Annie Drost
het eerst mee op de bagagewagen. Een hele
belevenis, daarna ben ik nog acht keer mee
geweest. Ook in dat jaar gingen 30 fietsers
naar de Zuidkaap. In november werd mijn man
Arie bestuurslid, dus meer gezellige drukte in
huize Drost.
1980: in mei de landelijke fietsdag vanaf de
Zaanse Schans in samenwerking met de
ANWB, de VVV en de TROS. Op 7 juni werd
de 1e Leeghwater en Lelytocht georganiseerd
en in juli verwelkomden we het 4000ste lid.

Ik zat 36 jaar in de commissie Ronde van
Noord-Holland.
Ook in de feest- en pr-commissie. Ik hielp bijna
bij alles, werd lid van verdienste, maar was
totaal overdonderd toen ik in 2001 erelid werd.

Samen met mijn man Arie, die in 2003 overleed, en de kinderen zijn we in 1975 lid van Le
Champion geworden. In al die tijd heb ik meer
geholpen dan gefietst, maar toch kreeg ik mijn
eerste wereldbol op mijn 65e verjaardag. Mijn
lidmaatschapsnummer 914 geeft aan dat ik al
heel lang lid ben.
Uit de periode 1979-1983 herinner ik me in
het bijzonder:
1979: bij de Ronde van Noord-Holland hebben
wij dit jaar gewacht tot de laatste die avond
om half negen binnenkwam. Met de Ronde
van Nederland, 1000 kilometer, ging ik voor

1981: oprichting van de Buitenlandcommissie
die vol met ideeën zat. Langlauf- en Paasweekenden werden gehouden. Fietsen naar
Zweden en Japan. Met de kinderen reden we
de woensdagavondtochtjes naar ‘De Witte
Ezel’ in De Rijp, jarenlang fietste jong en oud
daar naartoe.
1982: 10e Halve Marathon van Egmond met 8
graden onder nul. Winnaars waren Alex Hagelsteens uit België en Ingrid Kristiansen uit Noorwegen. 1000 deelnemers bij de Midwinterduinloop en ook de 10e Ronde van Noord-Holland
met de start vanuit sporthal De Tref, petjes van
Piet de Wit, koetjesrepen, King-pepermunt en
nog steeds een roos voor de vrouwen. Jan
Nielen en Peter Lansbergen liepen de Honolulu Marathon op Hawaï.
1983: voor de toerboekjes had je een datumstempel nodig. De PTT mocht die van hoger
hand niet meer geven.
Nu jaren later vind ik het nog steeds fijn om
zeer betrokken te zijn bij diverse evenementen
en ik ben trots op Le Champion.

