1978 - Diagonalen
Uit De Championner: “… Ook het rijden van diagonalen had in die jaren een enorme vlucht genomen.
In 1978 reden meer dan 1000 fietsers een Le Champion-diagonaal. Zo reden meer dan 100 personen
de beide ritten Dwars door Zuid-Holland en 88 personen Purmerend-Denekamp. Maar ook fietsten 11
personen de Liechtenstein Toer en 9 personen vanuit Amsterdam naar de Noordkaap.
De administratie van de diagonalen bestond niet alleen uit het toezenden van een route en het innen
van het inschrijfgeld, maar na de rit ook het controleren van de stempels en het toezenden van een
herinnering. Een gigantische klus, waar je je vakantie bijna voor moest opofferen en waar enige hulp
best bij te gebruiken was…”

Fietscompetitie - Fietsstimulering
Le Champion kent tal van vormen om de leden
te stimuleren om regelmatig op de fiets te
kruipen.
Vanaf begin zeventiger jaren is de fietscompetitie opgezet met daaraan verbonden prestatieprijzen. Uitbreiding in het beloningssysteem
kwam in de loop der jaren en bereikte de
meest bijzondere ‘onderscheidingen’. In 1978,
toen fietsers door de jaren heen al fameuze
aantallen fietskilometers hadden bereikt, kwam
de wereldbol, een beloning wanneer je meer
dan 40.000 km totaal had gefietst. Later, in
1991, uitgebreid met de Jan Jonkerspeld, een
insigne vernoemd naar onze voormalige voorzitter in die jaren.
De Jan Jonkerspeld is ingesteld voor de echte
die-hards. Had je meer dan 120.000 km gefietst, ofwel drie in grootte variërende wereldbollen behaald, dan was het de bedoeling dat
je bleef doorfietsen.

Bij het bereiken van 160.000 km lag er daarom een Jan Jonkerspeld voor je gereed en
bij 200.000 km nog een. En daarna om de
100.000 km tot aan het miljoen of nog verder
(zelfs die grens is door enige Championners
overschreden).
Meer vormen van beloning zijn bedacht.
Er werd een klassiekerbrevet ingesteld voor
klassiekerfietsers, een Trofee Le Champion
voor degenen die graag in het buitenland
meerdaagse klassiekers fietsen.
Maar ook een doodgewone sterrittencompetitie
of meer in die richting. Al deze vormen hebben
velen aan het fietsen gebracht.
En vaak zelfs verslaafd daaraan gemaakt.
Wat bijvoorbeeld te zeggen van die fietsers die
één klassiekerbrevet niet voldoende vinden?
Ruud van der Velde, onze huidige voorzitter,
heeft er vier ofwel bijna vijf bij elkaar getrapt.
En hij is niet de enige.

1986 - Ledenwerfactie PR-commissie
In 1986 werd een ledenwerfactie gehouden onder het motto: “Elk Le Champion-lid werft een Le
Champion-lid. Een aanmeldingsformulier was daarvoor in de maand juni bij elk clubblad gesloten. De
respons viel wat tegen. Eind 1986 bleek Le Champion precies 2934 leden te hebben en iets minder
dan een jaar eerder …”

In 1988 (weer) een nieuw clubshirt
‘Primeur in 1988 was de uitgave van (weer) een nieuw clubshirt.
Gekozen was voor een fleuriger shirt dan bij Le Champion tot
heden gebruikelijk was.
De wielerkledij was in die tijd aan veel veranderingen onderhevig
en we moesten met de tijd meegaan.
Het nieuwe shirt sloeg aan en op Neerlands wegen zie je sindsdien grote aantallen Championners in het gestreepte rood, wit en
blauw.’

