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Afgelopen juni introduceerde Gazelle haar nieuwste versie van een icoon: 
de Champion Mondial. Het betreft een gelimiteerde editie ter gelegenheid 
van het 125 jarige bestaan van Gazelle. De Champion Mondial kent 
nationaal en internationaal veel liefhebbers. Prima rijeigenschappen, een 
indrukwekkend palmares en een grote getalsmatige vertegenwoordiging 
in vele koersen verklaren een deel van de magie. In deze extra uitgebreide
Flashback brengt B&t’s retro-expert Melvin Sylvester een profiel van de
oude en nieuwe Champion Mondial en bezocht hij het Champion Mondial 
Festival waar, te midden van honderden liefhebbers, de jubileumfiets
geïntroduceerd werd.  

Voor het ontstaan van de Champion Mondial moeten we terug naar 
midden jaren zestig. Met de overname van Locomotief verwierf Gazelle veel 
know how op het gebied van racefietsen. Locomotiefs Bertus Slesker hadw
de Neder landse ploeg voor de Tour de France van racefietsen voorzien en 
deze kennis kwam goed van pas bij de ontwikkeling van een eigen Gazelle-

race fiets die aanvankelijk ‘Gazelle Race’ zou heten. In 1969 veroverde
Harm Otten bros de wereldtitel op de weg op een Gazelle Race. Het jaar 
erop zou Gazelle de fiets hernoemen tot Gazelle Champion Mondial.
De Champion Mondial werd een succes. In de jaren 70 was er de keuze 
uit een eco no misch frame met oogjes voor spatborden en een zeer spor-
tief model met onder meer een fraai Roto-brackethuis. Deze eerste ging 
als A-frame door het leven, de latere als AA-frame. In 1979 kwam daar een 
AB-frame bij. Dit was sportief als een AA-frame, maar iets minder luxe uit-
ge voerd. In de jaren 80 zou het Nederlands amateurpeloton gedomineerd 
worden door coureurs op een AB-frame. Op een gegeven moment bouw-
de Gazelle’s speciale raceafdeling zo’n 10.000 frames per jaar! 
Het gamma breide zich gestaag uit: cyclocross-frames, tijdritframes, een
speciaal aero dyna misch frame en frames uit superlichte 531SL en 753 
buis zijn maar een kleine greep. In de folder van 1984 duikt zelfs voor het 
eerst een heus Champion Mondial mtb-frame op. Ongekend vroeg voor 
de Lage Landen! >>
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125 JAAR GAZELLE  Champion Mondial jubileumframe
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MARTIJN VAN DEN BROEK 1974 Champion MondialK

Martijn van den Broek uit Haarlem is de eigenaar van een
in het oog springende oranje-groene Champion Mondial uit 
1974. De fiets is volledig gerestaureerd. Martijn hierover: 
“Deze kleurencombinatie heb ik niet eerder gezien, maar
was destijds wel te leveren. De fiets was oorspronkelijk 
blauw, maar had zo’n 10 jaar buiten gestaan, dus was 
wel toe aan een resto.” Martijn vervolgt met groot enthou-
siasme: “Gazelles zijn voor mij beter dan alle Italiaanse 
fietsen bij elkaar. Ze zijn stijf, licht en hebben geheel eigen 
details. De Champion Mondials stonden jaren aan de
top.” Martijn bezoekt met zijn zoon Max meerdere retro-
ritten per jaar, zoals ook de Tour d’Historique in zijn eigen 
woonplaats. Er is meer wat Martijn drijft: “Max en ik vinden 
het leuk om aan oude en nieuwe fietsen te sleutelen. Ik 
heb naast mijn Gazelles ook nog een RIH en een racer van 
de Haarlemse bouwer Springfield.”

HENNIE KUIPER 1975 Champion Mondial

Gazelle’s racer mag zich ‘Champion Mondial’ noemen, maar dat mag Hennie Kuiper 
ook. In 1975 pakte Hennie de wereldtitel in het Belgische Yvoir. Dat deed hij op deze
Champion Mondial. Hennie over de fiets: “Zie het lint. Het vuil van toen zit er nog op.
Ik kan me nog goed herinneren dat het de nacht voor de race flink geregend had.
Alles kwam onder de lös te zitten. Er waren destijds nog geen dranghekken en het 
publiek kon zo het parcours oplopen. Het wegdek was hierdoor erg vuil.” Een jaar
later begon Hennie aan zijn avontuur bij TI Raleigh, maar in 1981 keerde hij terug bij 
Gazelle. Wederom was Hennie succesvol. In dat jaar won hij de Ronde van Vlaanderen 
en de Ronde van Lombardije. “Het was fijn om voor Gazelle te rijden. Ik kende Wim 
Breukink goed (destijds directeur Gazelle, tevens vader Erik Breukink – red.). Ook 
vandaag vind ik het leuk om de bouwers van destijds weer te zien.” Hennie rijdt de 
toerrit en de recordpoging op Gazelle’s nieuwste Champion Mondial. Hennie over die
fiets: “Ik vind het bijzonder dat Gazelle de liefhebber hiermee een cadeau doet. Ze
hadden ook een besloten feest kunnen geven om 125 jaar Gazelle te vieren, maar
Gazelle doet het met een speciale jubileumfiets.”

JESSE DUIJNISVELD 1982 Champion Mondial

Voor de jonge Jesse Duijnisveld is het de eerste
keer dat hij een retro evenement bezoekt. Zijn 
vader Jerry organiseert ieder jaar de West Coast 
Classic (westcoastclassic.nl: een rit ten zuiden van 
Den Haag voor stalen racefietsen. Het was dan ook 
niet moeilijk voor Jesse om aan een geschikte fiets
te komen. Hij kan putten uit de collectie van zijn 
vader en daarin bevindt zich een fraai klein model 
Champion Mondial. Jesse: “Ik vind het erg leuk 
om mee te doen en ik wil dit vaker gaan doen.”
Gevraagd naar wat Jesse het leukst vindt, stelt 
Jesse on om wonden: “De oude racefietsen!” Dat
weer houdt Jesse er echter niet van om zo nu en dan
ook op een moderne racefiets te stappen.  Jesse zit 
op wiel rennen en voetbal. Sportief!
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Hoogtepunten uit de jaren 90 zijn het 1992 Jubilee frame en de TVM-
Bisonkit teamfietsen. Met de Jubilee vierde Gazelle haar 100 jarig bestaan. 
Gazelle zou vanaf dat moment het predicaat ‘Koninklijke’ meekrijgen.
Midden jaren negentig togen twee bouwers naar Italië om daar het tig-
lassen van frames te leren. Gazelle bouwde tot dan toe alles met lugs, 
maar beseft dat het modernere tig-lassen uiteindelijk een lichter en stijver
frame oplevert. Er volgen gelaste frames uit onder meer Reynolds 531 
Trapezi en 853 buis. In 2002 wordt het laatste frame door de speciale 
race afdeling in Dieren gebouwd. Frames uit exotische materialen en verre
oorden nemen de markt over. 
Kenmerkend aan de Champion Mondial is bij de oudere modellen het
vlinder-remmannetje tussen de staande achtervorken en bij het AA-frame 
het kruisje tussen de liggende achtervorken. De wrap-around achtervorken d
zijn ook typisch Champion Mondial. Hierbij worden de uiteinden van de
staande achtervork over de zadelbuislug gevouwen. Zeer bijzonder zijn de 

tijdrit en AA-Super frames. Deze hebben een monostay en een zitbuis met y
een deuk om ruimte te bieden voor het achterwiel. Dit resulteerde in een 
korte, strakke achterkant. Wanneer je Champion Mondial liefhebbers vraagt 
naar wat hen aanspreekt aan de Champion Mondial, dan zullen ze verwijzen 
naar deze kenmerken, naar de goede rijeigenschappen en naar de, volgens 
goede Nederlandse traditie, krachtige grafische elementen. 
Anno 2017 maakt de Champion Mondial een comeback in het leverings-
programma van Gazelle. De introductie van de gelimiteerde oplage vond
plaats tijdens het Champion Mondial Festival: een evenement voor Gazelle 
Champion Mondial-liefhebbers op het fabrieksterrein van Gazelle in Dieren. 
Er waren een tweetal ritten uitgezet van respectievelijk 25 en 50 kilometer
over de Vael Ouwe. De dag werd afgesloten met een recordpoging. Een
aaneengesloten stoet van 230 fietsen ouder dan dertig jaar, voornamelijk 
Champion Mondials, reed over een 4,6 kilometer lang parcours in Dieren.
Lang genoeg voor een vermelding in het Guinness Book of Records!

LIEFHEBBERS en hun Champion Mondial


