege to be associated with so many great athletes and
superb promotions.
Please see my separate report overleaf on the 2018 track walk at the NSC, Douglas.
Looking ahead, the 2019 100miles/24 hours race is scheduled for Castletown on the Isle
of Man. Two consecutive Manx promotions reflects the strength of walking ‘over the
water’! Please support Steve Taylor’s efforts in any way you can. Looking further ahead,
it is now confirmed that our 2020 event will be at Colchester, a town we have visited on a
number of occasions for our events.
I was delighted to be able to attend the CVN celebrations at Broek op Langedijk (about
50 kms north of Amsterdam). I was joined by Sue Clements C950, Martin Fisher C788
and his wife Judith, and Chris Flint C849. The Dutch Centurions are splendid hosts. The
event took place in a most unusual museum (Broeker Veiling) demonstrating the local
culture of the area which is known as ‘the land of a thousand islands’. When one wants
to work in the garden one gets the boat out to reach the island plot (or plots). Our visit
included a trip by tourist boat and an auction with the goods arriving on a floating wooden
platform. It was a fascinating insight into a Dutch agricultural culture which was probably
very hard and desperately poor. After all this we were able to present the medals and
certificates and trophies to our Dutch and Belgian brethren.
Now that we are part of mainstream athletics I feel we must look ahead. We have
existed for 107 years without a formal constitution, but we must realise that times have
changed a great deal. I would like to propose to the 2019 AGM that a small subcommittee be formed to look into the possible drafting of a suitable constitution and to
report back to the 2020 AGM.
I must thank our committee for their help and support over my three years, namely Chris
Flint C849 (Hon. Secretary), Martin Fisher C788 (Captain), Richard Cole (Treasurer),
Sue Clements C950 (Assistant Secretary/Archivist), Kathy Crilley C933 (Webmaster),
Steve Kemp C1075 (Social Walks), Carl Lawton C750, Pam Ficken C934 and Ann Sayer
C599, and Dave Jones C987 (co-opted member) and I include Richard Brown C760 and
Sandra Brown C735 to whom we are immensely grateful for their involvement on the
committee until they stood down at the 2018 AGM. I am also indebted to John
Temperton (England Athletics) and Glyn Jones (RWA Chairman) for their help and
sound advice.
Graham Young, this years 100 miles organiser, invites race walkers to an informal social
evening on Saturday 23rd February at the Woodbourne Hotel, Douglas, at 7.30 pm.
Manx Harriers will hold an Open 20 km that day. Email: grahamyoung@manx.net or
07624 494165. Thank you, Graham.
Finally, may I wish you the very best for the Festive Season and for the future with lots of
good walking. Please follow the long held tradition by raising your glass at 14.00 hours
on 25th December to toast ‘The Centurions’.
Eric Horwill, Centurion 390
President Centurions 1911

6.

Captains Christmas Letter

Dear fellow Centurions,
Seasons-greetings to you all, it has been an honour and privilege to represent you all as
Captain this year.
Sadly, I have to report the sad deaths of our brethren Joe Liddle C201, Jan Vos C369,
Ron Eaton C655, Peter Emery C625, Derek Pook C394, Doug Fotheringham 373, Cees
Rijndorp C887, Jan v.d.Hoeven C672, Lyn Roost (wife of Ken Roost C557) and Eric Lee
C429. We will remember them all and our thoughts are with their family and friends.
I would like to thank the Committee for their support and welcome new additions of David
Jones and Richard Cole, our new treasurer. Richard took over from Richard Brown at
last year’s AGM and I would like to again thank Richard for his work for us all over the
years.
Our next AGM will be on the 26th of January at the Bankside Community Space
Southwark and hope as many will attend as possible. It is a good chance to catch up with
fellow Centurions and to discuss the way forward. The motions passed at the AGM have
a significant impact on us and it’s an opportunity to have your voice heard. We already
we have the date announced for Castletown 2019 and plans going forward for 2020
Colchester.
This year’s 100-mile event was organised by Graham Young and his team on the Isle of
Man at the National Sports Centre Douglas, with 23 athletes facing the starter on the
track. The pleasant weather in the morning gave way in the evening to stormy conditions
over night and this had quite an effect on the field. We are indebted to the helpers who
manned the feeding tables and gave encouragement in the stormy hours, also to our
dedicated team of Judges who ensured the rules were adhered to, we thank you all.
David Talcott was the first home in 18h:55mins:41 secs with Karen Chiarello second and
first Lady in 20h:07mins:56sec. Paul Jansen was third in 20h:52mins:45secs with Frank
van der Gulik taking the 24-hourrace. A detailed account is available on the website.
There were 13 finishers and as each athlete walked up to the 100 mile mark the sense of
achievement was clear to see; this race remains as much the sporting challenge now as
ever.
I am pleased to welcome eight new Centurions:
Dave Talcott - Centurion 1188
Paul Jansen - Centurion 1189
Ignace Matthys - Centurion 1190
Dale Farquhar - Centurion 1191
Kris Hazenbosch - Centurion 1192
Marcus Bloemerts Centurion 1193
Patrick Vandeweyer - Centurion 1194
Annic Denman - Centurion 1195
In november, Centurions were invited to the CVN reunion in Broek op Langedijk. It was
an opportunity to socialise, with an interesting museum and boat trip and committee
members Sue Clements, Chris Flint, myself and President Eric Horwell were on hand to
present Centurion badges to new Centurions who attended. The meeting was also a
chance to show our appreciation of the support given to our event and thank our Dutch
Centurions for their friendship.

Throughout the year Centurions have competed at events with distinction from 100 mile
and Master’s events across the world to Winter and Essex league races at home. It
reflects the versatile athletes we are, so do remember to wear the badge with pride. I
know that already many will have personal goals for 2019 and I hope the race in
Castletown will be among your plans either to race or support. Your Captain will be there
on the road with you.
My best wishes to you all and in time honoured tradition please join myself and
Centurions worldwide in raising a glass at 2pm on Christmas day. The toast is “The
Centurions”
Happy Christmas and the best for the New Year.
Martin Fisher, Centurion 788
Captain - Centurions 1911

7.

Lange afstandswedstrijden

13 – 14 april
Nacht van Loon (80 km en 15 uur)
13 – 14 april
Coburg 24 Hour Carnival (Australië, Centurion-evenement)
20 april
Kennedymars Sittard (80 km)
27 - 28 april
La Ronde des Ducs, 24 heures de Dijon (Frankrijk, Paris-Alsace kwalificatiewedstrijd)
8 mei
La Voie de la Liberte (Frankrijk, 43 kilometer, nabij Bar-le-Duc)
1 – 2 juni
FANS 24 hours, Minneapolis (Verenigde Staten, Centurion-evenement)
5 - 8 juni
Paris-Alsace (Frankrijk)
8 - 9 juni
Wandelweekeinde OLAT, Weert (Continental Centurion-evenement)
22 - 23 juni
Parish Walk, Isle of Man (Groot Brittannië, 85 mijl)
17 - 18 augustus
Isle of Man 100 miles, Castletown (Isle of Man, Centurion-evenement)
24 - 25 augustus
24 heures de Vallorbe (Zwitserland, Paris-Alsace kwalificatiewedstrijd)
1 september
Church to churchwalk, eiland Guersney (Groot Brittannië, 31 kilometer)
14 - 15 of 21 - 22 september
28 heures de Roubaix (Frankrijk, Paris-Alsace kwalificatiewedstrijd)
28 - 29 september
Sri Chinmoy 24 Hour Track Races (Nieuw Zealand, Centurion-evenement)
6 oktober
NK 50 kilometer snelwandelen in Tilburg
12 - 13 oktober
24 heures de Saint-Thibault des Vignes (Frankrijk, Paris-Alsace kwalificatiewedstrijd)
11 november
La Voie Sacree (Frankrijk, 56 kilometer van Verdun naar Bar-le-Duc)
23 november
Conceptdatum Centurionbijeenkomst

8.

Bijdrage CVN 2020

Een deel van de leden zal de contributie voor 2020 hebben voldaan aan de
penningmeester tijdens de Centurionbijeenkomst in november. Ook in 2020 blijft het
contributiebedrag 6 euro per adres (echtparen hoeven dus slechts éénmalig de
contributie te voldoen). Voor deze bijdrage sturen wij u tweemaal per jaar het
Centurion nieuwsblad. Leden kunnen zich ook aanmelden voor de jaarlijkse
Centurionbijeenkomst. En als we uw mailadres kennen, sturen we u ook regelmatig de
digitale nieuwsbrief.
De leden kunnen hun contributie overmaken aan rekeningnummer
NL80RABO0306901862 t.n.v. Centurion Vereniging Nederland te Hengelo. Voor
betalingen van buiten Nederland is hierbij ook de BIC-code "RABO NL2U" nodig. Wilt
u bij de overboeking wel uw Centurionnummer vermelden?
Bij betalingen van meer dan 6 euro vatten we het extra bedrag op als donatie, tenzij
de betaling uitdrukkelijk iets anders vermeld. Wilt u bijvoorbeeld de contributie voor 2
jaar overmaken, zet dan iets als "Contributie 2020 en 2021" in de omschrijving van de
overboeking.

