1970 - Het vervolg

Al vanaf het begin van 1970 vonden binnen Le
Champion tal van activiteiten plaats. Ondanks
het nog geringe aantal leden stond het onderhouden van de contacten hoog in het vaandel. Op 17 januari 1970 werd daarom in ‘De
Koetslamp’ tegenover het station in Alkmaar
een gezellige avond georganiseerd waarbij
gelegenheid was aan diverse gezelschapsspelletjes deel te nemen, maar waar tevens op
muziek van ons lid Cees Nugter gelegenheid
was tot dansen. Ook een tombola stond op het
programma. In de toenmalige uitnodiging lezen
we: “… en ieder wordt vriendelijk verzocht –
voor zover mogelijk – een prijsje (van fl. 0,50
tot fl. 100,-) mede te nemen voor de tombola,
welke bij binnenkomst in ontvangst zal worden
genomen. De gezelschapsspelletjes bestaan
uit de volgende: sjoelbak, knikkerbak, ringgooien en speerwerpen (zal dat de voorganger van
het zo populaire darten geweest zijn?). Hierbij
wordt per spel een puntenwaardering toegekend. Tevens zal getracht worden een hometrainer aanwezig te doen zijn …” De belangstelling voor deze avond was groot.
Op zondag 22 februari 1970 werd vervolgens
de eerste officiële ledenvergadering gehouden.

Als toelichting op de agenda lezen wij: “…
Evenals u hebben wij er in wezen bezwaren tegen op zondag te vergaderen. Onze leden wonen evenwel verspreid over de provincies en
het is voor velen ondoenlijk ’s avonds te vergaderen. Om deze reden moesten we wel de
zondag nemen en ’s middags, aangezien velen
onzer nog deelnemen aan strandlopen die
doorgaans ’s morgens plaatsvinden. De plaats
Alkmaar is gekozen, aangezien de kaasstad
voor het merendeel der leden centraal gelegen
is. Het feitelijke clubgebouw van Le Champion
is Frankendaal (was clublocatie wielrenvereniging) in Amsterdam …”. Op de agenda stond
ondermeer een bestuursverkiezing en de
invoering van een interne fietscompetitie. Chris
Renooy werd in die vergadering als voorzitter
gekozen, Cees Kos als 2e voorzitter, Gerrit
Koopman als secretaris, Cees Lansbergen 2e
secretaris en Jaap Mobron als penningmeester. Districtvertegenwoordigers werden Cees
Bakker, Cees Nugter en Wim Ooteman.
Deze eerste ledenvergadering werd bezocht
door zesentwintig personen. En dat op een
moment dat Le Champion totaal zo’n vijfendertig leden telde.

Fietsprogramma voor 1970 was voor een nieuwe (en kleine) vereniging als Le Champion zeer omvangrijk. Het enthousiasme om zelf tochten te organiseren bleek duidelijk heel groot. In 1970 werd begonnen met de Voorjaarstocht, de Vissersplaatsentocht, en ook met de Alkmaars Victorietocht. Voorts
een 200 kilometer Boven ’t IJ-toer. Voor de recreatieve fietsers werd de eerste avondfietsvierdaagse
georganiseerd vanuit Wormerveer, Purmerend, Medemblik en Alkmaar.
De Duinentochten en Markertoer uit 1969 kregen ook een vervolg.
Een grote stap voorwaarts in september 1970 was de uitgave van een eigen cluborgaan met toernieuws.
Tot dat moment werd gebruik gemaakt van het orgaan van de AR & TC Le Champion waar ruimte
voor enkele pagina’s toernieuws was ingeruimd. Onregelmatig verschijnen daarvan versnelde de
noodzaak met een eigen clubblad te komen. Gerrit Koopman verzorgde het drukken en ook een groot
deel van de inhoud.

