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Voor degenen die kort geleden nog niet op onze website zijn geweest:

Het eerste BIG lid die het uiteindelijke doel van 1000 BIG’s heeft bereikt is:

Etienne Mayeur!

Etienne, gefeliciteerd met dit FAN_TAS_TISCHE resultaat!

Edito: Everywhere you go …
Herken je deze titel van het nummer? Kun je je herinneren van welke artiest dit nummer is? Het lied is
van de band Crowded House en de volledige title luidt: Everywhere you go you always take the
weather with you. “Overal waar je naar toe gaat, je neemt altijd het weer mee. Zoals ik het zie is deze
title van toepassing op het weer in in Europa niet goed is geweest in de periode die we normaal
zomer noemen. Het zou interessant zijn om te zien of het percentage geclaimde BIGs naar beneden is
gegaan vanwege het slechte weer deze zomer. Ik wens iedereen mooi weer voor de komende maand
zodat nog volop genoten kan worden van het fietsen en misschien van nog een paar extra BIG’s.

1. TOP 5 BIG nieuws
TOP 1: Nieuwe regels voor de BIGs 866-875.
De leidende commissie heeft met een 2/3e meerderheid van de stemmen besloten om de nrs 866 875 van de superlist te veranderen. Opnieuw, na twee eerdere pogingen, geven deze beklimmingen
die op deze nummers betrekking hebben geen voldoening aan degenen die deze al hebben gedaan of
die, die de intentie hebben om ze te doen.
De BIGs met de nummers 886 tot en met 875 liggen in Rusland, zie hiervoor de onderstaande kaart:

De nieuwe regels die van toepassing zijn op de BIGS 866 - 875 zullen dezelfde zijn zoals die voor
zone 12. Met andere woorden, deze BIGS kunnen vrij gekozen worden, maar moeten wel gemiddeld
hoogteverschil hebben van minimaal 500 meter. In feite kan Rusland, zoals is aangegeven op de
kaart, kan worden gezien als een zesde continent.

Als je meer wilt weten van de geschiedenis achter deze BIGS weten dan kun je het hele artikel lezen
op: http://www.challenge-big.eu/en/news/621.
Let op: Kazachstan is nu in zone 12, Azië, en niet in de zone 13 (Rusland BIGS 866-875)

TOP 2 Bijeenkomsten
De bijeenkomsten maken zo vaak deel uit van de nieuws Top 5 dat ze misschien hun eigen hoofdstuk
in de BIG nieuwsbrieven moeten krijgen. Het geeft ook aan dat deze ontmoetingen belangrijk zijn. Ik
kan het niet genoeg zeggen: BIGs fietsen is goed, maar het bijwonen van BIG bijeenkomsten is beter!


Jaarlijkse BIG bijeenkomst 2011: Corsica.
De vorige nieuwsbrief gaf al een korte samenvatting van de jaarlijkse BIG bijeenkomst van dit
jaar, welke werd gehouden op Corsica, dus dat zullen we niet herhalen. Als je meer wil zien
van de BIG bijeenkomst op Corsica weten, dan kun je teksten en foto’s terugvinden op:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm



X-Road 2011 (Côte d'Azur/Liguria van 29 Oktober – 1 November)
De laatste kans om dit jaar deel te nemen aan een intenationaal BIG bijeenkomst is het
kruispunt (X-Road) in de Côte d'Azur / Ligurië, die wordt georganiseerd door BIG en Mont de
France (MDF) (http://www.montsdefrance.be/). Mont de France is een organisatie waarmee
BIG een nauwe relatie onderhoudt. Mont de France heeft 100 beklimmingen in Frankrijk
aangewezen voor hun lijst. Een aantal beklimmingen van de Mont de France zijn ook BIGS
maar niet allemaal!

Ziet er goed uit, vind je ook niet?

Voorlopig Programma

Zaterdag 29 oktober 2011
o
14H00
Beklimming van BIG: 327 Madonne d’Udelle vanuit Saint-Jean la
Rivière. (15 kilometer lang met 884 hoogtemeters - Dominique zal pas
om 16h00 hier aankomen)
o
16H00
Gezamelijk drankje op de top
o
16H30
Vertrek naar Nice
o
20H00
Verzamelen bij pizzeria “Au grill d’o” (http://www.grilldor.fr/) voor
avondeten

Zondag 30 Oktober 2011
o
09H00
Vertrek in La Bolléne Vésubie naar de Col de Turini.
o
11H30
We komen samen bij de Col de Turini en fietsen de laatste 4
kilometer naar l'Authion (BIG 676) (in totaal 20 kilometer met 1387
hoogtemeters)
o
13H00
Lunch op de Col de Turini
o
16H00
Vertrek naar Nice

Maandag 31 Oktober 2011
o
‘s Middags 2 BIGs: La Cipressa (BIG 750 ) en Poggio di San Remo
(BIG 749)
o
Italianse koffie op de top van de Poggio di San Remo

Dinsdag 1 November 2011
o
10H30
Verzamelen in Grasse voor de beklimming van Montagne de Doublier
(BIG 324) en de Col de Valferière (BIG 323) die ook vanuit Grasse
kan worden beklommen.

Woensdag 2 November 2011
o
Beklimming van de Mont Chauve (Een beklimming op de lijst van de
Mont de France, samenkomst in Falicon)
Wij herinneren je eraan dat deelnemers zelf hun onderdak moeten regelen. Hieronder volgen
enkele suggesties:
1. Jeugdherberg in Nice.
La villa Saint Exupéry: http://www.villahostels.com/gallery-fr
2. Formule 1 Hotel in Nice.
http://www.hotelformule1.com/fr/booking/hotels-list.shtml#topMiddleContent
3. Hotel in Cap Martin
Le Golfe Bleu: http://www.legolfebleu.com/.
Beveiligde parkeerplaats, ruimte voor fietsen, handdoeken inbegrepen en Wifi (5 euro).
Een nacht voor een studio met twee bedden kost: 125 euro.
Je wordt verzocht aan de organisatoren te laten weten aan welke delen van het programma je
zou willen deelnemen door een email te sturen naar Dominque Jacquemin
(jacquemin.dominique@yahoo.fr) of Pierre Chatel (cyclodocus@wanadoo.fr).
Links voor deze X-Road:

BIG site: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm
Hier kun je een kaart vinden met alle BIGS in dat gebied, zodat je wat extra
BIGS vóór of na de X-Road kunt fietsen.

MDF site: http://www.montsdefrance.be/rv/
Deze pagina bevat het programma van de X-Road.


Crossroad 2012 (Schotland, Mei)
Na het succes van de BIG bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk, heeft organisator Kevin
Speed besloten om een follow-up te organiseren middels een Schotse Crossroad. Die zal
worden gehouden in mei 2012. Meer details zullen beschikbaar zijn op de webpagina met
nieuws over BIG bijeenkomsten, die u hier kunt vinden op:
http://www.challenge-big.eu/en/page/meetings evenals in de volgende nieuwsbrief.



Jaarlijkse BIG bijeenkomst 2012: (Tatras, aankomst op 3-9 Juli).En dan is er natuurlijk
volgend jaar de jaarlijkse BIG bijeenkomst in de Tatra regio (Polen, Tsjechië en Slowakije).
Neem de gelegenheid om de BIGS en de gastvrijheid van Oost-Europa te ontdekken! Lokale
BIG leden zullen je ondersteunen. Op dit moment hebben al 20-30 BIG leden zich
ingeschreven en er is een maximum van 50 BIG leden die kunnen deelnemen dus kijk naar de
details http://bigascensions.free.fr/rendezvous/tatras/tatras.htm en schrijf je in!

TOP 3: Clubs
Het is indrukwekkend om wijzigingen te zien in de top 100. Om in de top 100 te komen, moet je veel
tegenwoordig veel BIGs fietsen en dit aantal stijgt gestaag. Ook zien we een toename in het aantal
leden die de 500 BIGS hebben gepasseerd (BIG niveau 10). En sommige leden naderen zelfs de top
van onze BIG Challenge: 1000 BIGS. Hieronder een overzicht:
Jaar

Minimum aantal BIGs die
nodig zijn voor top 100.

Aantal leden met meer dan
500 BIGs

Aantal leden met 1000 BIGs

2008

126

3

0

2009

141

5

0

2010

171

8

0

2011

209

10

1 (op dit moment)

(op dit moment)

(op dit moment)

1 (op 31 december 2011)?

We zijn bezig om clubs op te richten voor de leden grote hoogten bereikt in de klassering. Momenteel
zijn de werknamen: de club van 500 en de club van 1000. En de club 1000 is er:

Club van 1000
Nummer

Naam

Land

Aantal BIGs

1

Etienne MAYEUR

Belgie

1000

Binnenkort in de Club van 1000
Eric LUCAS

Belgie

973

Je hebt bij het begin van deze nieuwsbrief kunnen lezen dat we de deuren moesten openen voor de
Club van 1000 omdat Etienne MAYEUR het magische aantal van 1000 BIGs heeft bereikt.Wij zijn blij
en trots dat we deze deuren zo snel konden openen. En Eric LUCAS staat ook op het punt om tot de
club toe te treden. Vanzelfsprekend is ook hij van harte welkom!

Club van 500
Nummer

Naam

Land

Aantal BIGs

1

Eric LUCAS

Belgie

973

2

Alain JACQUEMIN

Belgie

702

3

Wim VAN ELS

Nederland

688

4

Dominique JACQUEMIN

Belgie

632

5

Karl BRENNER

Duitsland

604

6

Kevin SPEED

Engeland

600

7

Richard VAN AMEIJDEN

Nederland

578

8

Martin TAYLOR

Engeland

518

9

Ard OOSTRA

Zwitserland

500

Binnenkort in de Club van 500
Frederic RAFOLS

Spanje

468

Luigi SPINA

Italie

454

Nuria ESCUER MESTRES

Spanje

446

We zijn niet ver weg van het moment dat de eerste vrouw binnenkort zal toetreden tot de club van
500. Lees meer over Nuria ESCUER MESTRES in de Top 5 nieuws (onderwerp nummer 5).
De werknamen van de clubs zullen binnenkort worden vervangen en we houden je natuurlijk op de
hoogte via een nieuwsbericht op de webpagina en in de volgende nieuwsbrief.

TOP 4: Iron BIG (het success gaat door!)
Nog een ander onderwerp dat misschien wel een eigen plaats moet krijgen in de nieuwsbrieven. Dit
vanwege het feit dat het zo populair is. Na het succes van vorig jaar krijgen we meldingen van leden
op regelmatige basis Iron BIG’s fietsen. Sinds de 2011 Iron BIGs, die we hebben vermeld in de twee
eerdere nieuwsbrieven, zijn er steeds weer leden die zich (opnieuw) godfather mogen noemen:
andere die er weer om een Godfather:

Daniel GOBERT werd Godfather van BIG 105: Keutenberg op 15 augustus door deze 25
keer op een dag te bedwingen. Een indrukwekkende prestatie van onze voorzitter, die zijn
achillespees had geblesseerd tijdens een potje voetbal met zijn studenten in februari dit jaar.
En na de operatie en het loopgips heeft hij zich volledig hersteld zoals je kunt zien. En weet,
dat de beklimming van de Keutenberg begint met een deel met een stijgingspercentage van
22%!
Raphaël COUCKE werd Godfather van BIG 120: Triple Mur Monty op 16 augustus door
deze 25 keer op een dag te bedwingen. Wederom een fantastische prestatie als we kijken
naar de hoeveelheid hoogtemeters die hij die dag overwon: 4275 m! Dat is meer dan wat
professionele renners fietsen tijdens de zwaarste etappes in de Tour de France. Foto’s:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-triplemur-raf.htm

Michel MENARD werd Godfather van BIG 236: Fort de Chaudanne op 14 Augustus door
deze 25 keer op een dag te bedwingen. Je kan meer lezen hierover, in het Frans, op:

http://bigascensions.free.fr/ironbig-mm.doc

Manel GOMEZ werd Godfather van BIG 450: Mont Caró door op 15 augustus de 25-ste
beklimming te doen in een reeks van 25 in een jaar, waarbij hij op 23 april startte met de
eerste beklimming. Hier kan je foto’s bekijken:
https://picasaweb.google.com/110011503603203315658/MONTCARO?authuser=0&authkey=
Gv1sRgCLjh6ee6w4CZUQ&feat=directlink

Gerard VAN DONGEN werd Godfather van BIG 102: Italiaanse Weg op 29 augustus door
deze 25 keer op een dag te bedwingen. Hier kan je foto’s bekijken:
https://picasaweb.google.com/101832260258534652078/PeetvaderItaliaanseweg?authuser=0
&feat=directlink









Philippe DEMARS en Tony FOX werden Godfathers van BIG 135: Cheval de Bois op 6
september door deze 25 keer in een maand te bedwingen.
Je kan meer lezen hierover, in het Frans, op:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-cheval/cheval_bois.doc
Of alleen naar de foto’s kijken:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-cheval/cheval_bois.htm
Lionel DAVID werd Godfather van BIG 276: Col de la Colombière op 9 september door
deze 25 keer in een jaar te fietsen.
Alfredo RUIZ DE AZUA werd Godfather van BIG 410: Puerto de Orduña op 11 september
door deze 25 keer in een maand te fietsen.
Raphaël COUCKE and Tom MERVILLE werden Godfathers van BIG 113: Koppenberg op
14 September door deze 25 keer op een dag te bedwingen. Hier kan je foto’s bekijken:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-kopp/ironraftom.htm.
György DOMONKOS, Gabor KREICSI, Aladar PUSKAS en Gabor VINCZE werden
Godfathers van BIG 851: Galyatető op 16 september door deze 25 keer in een jaar te
bedwingen. Ze beklommen Galyatetö 25 keer in 1 jaar, soms samen en soms alleen, maar de
laatste beklimming deden ze samen op 16 september 2011. Ze fietsten samen 100x
Galyatetö! En dan te weten dat tijdens de beklimmingen van deze BIG de temperature uiteen
liepen van 0° Celcius tot 35° Celcius. Dit laat hun Iron BIG nog iets meer glanzen. Een
samengestelde foto vindt je hier:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-galyateto/ironmagyar02.jpg
En details van de Iron BIG beklimmingen in een Excel bestand kan je ook inzien:
http://bigascensions.free.fr/ironbig-galyateto/irontable.xls Het is in het Hongaars maar de
cijfers spreken voor zichzelf ;-)

100x Galyatetö!

Meer informatie over de godfathers kun je vinden op http://bigascensions.free.fr/ironbig25.htm waar je
ook kunt zien dat de vier Hongaren, die we al in onze 1e nieuwsbrief van dit jaar hebben genoemd, op
schema liggen om Godfather te worden van BIG 851: Galyatető. Zo wensen wij Aladar Puskas, Gábor
Vincze, Gábor KREICSI en György DOMONKOS veel succes voor de laatste loodjes. Michal Fulka en
Marc Métailler zijn ook op de weg naar de IronBIG en niet meer ver verwijderd van hun doel.

TOP 5: BIG vrouwen
We zijn verheugd te kunnen constateren dat de dames steeds meer actief worden in onze BIG
Challenge en dus ook meer en meer aanwezig zijn. Een eenvoudige blik op de klassement 2011 laat
veel vrouwen in de top 100 zien, waarbij ze afkomstig zijn uit vele verschillende landen maar vooral uit
Duitsland. Kijk zelf maar:
Rang in de 2011
klassering
2e
4e
8e
15e
30e
40e
42e
45e
69e

Naam

Land

Nuria ESCUER MESTRES
Denise CHARY
Cecilia TORELLI
Dominique VANSTIPHOUT
Elise JACQUEMIN
Elisabeth ANGERER
Julia KOCH
Anja VON HEYDEBRECK
Claudia SOMMER-BRENNER

Spanje
Frankrijk
Italie
Belgie
Belgie
Duitsland
Duitsland
Duitsland
Duitsland

Aantal BIGs in 2011
(tot op dit moment)
105
76
66
60
32
35
35
33
27

En dit overzicht is afkomstig van 997 leden die in 2011 tot nu toe BIGS registreerden. Ja, het jaar is
nog niet voorbij en ze zeggen: ‘It ain’t over till the fat lady sings'.

The BIG is on line:
In de vorige nieuwsbrief hadden we het hoofdstuk: The BIG is not on line. Er zijn bijna geen websites
meer om je aandacht op te vestige. Dus, tenzij jullie zelf interessante sites onder onze aandacht
brengen, zal dit hoofdstuk gaan verdwijnen. Voor nu laat ik je wijzen op een soort van "Start pagina"
omdat je je daar misschien niet bewust van bent. Het is een "Speciale sterren pagina" die aanwezig is
op onze BIG website! je vindt deze op: http://www.challenge-big.eu/en/page/links
Deze toont een groot aantal links naar pagina's die van belang kunnen zijn voor jou.. De links zijn als
volgt gegroepeerd:










Archief oude website
Hier vind je een link naar onze oude website waar je kunt zien hoe de BIG zich in de loop der
jaren heeft ontwikkeld, bijvoorbeeld: (http://danielgobert.free.fr/changes/suggest.htm). Ook tref je
daar een presentatie aan over BIG (diavoorstelling).
Websites van ‘fiets klim’verenigingen
Hier vind je links naar andere fiets(klim) verenigingen, zoals bijvoorbeeld UIC waarmee we een
bijeenkomst hebben georganiseerd in 2007 in Trento.
Websites met beklimmingen : Profielen, gegevens
Als je op zoek bent naar profielen en gegevens over beklimmingen dan zijn hier vele links die dat
aanbieden. Met Archivio salite is het bijvoorbeeld mogelijk om te sorteren op de zwaarte van de
beklimmingen. Een functie die we nog dit jaar hopen aan te bieden aan onze betalende leden. Of
CyclingCols die goede profielinformatie levert ten aanzien van extreem onregelmatige
beklimmingen zoals bijvoorbeeld Hirschbichl (BIG 199).
Methoden : berekeningen
Voor de wiskundigen onder ons zijn links beschikbaar naar sites die verschillende methodieken
uitleggen om te berekenen hoe zwaar beklimmingen zijn en deze met elkaar te vergelijken. De
"Europoints" link bevat een vergelijking van methoden die door onze voorzitter geschreven is en
deze legt uit hoe de Energiepunten, zoals ze tegenwoordig genoemd worden (europoints in het
verleden), worden berekend.
Boeken
Een paar links die verwijzen naar boeken zoals bijvoorbeeld de beroemde hoogtemeter boeken
uit Frankrijk

We stellen het op prijs indien je ons laat weten in het geval links niet meer werken of als je tijdens het
surfen sites hebt gevonden die van belang kunnen zijn voor andere leden die ook op zoek zijn naar
extra informative aangaande onze hobby van bergop fietsen. Deel en geniet is het motto! Bij voorbaat
dank voor je hulp.

About a BIG: Col du Parpaillon
(Op zoek naar een vergeten mythe)
Er zijn niet zoveel Alpencols die tot een hoogte van 2640 meter reiken. En nog minder met een
hoogteverschil van meer dan 1800 meter. Een onverlichte tunnel van 500 meter op de top komt ook
weinig voor. Bovendien zijn er nog wat kilometers onverhard voor de top. Al deze dingen samen
bepalen het unieke karakter van onze held van de dag.
Voor alle liefhebbers van het bergfietsen is de Parpaillon een verplicht nummer. Enkele grote figuren
in het bergfietsen kenschetsen de Parpaillon als het Mekka ervan. Zo schreef Jose Bruffaerts (No 3):
'de Parpaillon is voor de bergfietser wat Parijs-Brest is voor de langeafstandsfietser'. André Tignon
(No 9) kwalificeert hem als vergeten mythe. Mijn bijbel, het profielenboek Altigraph, beschrijft hem als
'een echte reus van de Zuidelijke Alpen'. Zoals je ziet zijn dit geen goede, maar uitmuntende
referenties!
In de dertiger en veertiger jaren, was de col populair bij Franse klimmers; in Crevoux was er zelfs een
register voor degenen die er in slaagden de top te bereiken. Maar de Parpaillon is sedert vele jaren in
de vergetelheid geraakt. Jammer.
Als er een ding is dat de Parpaillon typeert is het wel de tunnel op de top.

Ik moet bekennen dat tunnels tot mijn dierbaarste droomwensen horen. Dit jaar had ik het geluk om
enkele van de mythische tunnels door te fietsen: de drie Zoncolan tunnels, de Hochtor Pass tunnel, de
haarspeldbochttunnels van de San Boldo en tot slot, eind augustus, de Parpaillon tunnel, naar mijn
mening de Koning aller tunnels!
Deze tunnel op 2650 meter hoogte in de vorm van een hoefijzervorm is 500 meter lang. Hij is smal,
onverlicht, koud, druipt van het water en staat vol plassen. Aan beide uiteinden is hij voorzien van
zware metalen deuren, waarmee de tunnel in de winter kan worden afgesloten. Het sluiten van deze
deur roept bij mij associaties op van een horrorfilm. Voor één keer verging me onder de indruk van dit
idee de lust om de beklimming te voltooien om maar niet door de tunnel te hoeven.
De Parpaillon tunnel werd om militaire redenen gebouwd vanwege het strategische belang door de
ligging tussen de vallei van Ubaye en die van de Durance. De constructie begon in 1891. De tunnel
werd geopend in 1901. Het ontbreken van onderhoud aan de weg en de erosie ervan zijn te wijten
aan het verdwijnen van dit militaire belang.
Als de Tour de France ooit de Giro volgt en op zoek gaat naar nieuwigheden zou die zich voor de
Parpaillon moeten interesseren. Ik zou zeggen 'Jullie zoeken innovatie? Probeer de Parpaillon!' En
wel om vele redenen. Het landschappelijk schoon is weergaloos en de mogelijkheden tot combinatie
met andere beklimmingen eindeloos. Vanaf de kant van Embrun (de zwaarste kant) zou de Parpaillon
vooraf kunnen gaan aan de Cime de la Bonette of de Col de Vars, de Col de Larche (Maddalena op
zijn Italiaans) of zelfs de Col de Pontis zoals ik heb gedaan. De laatste acht kilometer vanaf Embrun
zijn onverhard net als de eerste tien van de afdaling naar La Condamine en Jausiers. Dat en ook de
doortocht door de modderige tunnel maakt een Tour passage onwaarschijnlijk. Maar het cyclisme is
altijd een avontuur geweest en een groter avontuur dan dit is er waarschijnlijk in de recente grote
Tours niet geweest. Met een nieuw wegdek (de Giro heeft het wegdek van de Col delle Finestre en de
Plan de Corones verbeterd) is alles mogelijk.
De voet van de beklimming ligt in Embrun, het Mekka van de langeafstandstriatleten (Iron Man). De
weg die van Embrun naar Crévoux leidt is makkelijk te vinden. Er is weinig verkeer, waardoor we van
de bergen en de geluiden en stilte ervan kunnen genieten. Het is prachtig. Er staat ons een
beklimming te wachten van 28 kilometer, waarvan er 20 verhard zijn en de laatste acht, even na La
Chalp, niet. Deze laatste 8 km à 9.6% vormen een majeure uitdaging, temeer daar de beklimming tot
dusver de krachten al heeft aangesproken. Boven 2000 meter verdwijnt het bos, en tot aan het einde
worden we omringd door hoge bergweiden. Een steenachtige weg met een constante steiging, zeer
brede bochten met een prachtig uitzicht brengt je uiteindelijk geleidelijk naar boven.

Boven de 2000 meter verdwijnt het bos en tot de top worden we omringd door Alpenweiden op een
keienweg tegen een regelmatige helling met weidse bochten en uitzonderlijke vergezichten.

Het bereiken van de tunnel vormt een
opwindend ogenblik. Na zoveel kilometer
klimmen met de blik naar boven gericht om
de top te ontwaren verschijnt de tunnel na
een linkse bocht als een verrassing.

Er is geen bord op de top, de ingang van
de tunnel betekent een verplicht foto
moment. Tot op heden is deze foto een
van mijn beste souvenirs aan mijn
fietscarrière.

En dan, eindelijk, breekt het uur der
waarheid aan. Niet te vermijden. Ondanks
de hitte die de dag van onze beklimming
over Frankrijk heerste moest ik een
regenjas aantrekken. Ik was ook voorzien
van een voorlicht en bereidde me mentaal
voor. Op een gegeven moment vroegen
we ons af of we niet beter op een motor of
fourwheeldrive zouden wachten om ons te
helpen de tunnel te doorkruisen, maar dat
zou vals spelen zijn! Een escorte zou het
avontuur teniet doen. Kom op, we gaan!
We traden de duisternis binnen. De
voorlamp verlichtte niets, ik wist niet welke
kant mijn fiets opging en ik merkte alleen
het sijpelen van het water en de plassen
waar de banden van mijn mountainbike in
wegzakten. Ik probeerde me te
concentreren en niet uit te glijden in de
modder. Schreeuwen hielp ons ter
geruststelling.

De tunnel is zo smal dat er slechts één voertuig tegelijk door kan. We versnelden naarmate het licht
aan het einde van de tunnel groter werd alsof we door spoken werden achtervolgd. Plotsklaps zagen
we lichten die ons tegemoet kwamen. Ik betwijfelde of die onze miezerige voorlichten zouden
opmerken. We gaven er de voorkeur aan om te stoppen en aan de kant te gaan staan. De auto
passeerde en we konden verder op modderschoenen en met een sterke drang om de tunnel tot een
einde te brengen. Het was een moeilijke passage terwijl we toch geen last van claustrofobie hebben!
Aan het uiteinde van de tunnel waren de landschappen over meerdere kilometers wederom
spectaculair. Na tien kilometer onverharde piste tot la Chapelle de Santa Ana smaakten we het
dubbele genot van het weerzien met het asfalt en een welkome drinkbron op deze dag van intense
hitte.
Het beklimmen en afdalen van de Parpaillon is op zichzelf al een grootse ervaring, maar de tocht die
wij gepland hadden was nog ambitieuzer. De oostelijke afzink voert ons naar La Condamine en
vervolgens naar Jausiers en Barcelonette. Vervolgens gaat het richting Gap en dan net na Le Lauzet
nemen we de bocht naar het dorp Pontis en de Col de Pontis.
We benutten een erg steile helling (5 km met een gemiddelde van 10% aan deze kant van de Vallei
van Ubaye) om Sabine le Lac te bereiken met spectaculaire uitzichten over het Lac de Serre Ponçon.
Dit grootste kunstmatige meer van Europa met een capaciteit van 1.6 miljoen liter water is een
faraonisch werk en een wonder van ingenieurskunst en houdt het water van de Durance vast. Talloze
De door ons geplande toer houdt 112 kilometer in, waaronder de 18 onverharde van de Parpaillon.
Maar na dit opgemerkt te hebben: probeer het niet op een racefiets. Daarvoor is de piste in te slechte
staat, vooral in de 10 kilometer lange afdaling die een marteling zouden vormen met groot risico op
lekke banden. Mountainbike met rugzakje en regenjas evenals voorlicht zijn sterke aanbevelingen die
niemand mag negeren!kunstmatige stranden maken het mogelijk alle vormen van watersport te
beoefenen. Een fraaie toeristische bestemming.

Ik weet dat zodra we de Alpen intrekken we logischerwijze een wegfiets nemen ter verovering van de
in de loop der jaren legendarisch geworden cols uit de Tour de France. Maar als je naar de zuidelijke
Alpen trekt met de mountainbike, aarzel dan niet om deze reus te lijf te gaan. Vergewis je uiteraard
van het juiste seizoen. Ik heb verslagen gelezen over muren van sneeuw die de noordelijke
tunnelmond blokkeerden en de toegang tot de andere opgang versperden. Ik moet er niet aan denken
om deze lange tunnel te betreden in de hoop op licht aan de andere kant zonder er ooit te geraken. Ik
krijg de koude rillingen bij de gedachte alleen al.
Meer foto’s kun je vinden op:
https://picasaweb.google.com/claudio.montefusco/Parpaillon?authkey=Gv1sRgCPy6xK3p_8i8OQ&fea
t=email#
Verhaal door: Claudio MONTEFUSCO.

Conclusie:
Wij hopen dat je opnieuw met plezier ook deze nieuwsbrief hebt kunnen lezen, om je te overtuigen om
naar een jaarlijkse bijeenkomst of crossroad te gaan, of om je te informeren. Het is een lastige taak
om dit steeds voor elkaar te krijgen. Maar gelukkig is er een goed team om hierbij te helpen.
Met vriendelijke groet, het nieuwsbrief team:

Enrico ALBERINI
François CANDAU
Gerd DAMEN
Helmuth DEKKERS
Jean GANGOLF
Joël GANGOLF
Daniel GOBERT
Claudio MONTEFUSCO
Luc OTEMAN

