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Edito: Engagement. 
Deze keer heeft onze secretaris Helmuth Dekkers tijd besteed om een BIG quiz voor te bereiden 
voor de officiële BIG bijeenkomst op Corsica (een quiz waarvoor we eigenlijk niet eens tijd 
hadden). Daarom wil heeft hij het werk uit besteed en is er een gelegenheid om alle leden van de 
organisatie van BIG te bedanken (zoals de voorzitter, secretaris en penningmeester) en ook al 
diegenen die binnen de organisatie een specifieke taak uitvoeren: zie hiervoor 
http://www.challenge-big.eu/nl/page/committee. Het zijn zij die onze BIG Challenge levend 
houden. Ze worden hartelijk bedankt voor al hun inzet! 

1. TOP 5 BIG nieuws 
TOP 1: Samen 
 
Ook dit kwartaal hebben leden van BIG elkaar weer ontmoet: 
 
Onder een stralende zon namen zo’n 30 leden in Limburg deel aan de ABC-Trip op 10 april. 
Steven Rooks sloot zich bij de groep aan tijdens de pauze in Vijlen zoals je kunt zien in de 
afbeelding hieronder (Steven Rooks staat helemaal rechts op de foto). 

 
 



 
 
Op 14 mei, op de BIG dag in Hongarije, hebben 20 leden een poging gedaan om drie maal de 
hellingen van de BIG 851  (Galyateto) te beklimmen.  
 

 
Tenslotte zijn op de 13 juni een 14-tal Belgische leden naar Bouillon gekomen om een van de 
twee routes met BIGS te fietsen, waarbij ook een drankje en een hapje op het menu stonden! Het 
verslag en foto's van deze mooie dag zijn hier te vinden: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-be.htm. Ook onze voorzitter (zie foto hieronder) 
nam deel aan deze challenge, zelfs na een minder prettige ervaring met voetballen. 
 

 



 

TOP 2 Officiel bezoek aan Corsica 

We waren met een tiental dappere leden die een 
oplossing hadden gevonden om naar het eiland 
Corsica toe te komen.  Sommigen waren gekomen 
met eigen auto met alles eraan en erop,  anderen 
alleen met een fiets! Zodra de logistieke details 
geregeld waren, stond iedereen in de startblokken 
om de prachtige maar ook zware Corsicaanse 
wegen en bergen te gaan verkennen. Er werd 
vertrokken vanuit Bastia naar Cap Corse en tot slot 
werd de  veeleisende Bocca di a Battiglia 
bedwongen. 
 
De prachtige kreken van Piana in de zon voor de 
beklimming van de Col de Vergio waren als storm 
voor de zondvloed. 
 
Achtereenvolgens werden de zeer atletische Haut-
Asco en de halsbrekende Prato beklommen, 
vervolgens werd door de  prachtige Restonica vallei 
gefietst als opmaat voor de verschrikkelijk zware 
Bergeries de Grotelle. 
 
Tot slot werden zowel de Col de Bavella als de Col 
de Verde beklommen, waarbij we last kregen van 
van onweersbuien. 
 
Het was een ambitieus programma dat in een zeer vriendelijke sfeer werd uitgevoerd met leden 
uit zeven verschillende landen. En dat alles te midden van het Corsicaanse! Verdere reacties en 
foto's kun je vinden op: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica /corsica.htm.    

TOP 3: Meer dan 3.500 leden 
We zijn inmiddels met meer dan 3.600 leden, waaronder ook meer dan 1.000 Nederlandse leden. 
Het 3.500 ste lid zal een VIP lid uit Zwitserland zijn, wiens naam binnenkort zal worden onthuld. 

TOP 4: BIG shout  
Een nieuw social medium voor de leden van BIG: The bigshout!   
 
Met deze nieuwe functie, welke is ontwikkeld door onze 
webmaster Wouter, kun je direct informatie versturen naar de 
startpagina. Deze informatie is dan zichtbaar voor je vrienden. 
Je  kunt ook reageren op informatie die door een vriend is 
verzonden na het bekijken van alle reacties van je andere vrienden. Eindelijk kunnen zo de 
nieuwste prestaties van jou en je vrienden worden aangekondigd en in een regel worden 
weergegeven middels bigshout.  

De regel staat onderaan de pagina. Om je gegevens te publiceren moet je je tekst intypen en op 
Submit drukken. Om op het nieuws van je vrienden te reageren moet je op Reageer! klikken. Het 
is heel eenvoudig! 

TOP 5: Iron BIG 2011 
Het succes van de Iron BIG duurt onverminderd voort. Nederlandse en Engelse BIGs geven veel 
inspiratie aan onze dapperen. 

Kevin Speed, een van onze leiders in het algemeen klassement, was bezig om 25 keer the Cow 
and Calf te beklimmen, maar hij werd na 125 km slecht beloond voor zijn inspanningen door 
diefstal van zijn fiets en de gevolgen daarvan op de trein weer naar huis! 



De eerste Poolse Godfather heeft ook gekozen om glans te geven aan de Britse eilanden: 
Krzysztof Bufnal er in geslaagd om op de Oxenhope Moor in slechts drie dagen al 24x te fietsen  
waar eigenlijk een maand voor staat. Een week later was de Cow and Calf de 2e Iron BIG voor 
Krzysztof. 
 
Een andere, nog niet gepubliceerde prestatie betreft die op de 1e mei op de hellingen van 
Vijlenerbos! De grootste groep van de Iron BIG challenge, vijf Nederlandse leden lukte het om 25 
keer op een dag BIG 109 met 
succes te beklimmen. In deze 
groep is ook de jongste 
peetvader tot nu toe 
opgenomen: Daan ter Horst, 
die 18 jaar oud is. De andere 
peetvaders zijn Wim Van Els, 
Roland Schuyer, Stan Nijsten 
(2e Iron BIG) en 
Helmuth Dekkers (2e Iron 
BIG). 

 
Op zijn beurt is Miel Vanstreels 
erin geslaagd 25 maal de 
Gulpenerberg te beklimmen en 
werd hij de peetvader van 
deze klassieke beklimming van 
de Amstel Gold Race. 
 
Tot slot, nog net voor het uitkomen van deze nieuwsbrief werd de eerste Tsjechische Iron BIG 
gescoord. Mojmir Skala, een Tsjechisch lid, was net peetvader geworden van Suchy vrch. Deze 
Iron BIG prestatie  staat voor 25 beklimmingen in 10 dagen in de maand juni met een totale 
lengte van 740 km en in totaal 14.110 hoogtemeters. 

 

BIG is not on line:: 
Het is een BIG lid die niets hetzelfde doet dan alle andere leden doen. Zijn naam is Patrick 
Plains. Al geruime tijd zie je zijn naam al verschijnen in het algemene BIG klassement, en wel als 
het Franse BIG lid met de hoogste klassering. Sinds lange tijd beklom hij Franse BIGs evenals 
alle bergen van de Mont de France, maar sinds enige tijd heeft hij geen nieuwe BIGs meer 
geclaimd. Maar toch is hij nog steeds aan het fietsen. 
 
Zijn bijnaam is "Roule toujours" (altijd fietsen). Op zijn 40-ste, besloot Patrick om zijn leven 
volledig aan fietsen te wijden. En sindsdien fietst hij door heel Frankrijk en Europa. Hij maakt 
geheel zelfstandig zo’n 40.000 km per jaar. Hij is een legende van het Franse Wielrennen en een 
buitengewone fietser. Een aantal wapenfeiten: 20x Tours de France, 71x diagonaal door Frankrijk 
met zo’n 4.000 beklimmingen. En hij heeft in totaal zo’n 1,6 miljoen km, en daarnaast vele lange 
afstandskoersen gefietst door geheel Europa. Hij heeft een DVD uitgegeven waarin zijn filosofie 
van het leven op de fiets is uiteengezet. 
 
En omdat hij niets doet zoals anderen..... Dus als we in de afgelopen jaren niets van Patrick 
hebben gehoord, dan komt dat alleen maar omdat hij geen Internet heeft! De BIG is niet altijd 
online. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



About a BIG: Montserrat BIG 435 
 

 
 
Montserrat is een magische berg en een symbool voor de 
Catalaanse bevolking. De oorsprong van zijn ronde 
vormen is onderwerp van allerlei speculaties en 
legenden. Deze prachtige bergen zijn ongeveer 25 
miljoen jaar geleden gemaakt en gevormd, door middel 
van een lang proces van erosie van het gesteente. Er 
wordt aangenomen dat dit gebied onder water stond, 
waardoor sedimenten werden gevormd. Verticale 
scheuren in de berg veroorzaakten het losmaken van een 
deel van het gesteente waardoor merkwaardige vormen, 
zoals vingers, werden blootgelegd. 
 
Rond het jaar 880 werd in een berggrot de afbeelding 
gevonden van de maagd die hiernaast in een afbeelding 
wordt weergegeven (een zwarte Madonna, de 
"Moreneta" in het Catalaans), en in het jaar 945 werd het 
klooster van Santa Cecilia gesticht. Rond het jaar 1200 
zijn de eerste gedocumenteerde verwijzingen naar het 
"Escolania (koor) van Montserrat" gevonden. Dit is een 
ander zeer gerespecteerd instituut dat persoonlijkheid 
geeft aan Montserrat, een school van zingende kinderen. 
Naast de menselijke en intellectuele kant biedt Monserrat 
ook muzikale- en cultuur educatie. Als voorbeeld kan de 
Virolai genoemd worden: dit is een hymne ter ere van de 
Maagd, die na verloop van tijd is uitgegroeid tot een 
spiritueel en patriottisch symbool voor de Catalaanse 
bevolking. 
 
Vandaag de dag is Montserrat is een bergmassief dat tot meer dan 1.000 meter boven het 
omringende land uistijgt, en zo een als een geweldig uitzicht geeft over Catalonië. Het klooster 
van Montserrat ligt op 734 meter, terwijl de hoogste top, St. Jeroni, op 1236 meter hoogte ligt, en 
overigens zonder enige problemen te voet bereikbaar is. 



 
De hele berg is een echt museum, met verschillende heiligdommen, kapellen en sculpturen. Er is 
ook een monumentale rozenkrans die is opgebouwd uit 15 groepen van beelden, welke leiden 
naar de Santa Cova (Heilige Cave), waar het beeld van de Maagd werd ontdekt. Weinig mensen 
weten dat een van deze beeldengroepen ontworpen is door de modernistische architectuur genie 
Antonio Gaudi, schepper van de Sagrada Familie. Wanneer je naar Barcelona reist vormt een 
bezoek aan Monserrat een perfecte aanvulling op deze reis.   
 
Montserrat is een BIG die het allemaal heeft: met meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar is dit 
een van de belangrijkste bestemmingen van Catalonië: de schoonheid van de berg is 
spectaculair, vanaf elk punt je ook kijkt. Ook sportief gezien is de berg een uitdaging, zoals je 
kunt zien in het hoogteprofiel van Raul Massabe hieronder. Tenslotte wordt ook in de media veel 
aandacht besteed aan Monserrat, namelijk als doorgangsplaats of zelfs als finishplaat van de 
laatste etappe van de Ronde van Catalunya en de uitgestorven Setmana Catalan (Volta a 
Catalunya, 1978, 1981, 1982, 1984, 1989, 1994, 1995 (laatste ettape waarin Jalabert won), 1996 
en 1997, en de Setmana Catalana van 1983. 
 
 
 

 
Maar die etappes hadden hun aankomst altijd bij het klooster op 734 m (of om precies te zijn op 
de betreffende parkeerplaats), wat ook de hoogte die onze website aangeeft. Maar voor de 
geinteresseerde klimmer is er een mooie verlenging van de klim naar Sant Joan, waar het laatste 
treinstation is, en die tot een hoogte van 1034 meter gaat. Ervan uitgaande dat de lengte 2750 
meter is met 300 meter verschil in hoogte, geeft dit een steigingspercentage van gemiddeld 11% 
van het gemiddelde, met uitschieters van 16% tussen 1400 en 2400 meter met een maximum 
van 30%. Dit gedeelte is perfect begaanbaar voor een racefiets. 
 
Er zijn verschillende manieren om het klooster van Montserrat te bereiken. Wij zijn natuurlijk het 
meest geinteresseerd om de beklimming via de weg te doen, dit is een klim van 8.5 km met een 
helling van gemiddeld 6,9% (zie profiel), maar er moet worden gezegd dat de weg wel een beetje 
gevaarlijk is door de drukte, met bezoekers en gidsen, vooral op feestdagen. Het is verder ook 
nog interessant om te weten dat het klooster ook kan worden bereikt door zowel een kabelbaan 
als ook een tandradbaan (geopend in 1892, gesloten in 1957 en heropend in 2003, doet dit je niet 
denken aan de Puy de Dome?). Natuurlijk kunt je ook te voet het klooster bereiken (deze 
wandeling wordt speciaal aanbevolen voor kinderen) met een wandeltocht van ongeveer 1,5 uur 
vanaf Monistrol de Montserrat. 
 
 



Montserrat is een berg die nauw verbonden is met 
sport. Elk jaar wordt eind oktober de nationale 
fietsdag gevierd op La Montserratina, dan 
beklimmen alle Catalaanse fietsclubs Montserrat, 
waarbij de Abad (het hoogste gezag van het 
klooster) een cadeautje aan alle clubs 
overhandigd. Bij mountainbikers is de 73 km 
lange race "Sant Joan Despi - Montserrat" zeer 
bekend, evenals de "Portals van Montserrat" 
(http://www.laportals.cat/). Ook zijn er loop/wandel 
wedstrijden zoals de  "Cursa Montserrat Nord" 
(http://www.montserratclimbing.com/), waarin over 
een parcour van 22 mijl wordt hardgelopen, als 
ook de Matagalls Montserrat 
(http://www.matagallsmontserrat.cat/ mm/), 
waarbij in minder dan 24 uur 83 km moet worden 
afgelegd.  
 
De vormen van de berg maken het ook een 
populaire bestemming voor bergbeklimmers. De 
karakteristieke naalden (of vingers) zijn namelijk 
een echte uitdaging voor deze klimliefhebbers. 
 
Geen wonder dat Montserrat was gekozen als plaats om het 25 jarig bestaan van BIG te vieren, 
waarbij de fietsen werden opgetild (zie foto). 
 
Claudio Montefusco (141) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, het nieuwsbrief team, 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Jean GANGOLF 
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Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


