********************************************************************************************
BIG’s Nieuwsbrief 2008_03 (Nederlandstalige versie)
********************************************************************************************
Inleiding:
De zomervakantie is gekomen en is vertrokken. En heb je antwoord gegeven aan de roep van de
Bergen ? Ik denk dat geen enkel BIG lid aan de roep kan weerstaan. Je kan het zien aan de claims
die al geregistreerd zijn in 2008. Dit zijn indrukwekkende cijfers en het jaar is nog lang niet voorbij.
En niet alleen het aantal claims voor 2008 is indrukwekkend, maar ook de toename van het aantal
leden. Het blijft me verwonderen hoe snel we groeien sinds we de nieuwe website hebben. Wel,
genoeg indrukwekkende cijfers, laten we aan de slag gaan
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1. TOP5 BIG nieuws.
TOP 1: Kruispunten & Bijeenkomsten
•

Kruispunten:
Na de succesvolle BIGbijeenkomst in Vlaanderen eerder dit jaar was er ook een officieuze
BIGbijeenkomst waar de wegen van BIG leden met elkaar kruisten. We hadden 2 zulke
kruispunten in augustus:
1) Sion/Zwitserland (11-17.08.2008 ) georganiseerd door Etienne MAYEUR.
2) Matras/Hungary (18-20.08.2008) georganiseerd door Gabór Kreicsi .
Wat is nu precies het verschill tussen een officiële BIGsamenkomst en een officieuze
BIGkruispunt ? Laat het me even uitleggen:
o

De officiële samekomst wordt jaarlijks gehouden en de plaats van gebeuren wordt
beslist door het comité (http://www.challenge-big.eu/comity.htm ). Het comité zorgt voor
de accomodaties en het algemeen programma met bepaalde tochten en data en de
mogelijkheid voor vrije pogingen voor andere regionale BIGgen.

o

De kruispunten kunnen door om het even welk BIGlid georganiseerd worden en ze
zullen op de BIG website publiciteit krijgen. Het comité en de gastheren zullen de
accomodaties en tochten niet regelen. Maar de gastheren moeten een specifieke
plaats voor de samenkomst geven en zorgen voor gezamenlijke lunches ’s avonds. En
last but not least, er moeten ten minste drie leden van drie verschillende families op
dezelfde plaats op deze data zijn. Dit om voor goed gezelschap te zorgen voor
eventueel andere leden.

Indien je wil dat een kruispunt de nodige publiciteit krijgt, kan je een mail sturen naar
daniel@challenge-big.eu of (helmuth@challenge-big.eu.

De tekst en de foto’s van het kruispunt in Siongrije 2008 (Siongrije is een verzamelnaam
voor de twee woorden Sion en Hongarije) zijn nu beschikbaar in het Frans op
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siongrie-texte.htm en in het Engels op
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/siungary-text.htm
En nog meer foto’s van beide Kruispunten en we er een of meerdere dagen heeft
deelgenomen kan gevonden worden op:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/sion/sion.htm
•

Bijeenkomsten
We laten je goed op voorhand weten dat de BIGbijeenkomst voor 2009 plaats vindt van 2
tot 6 juli in Beieren, Duitsland. In Sonthofen om precies te zijn.
We hopen dat aangezien we de bijeenkomst voor 2009 op voorhand aankondigen, je dit in
je agenda kan inlassen en dat je deze keer kan deelnemen.
Ben je geïnteresseerd om het programma van de bijeenkomst in 2009 te kennen, kan je de
volgende link volgen: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bayern.htm.
Tenslotte, als je vast van plan bent om deel te nemen aan Sonthofen 2009, verzoeken we
je vriendelijk om je op voorhand al in te schrijven voor deze bijeenkomst. Zo kunnen we
proberen om alle leden in hetzelfde hotel onderdak te vinden. De accomodaties zorgen er
natuurlijk voor dat er een beperkt aantal leden bij kan zijn van 2 tot 6 juli 2009. Schrijf je
daarom op voorhand in via ons forum: http://big-forum.forumsmotion.com/meeting-2009sonthofen-f39/subscriptions-allgau-2009-t172.htm
Bedankt voor je begrip !

TOP 2 Check-up
Ja, de BIG challenge moet ook naar de dokter om te zien of hij nog gezond is. In oktober
worden alle comitéleden verzocht een geweldige vragenlijst te beantwoorden voor de check up
van de challenge. Bijvoorbeeld over de regels, website, truien, reviews, bijeenkomsten,
communicatie enzovoort.
Maar we verwachten ook input van jou . Laat ons weten was in de vragenlijst aangepakt moet
worden zo dat we dit kunnen opnemen in de check up.
Je kan je suggesties naar Daniel GOBERT (daniel@challenge-big.eu) of Helmuth DEKKERS
(helmuth@challenge-big.eu) sturen
Alvast bedankt voor de hulp !
TOP 3: Verandering in Georgië
We hebben een aantal verandering in onze Superlijst voor de BIGgen die in Georgië liggen:
•

•

BIG 874
Voor deze BIG verandert er alleen maar de naam. Khrestovy Pereval is een russische
uitdrukken. The juiste Georgische naam is Djvaris Ughelt (Djvaris = Khrestovy = Cross),
(Ughelt = pereval = pass).
BIG 875
Hier hebben we een echte verandering aangezien Gudaury gewoon een wintersportplaats
is op de beklimming van BIG 874 (Djvaris Ughelt ). Hiervoor hebben de Rechters van de
Superlijst Zkhrats Karo gekozen. Deze pas werd voorgesteld door Elbert VAN ‘T HOF, die

net terug is van een reis en door de welbekende page van Fred Ferchaux, de Franse
wereldfietser (http://fred.ferchaux.free.fr/georgie/itigeo08.htm)
Spijtig genoeg is de situatie in Georgië een beetje gespannen op dit moment, maar we hopen
dat deze situatie snel verbetert..
TOP 4: Pers en boeken
Richard VAN AMEIJDEN (http://www.challengebig.eu/member/144.htm), de hoogstgeklasseerde
Nederlander in de algemene rangschikking) heeft een
nieuw boek geschreven met de titel: “De 25 Mooiste
Fietsgebieden van Europa”.
Het boek (ISBN 978-90-4391-194-8) is uitgegeven door
Tirion Sport Editions (www.tirion.nl) en heeft uitleg over
meer dan 150 BIGgen !
Het boek is alleen maar te verkrijgen het Nederlands!

TOP 5: Gevecht aan de top
Hebt je de nummer een van onze algemene rangschikking in het oog gehouden ? Wel,
misschien moet je het doen want de tweede (Eric LUCAS) was voor een tijdje nummer 1 met
743 BIGgen tegenover 742 BIGgen voor Etienne MAYEUR. Maar Etienne is weer op de eerste
plaats met 750 BIGgen. Maar hoelang zal hij deze plaats kunnen behouden ? We wensen
zowel Eric als Etienne veel succes met hun gevecht.
Voor de rangschikking 2008 is er niet echt een gevecht. We hebben een heel bekende naam
op nummer 1: François CANDAU. Het lijkt erop dat hij naast “Over een BIG” verhalen schrijven
ook tijd heeft om dit ongelofelijk aantal BIGgen te rijden: meer dan 100 ! De tweede is Gilles
JACQUEMIN dit op respectabele afstand volgt met 69 BIGgen. Maar wie weet wie nummer 1
zal zijn aan het einde van 2008 ?
En dan lijken de landen ook in gevecht te zijn. Nederland was het eerste land met meer dan
300 BIG leden. Maar nu heeft België ook meer dan 300 BIG leden. Spanje is nog niet zo ver
maar telt nu meer dan 100 leden.
We hebben ook een 4de lid dat meer dan 500 BIGgen beklommen heeft ! Een indrukwekkend
aantal en daarom feliciteren we Dominique JACQUEMIN met deze fantastische prestatie

2. BIG is online.
Of misschien zou de naam van dit hoofdstuk deze keer "Svenska är online" moeten zijn. We
stellen de webpage van een van onze Zweedse leden voor: Jerry NILSON. Je hebt misschien
zijn naam al eens gezien in de nieuwssectie van de BIG webpaginas want Jerry heeft juist de
eerste 3 paginas van de 29 die zijn Ronde door de Alpen beschrijven (dit jaargereden), online
gezet. Je kan deze Ronde van de Alpen 2008 terugvinden op :
http://cycloclimbing.com/tour2008/.

Jerry NILSON bij de Viderjoch
Er zijn veel ander tochten beschikbaar via de hoofdpagina (http://www.cycloclimbing.com/). Ben
je geïnteresserd in de Dolomieten, Pyreneen, Cantabrië en Asturië of misschien zelfs Mallorca
of Colorado ? Dan vind je de verhalen en foto’s of Jerry’s pagina’s.
En dan zijn er de pagina’s die ik zelf heel interessant vind. Dit zijn de paginas die over de Alpen
en Pyreneen handelen, met de nadruk op de hoogste verharde passen, befietsbare passen en
wegen naar bergpieken of doodlopende wegen. Ik denk dat dit soort pagina’s naar de smaak
van alle BIGleden is. Waar moet ik naartoe om de hoogste passen in de Alpen te beklimmen ?
Weet je welke dat is ? Wel, ik weet het voor zowel de Alpen als de Pyreneen. En het is een
indrukwekkende lijst van beklimmingen die Jerry met de jaren heeft bedwongen. Je zal niet
ontgoocheld zijn met de lijst van beklimmingen die er op staan.
En terwijl ik door de pagina’s ging vond ik een ander interessant ding. Een paklijst dat je kan
uitprinten om je voor te bereiden op een fietstocht. Een leuk ding dat ik nog niet op een andere
fietserwebsite tegenkwam. Druk het af en controleer en kruis aan om te zien of je klaar bent om
te vertrekken .
En tenslotte, voor iedereen die geïnteresseerd is om Jerry zelf beter te leren kennen zijn er zijn
persoonlijke pagina’s op: http://www.eyeless.org/.

3. Over een BIG.
Deze keer verlaten we Europa, want na een nachtvlucht landen we op het eiland la Réunion in de
Indische oceaan. In de toeristische folders wordt la Réunion “het intense eiland” of “het eiland met
grote spektakels” genoemd. Het blijft me effectief bij dat het eiland op een kleine oppervlakte een
veelvoud van spektaculaire en verschillende landschappen tentoonspreidt: een vegetale wereld
met drie majestueuze bergketens (het hoogste punt van het eiland is op 3066 meter), een minerale
wereld met de piton de Fournaise als een van de actiefste vulkanen ter wereld (1 tot zelfs 2
uitbarstingen per jaar) en een zeewereld met de lagune van Saint-Gilles: twintig kilometer helder
water bevolkt door veelkleurige vissen. En dit wordt toegevoegd aan de melting pot van culturen,
uniek en verrassend door de opeenvolging van de bevolkingen: Blanken, Zwarten, Chinezen en
Indiers.
In elk geval, ga niet
naar la Réunion om
alleen maar aan de
rand van het water te
blijven (in dat geval is
het beter om naar het
zusterieland Mauritius
te gaan). Voor leden
van de BIG en
coljagers
is
het
integendeel
een
gedroomd
terrein:;
een tiental cols zijn
opgenomen door de
Club van Honderd
Cols en verschillende
toppen gaan over de
2000 meter.

Ik stel jullie voor me te volgen naar deze cols van over de 2000 meter. Ons einddoel is de
Bellecombepas (2311 meter) aan de voet van de Piton de la Fournaise, de vulkaan van la Réunion.
Mijn startplaats is de agglomeratie Saint-Bemoît (op zeeniveau). Van hieruit kan je de enige weg
nemen die het eiland doorkruist: hij heeft de naam Vlakke weg meegekregen (genoemd naar de
gemeenten Plaine des Palmistes (Vlakte van Palmiste) en Plaine des cafres (Vlakte van cafres).
Natuurlijk is dat allemaal relatief. Je moet eerst een beklimming van bijna 1000 meter in volle hitte
bedwingen om het dorp Plaine des Palmistes te bereiken Les Palmistes zijn palmbomen met
heerlijke uiteinden (het hart van de palm wordt hier palmkool genoemd).

Bij het buitenrijden van Plain des palmiste,
vallen we een paar moeielijke lussen aan die
« de grote klim » omvatten en die de toegang
geven tot de Col de Bellevue (1606 meter). Je
zal misschien gefrustreerd zijn door het mooie
uitzicht want het weer op de col lijkt heel vaak
op die van Bretagne: motregen, mist en fris.
Na de col heet de weg een Armoricaanse
omgeving in petto, met heel veel hortensias in
volle bloei tot in Bourg Murat, de plaats die het
huis van de vulkaan genoemd wordt. Aan het
eind van deze beklimming van 35 kilometer
raad ik je aan hier te stoppen om de volgende
morgen vroeg verder te rijden. De toppen van
la Réunion tonen hun wonderen aan degenen
die vroeg opstaan. De mist gaat snel omhoog
en verhult het relief in de loop van de morgen.

De bosweg die we de volgende dag
nemen is heel bekend bij toeristen. Het is
de weg die elk jaar 200 000 bezoekers
naar de vulkaan brengt. Zonder intro wordt
onmiddellijk de Pas des sabes (2350
meter) aangepakt. De zandvlakte ligt
onder je verbaasde ogen. Het is een
zwart- en okergekleurde vlakte, een
minerale wereld ontstaan uit het vuur. Het
is een echt maanlandschap op aarde
.

Land op de maan en laat je leiden door de witte bakens tot aan de Pas de Bellecombe waar de
afrastering begint, een grote afzink in de vorm van een hoefijzer van 9 kilometer diameter die je
vooruitgang blokkeert. Aan de rand van deze 150 meter hoge vertikale muur heb je een zicht op
een van de actiefste vulkanen ter wereld. Maar het is een « huiselijke » vulkaan zoals de
Hawaiiaanse. De uitbarstingen zijn niet erg explosief, Hij produceert daarentegen zeer dikke lagen
lava die tot aan de zee neerstromen. De uitbarsting van de Fournaise is een natuurspektakel
waarvoor de mensen van la Réunion zich massaal verdringen.

Voor de pasjagers, met een moutainbike
kan je een kleine variatie geven door de
GR 2 te nemen en de Lacroix Pass
(2320 m) nemen. Van daar keer je terug
in de zandvlakte via een bergpadweg.
Geïsoleerd, niet op de verharde weg, zal
je de indruk hebben om alleen te leven in
een maanlandschap. Je zal ook de illusie
hebben door een maagdelijke land te
rijden. Het is een onvergetelijk moment.

De wolken die opkomen vanuit de valei
laten je doorschijnen dat het tijd is om te
vertrekken. Neem niettemin de tijd om
bij de Commersonkrater te stoppen en
dan naar Nez de Boeuf die een
prachtrig panorama over de rivier met
de omwallingen toont.
Als je je bezoek verderzet op het eiland
krijg je een afdaling van 30 kilometer
voorgeschoteld die je naar de
subprefectuur Saint-Pierre brengt. Ik
raad je nietemin aan een omweg te
maken op de rechte lijn door rechts naar
Bois Court op te draaien en zo de
neerwaartse vergezichten van Grand
Bassin te bewonderen. Van hier gaat
het naar beneden naar de zee over een
schilderachtrige smalle weg langs Bas
de la plain door Pont d’Yves en Bras de
Pontho.

Voor reisadvies omtrent la Réunion, kan je me altijd contacteren.

François CANDAU

4. Afsluiting:
Als je terug bent van je zomervakantie en je hebt aanbevelingen of bruikbare tips die je met ons wil
delen, stuur ze me toe (helmuth@challenge-big.eu) en ik publiceer ze zodat ook de andere leden
ervan gebruik kunnen maken.
Ik kan je de volgende beklimmingen en fietsverhuurplaatsen aanbevelen na onze zomervakantie in
Peru:
•

Je kan een mountainbike huren in Chivay bij Victor Hugo Isuiza. Hier zijn de contactdetails::
Zijn winkel vind je terug op de Plaza Armas in Chivay. Het ligt naast Lobo’s Pizzeria.
Email: isupra-servicioturisticos@hotmail.com or victorisuiza@hotmail.com)
Telefoon: 054-53181 vaste telefoon of 054-959860870 mobieltje
In de buurt van Chivay kan je de volgende passen nemen:
o
Van Chivay (3630m) naar de Patapampa pas (4850m), ~28km.
o
Van Cabanaconde (3280m) naar Cruz del Condor (3640m), ~4km.

•

Je kan een mountainbike huren in Huaraz bij Julio Olaza. Hier zijn de contactdetails:
Zijn kantoor, Mountain Bike Adventures, vind je terug op 530 Jirón Lucar y Torre in Huaraz. IAls
het kantoor gesloten is kan je op de tweede verdieping waar Julio’s vrouw de The Last minute
gift store” open houdt. Deze is open van 10 ’s ochtend tot 1’s middags en van 4 tot 8 ‘s avonds.
Het is hetzelfde gebouw waar Cafe Andino is.
Telefoon: (51 43) 42 42 59 of mobiel ( 051 43) 943876231
Web Site: http://www.chakinaniperu.com/
email: julio.olaza@terra.com.pe
In Huaraz kan je de volgende passen nemen:
o
Van Carhuaz, start naar Camp Ulta (3600m) naar de Punta Olimpica (4890m), 22km
lang.
o
Van Yungay, start naar Llanganuco switchbacks (3750m) naar Portochuelo Llanganuco
(4750m), 20km lang
o
Vraag Julio of er ook passen in de Cordillera Negra zijn. Hij gaf me deze, maar ik had
niet genoeg tijd om een van deze te pakken. De bovenvermelde passen zijn in het
wondermooie Cordillera Blanca.

Ik hoop dat deze tips je zullen inspireren om naar Peru te trekken en de Zuidamerikaanse
challenge aan te pakken. Fietsen op deze hoogte is adembenemend. Ik verzeker het je..
Vriendelijke groeten,
Het Nieuwsbriefteam
François CANDAU
Helmuth DEKKERS
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO
Piero ROTA
Nico STAES

