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Edito: Achter elke BIG man moet een 
geweldige vrouw staan! 

Liedjes zijn een belangrijke inspiratiebron voor mijn edito's zoals je misschien al is opgevallen. De 
titel is gebaseerd op een regel uit een lied van de Eurythmics: “Now there was a time when they 
used to say: “That behind every great man., there had to be a great woman.", Ik heb deze regel 
vertaald omdat ik weet dat achter de meeste BIG (“great”) mannen geweldige (“great”) vrouwen 
staan die het mogelijk maken en ondersteuning geven om erop uit te trekken en BIGs te fietsen. 
Het omgekeerde is ook waar natuurlijk! En dit is een belangrijk punt dat we niet moeten vergeten. 
Het duurt kostbare tijd om te trainen, reizen en BIGS te fietsen. De tijd die je samen met je vrouw 
of man, kinderen, vriend of vriendin of familie had kunnen doorbrengen. Dus via deze edito wil ik 
alle geweldige mannen en vrouwen die ons ondersteunen bedanken! Steun ons weer om ook in 
2011 er weer opuit te trekken en BIGS te fietsen, of om een Godfather te worden. Bedankt! 

1. TOP 5 BIG nieuws 
TOP 1: BIG bijeenkomsten 

Hier een overzicht van de verschillende BIG bijeenkomsten die zijn gepland voor 2011: 

1. Officiële BIG bijeenkomst 2011: Corsica 

Het is niet meer mogelijk om deel te nemen aan deze officiële bijeenkomst in Corsica, welke 
zal worden gehouden van 1 tot en met 5 juni. Dus kijk uit voor de officiële bijeenkomst  
volgend jaar in de Tsjechische Republiek en onderstaande bijeenkomsten 

2. Crossroad: Provence 

Hier is uw kans om andere BIG-leden te ontmoeten en te begroeten. Deze Crossroad wordt 
gehouden van 29 oktober tot en met 3 november in de Côte d'Azur / Provence. Uit het 
voorlopige programma blijkt dat 12 BIGS kunnen worden toegevoegd aan uw Palmarès, 
wanneer je deelneemt aan deze crossroad. Omdat het geen officiële bijeenkomst is, moet je 
de accommodatie zelf regelen. Maar je kunt contact opnemen met Pierre Chatel 
(cyclodocus@wanadoo.fr) of Dominique Jacquemin (jacquemin.dominique@yahoo.fr) voor 
aanbevelingen over de accomodatie ("Le Golfe Bleu '), het land, hoe er met de auto, met de 
trein, met het vliegtuig te komen. Voor meer informatie over dit evenement kunt je terecht op 
de webpagina: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 
Deze zal binnenkort worden bijgewerkt met meer details, 
dus als je van plan bent te gaan, kun je het best deze site 
regelmatig controleren. 

3. Regionale bijeenkomsten: 

Na het succes van de Big Day van vorig jaar, worden er  
een aantal regionale bijeenkomsten gehouden: 

a) Hongarije 
 
Op zaterdag 14 mei kunnen BIG-leden deelnemen aan 
de regionale bijeenkomst in Pásztó waar de Galyatető 
zal worden beklommen via drie verschillende kanten in 
een dag, Kijk naar de Hongaarse forum voor meer 
informatie: http://big-forum.forumsmotion.com/f8-
magyar 



b) Belgie 

Op maandag 13 juni, zal een bijeenkomst plaatsvinden om in Bouillon elkaar weer te 
ontmoeten, gewoon voor de lol. Er zijn twee ritten: een van 62 km met daarin de Col de   
Corbion en de Col de Sati. De andere 88 km lange tocht omvat tevens de Col du Loup. 

Parkeren is aan de voorkant van het kasteel en om  07:17 is er koffie en taart. De tochten 
starten om 07:45. 'S middags is er een drankje op de top van de Col du Sati. En de lunch 
is om 13:00 in het restaurant: Villa d'Este in Bouillon. 
 
Voor meer informatie voor een plek om te slapen of waar men kan eten, kijk op: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011/bigday2011-be.pdf of neem contact 
op met jacquemin.dominique@yahoo.fr 

c) Nederland 

Op zondag 10 april 2011 wordt een sponsor / training Tour 
georganiseerd door BIG in samenwerking met Cycling4better. 
Deze ABC (Alpe d'HuZes-BIG-Cycling4better) sponsor Tour 
biedt twee verschillende afstanden: 70 en 100 kilometer, elke 
afstand zal over de 7 BIGS in Nederlands Limburg voeren. De 
lange tocht zal onder andere bekende en steile beklimmingen 
aandoen, zoals de Kruisberg, Loorberg en Pas van Wolfshaag, 
om er een paar te noemen. 
 
De start is om 10:00 bij Villa Proosdij in Klimmen en rond 14.30 
uur zal het evenement eindigen. De inschrijvingen kunnen nu al 
worden gedaan door een email te sturen naar: 
secretary@challenge-big.euwaarop uw naam, telefoonnummer 
en lengte (70 of 100 km) staat. Ook kan er ingeschreven worden 
via de website vanhttp://www.cycling4better.nl/. 
 
Deelname is gratis maar een donatie voor Alpe d'HuZes wordt 
zeer gewaardeerd!! 

Inschrijven dient plaats te vinden voor 1 april! 



TOP 2 100 BIGs in de World Tour 

Het is weer tijd voor de professionele wielerwedstrijden! De UCI heeft deze races ondergebracht 
in de World Tour 2011. 

Het media aspect, en ook de historische wielrengeschiedenis maken onderdeel uit van onze BIG 
uitdaging, en deze kenmerken maken deel uit van onze 3 criteria en 5 principes. De BIG-scores 
voor elke beklimming worden mede afgeleid van het aantal keer dat een BIG is opgenomen in 
grote wielerkoersen. 

Als je de BIGS wil zien die in elk van deze wedstrijden in komende seizoen worden beklommen, 
ga dan naar: http://www.challenge-big.eu/en/news/573 

Niet opgenomen in deze lijst is BIG 262: Col de Serre-Mure (Col de la Mure), maar het is wel een 
beslissende klim in het huidige Parijs-Nice, met de aankomst net onderaan de voet. 

Laten we eraan herinneren dat, indien een klim minstens een keer verschijnt in een van de grote 
wielerkoersen, de BIG ten minste 5 punten in de media score krijgt, en steeds 1 punt meer krijgt 
indien dit 5 keer opnieuw gebeurt. 

Als u meer wilt weten van de 3 criteria en de 5 principes of de exacte berekening van de score 
voor een BIG weten, dan kunt u deze vinden in de vorige nieuwsbrief: 
http://www.challenge-big.eu/en/page/newsletter. 

TOP 3: Videos and Diapos 

Gábor Györgyi (314) 

Heb je de nieuwste video's van Gábor Györgyi gezien? De ene waar hij in 2009 de zware Passo 
del Mortirolo drie keer op een dag opfietst? Hij deed dit tesamen met Mauro REPETTI die 
Godfather zou worden van de Mortirolo, een jaar later in 2010. En wist u Gábor zelfs zijn eigen 
YouTube-kanaal heeft, waar je nog meer videomateriaal van BIGS kunt zien? Je kunt Gábor's 
YouTube-kanaal vinden via: http://www.youtube.com/user/gyorgyigabor - p/u 

About André Rudaz (164) 

Of neem een kijkje op de website van Andre Rudaz: https://picasaweb.google.com/rudazan/ met 
veel, heel veel foto's! Onder andere vindt u foto's van de volgende BIGS: Colle di Tenda (686), 
Lukmanier-pas (587), Oberalppas (569), La Plagne (284), Col du Parpaillon (304), Grimselpas 
(no BIG), Sustenpas (567), Nufenenpas (584), Furkapas (568), Sankt-Gothardpass, (585), Col du 
Sanetsch (559), Colle Sommeiller (679), Grosse Scheidegg (565) en Gries pass (no BIG ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         View on the BIG 568: Furka pass (568) from the Grimsel pass 



Jerry Nilson (166) 

Wij raden ook Jerry's website aan, speciaal voor alle cols hoger dan 2000 meter heeft hij kaarten 
en actuele informatie toegevoegd. Hier is de link: 
http://cycloclimbing.com/alpspass1700paved/index.html. Hij heeft ook vele reisverslagen 
vastgelegd die informatie over BIGS bevatten op http://cycloclimbing.com/. Kijk daar eens rond 
om goed in de stemming te komen ;-) 

TOP 4: Beklimmingen met toestemming  

BIG 625: Hochtor: 

Dankzij Ferenc Suplicz kregen we de belangrijke informatie dat, je als fietser eerst geen kaartje 
hoefde te kopen voor de Hochtor of Großglocknerstraße, BIG 625, maar dat dit onlangs 
veranderd is. ! Vanaf mei 2011 moeten fietsers die de Großglocknerstraße willen beklimmen, 
evenals de Hochtor, tussen 9AM en 15PM 5 € betalen. De officiële reden die gegeven wordt is 
het doel om een verzekering aan te bieden aan de fietsers, omdat het aantal fietsers op deze 
weg is toegenomen van 5.000 tot 20.000 in de laatste 15 jaar. 
 
Met dank aan Anja Von Heydebreck, weten we nu dat er een protest actie loopt waar je je kunt 
aanmelden om te protesteren tegen deze uitzonderlijke maatregel: 
http://www.verkehrsplattform.at/thema_RadlermautGrossglockner.asp?site=901  
En inderdaad! Het lijkt erop dat deze actie succesvol is en dat de Großglocknerstraße of Hochtor 
gratis zal zijn voor fietsers. Althans voor 2011. 

BIG 834: Nikits'kij Pereval 

De oorspronkelijke tekst werd gevonden bijhttp://www.geocaching.su/?pn=101&cid=6068. Hier is 
een vertaling: 

ATTENTIE!!! 
De Romanov-weg is gelegen in de Krim Natural Reserve en de officiële toegang tot deze weg is 
beperkt. Om toegang te krijgen moet je een officiële vergunning van de overheid krijgen en je 
moet je laten vergezellen door een officiële vertegenwoordiger (gids), die bij je in de auto 
plaatsneemt. Als alternatief kunt je de weg als onderdeel van een georganiseerde rondleiding 
door de toeristische instanties in Alushta en Jalta bezoeken. Rondleidingen voor wandelaars in 
de Krim Natural Reserve zijn niet beschikbaar. 
 
Om de vergunning te krijgen moet je naar de reservaat autoriteiten het volgende adres in Alushta: 
42, Partizanskaya Ulitsa (Street). De coördinaten van het kantoor zijn bijna hetzelfde als de taynik 
(geheime plek) genaamd Dendrozoopark in Alushta. 
 
Prijs voor een bezoek: 
35 grn. per persoon (35 Grivnya komt overeen met ongeveer € 3.15) 
50 grn. per auto (50 Grivnya komt overeen met ongeveer € 4.51) 
150 grn voor de gids (150 Grivnya komt overeen met ongeveer € 13.53) 
 
Merk op dat het aantal gidsen beperkt is. Om 
teleurstelling te voorkomen, geldt dat  de vergunning 
7-10 dagen voor het bezoek moet worden 
aangevraagd. Dit kan per telefoon via: 8-(06560)-5-
04-40. 
 
De Romanov-weg is een geasfalteerde weg die loopt 
door het reservaat en biedt een fantastisch uitzicht. 
Jaren geleden was de toegang vrij, maar nu wordt hij 
gebruikt door patrouillerende boswachters. 
 
Wat meer informatie over de Romanov-weg kan hier 
gevonden worden: 

http://www.tryukraine.com/photos/crimea/babugan.shtml 

 



BIG 244: Puy-de-Dôme 

We herinneren je eraan dat de weg die leidt naar de top van onze bekende Puy-de-Dôme is 
gesloten voor alle verkeer tot en met het voorjaar 2012. Er wordt over deze oude vulkaan een 
spoorlijn aangelegd. Voor meer informatie over: Puy-de-Dôme verwijzen wij je naar: 
http://www.puydedome.fr/puy_de_Dome-51094.html?1=1  

TOP 5: Ironbig25 klassement in 2011 

De eerste Iron BIG van 2011 werd 
geclaimd door een Godmother! Haar 
naam is Aideen Collard. Ze is lid van een 
Ierse fietsclub die alleen uit vrouwen 
bestaat. Ze waagde een poging om 25 
keer in een maand de bekende Sally Gap 
(BIG 64) te beklimmen. Deze BIG ligt in de 
buurt van Dublin en wordt gekenmerkt 
door de lange rechte lijnen en vreselijke 
wind op het plateau. Ze is geslaagd! Haar 
laatste klim was op 6 maart. Gefeliciteerd 
Aideen! Voor meer foto's kunt u terecht bij: 
http://bigascensions.free.fr/SallyGap.htm 
 
En Aideen is niet de enige die invulling 
heeft gegeven aan Ironbig 2011: Hier zijn 
anderen die al zijn begonnen, Wanneer 
word jij lid van de groep van Godfathers & 
Godmothers? 

BIG 851 Galyatetö: Gábor KREICSI (415)  
György DOMONKOS (426) 
István ISPÁN  (471) 
Gábor VINCZE  (851) 
Aladár PUSKAS (2812)  

BIG 478: Monasterio de Cura John ACHIM  (2170) 

 

Voor een overzicht van Godfathers and Godmothers kijk hier: 
http://www.challenge-big.eu/fr/users/godfathers 

En als je geïnteresseerd bent om zelf een Godfather of Godmother te worden, dan kunt je hier de 
regels vinden: http://bigascensions.free.fr/ironbig25.htm 



The BIG is on line: 
De volgende tekst is afkomstig van de Kuitenbijters website (http://www.kuitenbijters.com), welke 
wordt beheerd door de gebroeders Wolfs (Bas en Mathijs, beide zijn BIG-leden). Deze website 
biedt naast een aantal beschrijvingen van BIGS en andere beklimmingen gelegen in de Ardennen 
(België) ook verhalen over fietsen. De beschrijvingen van de beklimmingen en fietsen columns 
zijn geschreven op een pakkende wijze en we zijn trots om u kennis te laten maken met een 
aantal teksten in de komende nieuwsbrieven, zodat u ook kunt genieten van deze pareltjes. 

 
Het fietsen, de fiets en niets dan de fiets 
Je kunt er gif op innemen… zet een drietal fietsliefhebbers bijeen 
en zij praten over fietsen…. heel de avond lang. Ongeacht het 
tijdstip, de gelegenheid of hun gezelschap, de fietsers praten over 
de laatste rit of de rit die komen gaat. Het lijkt een dwangneurose. 
Zoals Nederlanders elkaar vinden op de Costa del Sol, zo 
herkennen fietsers elkaar in de lyriek rondom twee wielen en een 
beetje staal.  
Sport verbroedert, maar fietsers in het bijzonder kennen een apart 
soort solidariteit. Welke taak de renner in het dagelijkse leven dan 
ook bezigt, met fietsers praat hij over fietsen, de fiets en niets dan 
de fiets. De arts, de bouwvakker, de directeur of de filosoof… allen 
zijn voor het parcours gelijk. Het fietsen is dan ook geen 
wetenschap, er is geen gelijk en zelfs geen harde kennis. Er is 
alleen de beleving. De subjectieve ervaring van de ascese van de 
pijn.  
Waar praten die mensen dan over? Parcours, koolhydraten, 
versnellingen en cadans. De kunst van het klimmen, het dalen en 
het tonen van macht in de binnenbocht van een haarspeld. Nee, 
niet over gelzadels of bagagedragers…. Maar daarbuiten is álles 
bespreekbaar. Fietsen is een cultus. Meer dan voetbal of tennis. 
Kijkend naar voetbal benijdt de sportliefhebber de spits om zijn 
techniek of verwoestend schot. Kijkend naar de Tour of een 
voorjaarsklassieker ‘voelt’ de wielerliefhebber de pijn, is 
verontwaardigd door de bedreven ploegpolitiek en beleeft 
uiteindelijk de euforie bij het passeren van de meet. De kijker kijkt 
niet naar ‘de renner’, de kijker IS de renner. 
Op de sociale aangelegenheden die elk weekend sieren vormen deze liefhebbers dus al snel een 
pact. Eén blik is vaak genoeg om het ijs te breken. “Hey, zag ik jou laatst niet op een koersfiets?" 
Een glimlach van herkenning en de gretige knik ter bevestiging bepaalt het gesprek voor het 
restant van die avond.  

Hoewel doorweekt van tips en goede raad, trapt 
elke fietser zijn eigen rondjes op zijn eigen 
manier. Dat weerhoudt hem er echter niet van 
om ook de ongelovigen van het fietsen te 
overtuigen. Als een missionaris in donker Afrika 
bepredikt hij de onwetende ziel over de lusten 
en deugden van het fietsen en zijn gemis 
daarvan. Soms zijn er twee fietsers en één 
ongelovige. Die laatste ontkomt dan niet aan 
zijn gezelschap voordat hij plechtig heeft 
beloofd die week zijn eerste koersfiets te gaan 
kopen. Geen bedenktijd…. Zondag wordt er 
immers weer gekoerst! 

 

 



About a BIG: Pied Monti 
De beschrijving van deze BIG is afkomstig van de kuitenbijters website 
(http://www.kuitenbijters.com). We hopen dat u net zoveel geniet van de schrijfstijl als wij.  

“Ik voel me niet zo lekker ………” Als ik om kijk zie ik 
het asgrauwe gezicht van mijn broer . Waar enkele 
luttele minuten geleden nog een gezonde blos op de 
wangen was te bespeuren is deze nu verdreven. 
Enkele van de steilste hectometers van België hebben 
de bravoure aan de voet van de klim doen slinken tot 
twijfel waar we op deze zondagochtend toch in 
godsnaam mee bezig zijn. 

Het begon allemaal zo fraai. Een weekendje met 
familie in de nabijheid van La Roche deed het fietshart 
enkele slagen harder kloppen. Zeker toen we de gele 
pijlen ontwaarden van “Le Criq” welke recht voor de 
deur van ons appartement in Mierchamps liepen. 

Na een werkelijk prachtige afdaling naar La Roche lag 
de Pied Monti in het verschiet. Volgens de Cotacol 
“een van de sterkste helling ervaringen van België”. 

Hiervan is geen woord gelogen. Na het brugje in 
Maboge over de Ourthe te zijn gepasseerd is het 
direct menens. Voor diegene welke nog denken  
deze puist op het buitenblad te kunnen slechten……  
vergeet ‘t !!! 

Harken, stoempen, trekken en doorbijten is het devies. 
Iedere lijn in het grijze beton is een volgend richtpunt 
om u zelf naar toe te slepen (hoe ze deze betonnen 
platen hebben kunnen storten zonder dat het cement 
de helling af gleed is trouwens een van België zijn 
best bewaarde staatsgeheimen) 

Na een ruime kilometer is het ergste achter de rug. Er 
zit zelfs nog een klein dalinkje in de klim om de 
nietsvermoedende coureur weer wat moed in de 
schoenen te schenken. Helaas…. ( of gelukkig) volgt 
er dan nog een tergende 1,5 kilometer aan gemiddeld 
6% richting Hubermont . 

De helling ontleent een deel van haar bekendheid 
door de Vélomédiane Claude Criquilion, een pittige 
cyclosportive voor goedwillende amateurs en profs 
zonder contract alwaar hij een schifting tussen het kaf 
en het koren maakt, aan het begin van de rit. Haar 6e 
plaats in de Cotacol en de 44e plaats in de 
Kuitenbijtersindex geeft al aan dat er hier het best 
onder aan de klim “een jasje wordt uitgedaan”…….. 

Originele tekst van: Mathijs WOLFS (635) 



 
De Kuitenbijter-index is gebaseerd op de puntentelling van de Cotacol, maar doet recht aan het 
hellingpercentage dat de kuiten dusdanig belast dat de Ardennen ieders Nemesis wordt De maximale 
helling, of stap omlaag factor (ook bekend als knock-down factor), is hoger gewaardeerd dan in 
de Cotacol index en is de belangrijkste bijdrage in de Kuitenbijtersindex waarde. De exacte 
formulering van de Kuitenbijters-index is het best bewaarde geheim van de Ardennen, maar men kan met 
een gerust hart stelllen dat de cols met een index van boven de 200 (en Pied Monti heeft een index van 
361) de jongens van de mannen worden gescheiden. Met andere woorden; het zijn de hellingen met een 
percentage van boven de 12% die de duit in het zakje doen ! 
 
 
 

Conclusie: 
 
Een BIG bedankje gaat uit naar alle leden (naast het bedankje in de Edito aan onze 
ondersteuners) die zo vriendelijk waren om te antwoorden dat ze de nieuwsbrieven lezen. Al is 
het aantal reacties niet zo groot in vergelijking met het aantal leden dat we hebben, het was leuk 
om feedback en enkele bemoedigende woorden te krijgen, want het is voor u dat wij deze brieven 
maken. Wij hopen dat u van deze nieuwsbrief hebt genoten en we kijken ernaar uit om u over 
drie maanden weer van een nieuwe te voorzien.  
 
Met vriendelijke groet, het nieuwsbrief team, 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Jean GANGOLF 
Joël GANGOLF 
Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


