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Edito: 2008 BIG Bang jaar  

Het jaar 2008 zal voor altijd in ons geheugen gegrifd blijven al seen mijlpal in de geschiedenis van 
onze BIG. Herinner je je dat we het jaar begonen zijn met 635 leden en hier zijn we met 1800 nieuwe 
leden. Wat kan zo’n BIG bang verklaren ? Eerst en vooral is er de nieuwe website. Het buitengewoon 
werk van Wouter gaf ons een heel effefctief middel om de site te beheren en ook een zichtbaar 
venster naar heel Europa. Dit heeft het voor ons mogelijk gemaakt veel Tsjechen, Ieren, Polen, 
Roemenen, Hongaren, Slovaken, Slovenen, Engelsen, onze eerste Den die we in onze diversiteit nog 
misten. Ten tweede was er het aanstellen van VIP leden en de promotie. Twee weken na het 
verschijnen van een artikel op de website van het Nederlands tijdschrift Fiets over Michael BOOGERD 
en de BIG Challenge, hadden zich 75 Nederlanders ingeschreven. Natuurlijke zorgt deze vorm vorm 
van explosies voor onevenwichten. Onze Bataafse leden waren goed voor 36% aan het begin van het 
jaar en nu nog voor slechts 29%. Aan de andere kant hebben Duitsers, Zwitsers en Oostenrijkers 
onze boodschap nog niet gekregen. Fransen, Italianen en Spanjaarden zijn ondervertegenwoordigd in 
vergelijking met hun bevolking. En we wachten nog steeds op de eerste Griek, Rus, Bulgaar or 
Ijslander. Hier hebben we een aantal opwindende doelen voor volgend jaar. 

1. TOP5 BIG nieuws. 
TOP 1: Jeannie Longo 

Het is een grote eer voor onze challenge dat 
Jeannie LONGO aanvaard heeft ons 1,500ste lid te 
worden.  

Jeannie LONGO’s erelijst is gewoonweg 
indrukwekkend. Olympisch kampioen (Atlanta), 3 
Ronden van Frankrijk, 13 wereldtitels (weg, tijdrit en 
baan) 38 wereldrecords, 48,159 km in een uur, meer 
dan 1,000 overwinningen (vele in wedstrijden voor 
mannen), en nog dit jaar, aan de vooravond van haar 
50ste verjaardag, Franse kampioene op de weg en 
in de tijdrit en in deze laatste specialiteit, 4de op de 
Olympische Spelen in Peking (2 seconden 
verwijderd van de bronzen plak).  

In Frankrijk is Jeannie LONGO een beroemdheid die 
wordt bewonderd door het brede publiek en die 
topsport en lang leven voorstelt. Ze heeft 
universiteitsdiploma’s in recht en sporteconomie.  Ze 
is ook lid van lid van de observatiecomité voor de 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen en is verkozen 
tot sportvrouw van de eeuw.  

Het is dus een dubbele eer voor de BIG Challenge 
om the beroemdste sportkampioene ooit te 
verwelkomen en voor Frankrijk om vertegenwoordigd 
te worden door haar nationale sporvrouw die de 
meest indrukwekkende erelijst in om het even welke 
sport heeft.  

Meer information omtrent Jeannie LONGO: http://jeannielongo.free.fr/pages/cadres01.html 
(haar Franstalige website) or http://en.wikipedia.org/wiki/Jeannie_Longo in het Engels. 



TOP 2: BIG 10 voor Karl Brenner 

Onze hoogst gerangschrikt Duits lid (5de in the algemene rangschikking), Karl Brenner, heeft de 
magische kaap van 500 BIGgen gehaald. Waw ! Hij heeft BIG niveau 10 gehaald en hij is ons 
5de lid om het te halen. En hij is ons eerste niet-Belgisch lid die dit haalt. Hij heeft het 
fantastisch avontuur Parijs-Peking gereden, een memorabele reis die begon aan de Eifeltoren 
en eindige, na 12,850 kilometer en 54,000 hoogtemeters aan de Grote Muur. Hij reedt door 12 
landen en door een nieuw groot continent voor Karl: Azië. Gefeliciteerd, Karl. Een nieuw doel is 
misschien om nog een continent toe te voegen en een BAG te worden (Avontuurlijke cyclo-
fietser) of om terug te komen op de huidige leiders ?   

TOP 3: Bijdragen en Klassen 

Eerst en vooral willen we ons verontschuldigen als je een mail gekregen hebt om je te 
informeren  omtrent de verandering die we hebben doorgevoerd en 4 verschillende klassen 
hebben ingevoerd. De tekst was misschien niet duidelijk door een slechte vertaling. Dus 
herhalen we onze boodschap hier en leggen we het wat gedetailleerder uit.  

1. BIG challenge lidmaatschap is GRATIS (Klasse 4)! 

Als je niet reageert ben je een zogenamd klasse 4 lid en betaal je geen bijdragen voor je 
lidmaatschap. Je behoudt een gratis lidmaatschap en het laat je toe nieuwe claims toe te 
voegen en je hebt basistoegang op de website.  

De details kan je vinden op : http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

Noot: Indien je wil zien wat je kan doen wanneer je klasse 3 lid bent, stuur dan een mail 
naar Daniel Gobert (danielgobert@swing.be) met de titel "cadeau"  en je krijgt 
toegang tot een antal dingen die normaal allen toegankelijk zijn voor klaase 3 leden 
(5€) en hoger tot eind 2008:  

2. BIG lidmaatschap € 5 / jaar (Klasse 3) 

We hebben een nieuw bijdrageniveau geïntroduceerd om leden toe te laten meer te halen 
uit de BIG website terwijl je juist een klein bijdragen betalen. Leden die € 5 per jaar betalen 
worden een klasse 3 lid en kunnen genieten van extra dingen op de website in vergelijking 
met klasse 4.   

De details vind je terug op: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

Noot: We werken hard een een gemakkelijk manier van betalen zoals PayPal. Van zodra 
het mogelijk is, laten we het je weten in de nieuwsbrief en op de nieuwspagina op 
de website: (http://www.challenge-big.eu/news.htm) 

3. BIG lidmaatschap € 15 / jaar (Klasse 2) 

Dit is een goed lidmaatschap voor families of koppels die op hetzelfde adres leven. Het 
biedt bovenop klasse 3 de bestelling van de papierversie of PDF versie (download) van het 
Review magazine. En leden kunnen diploma’s aanvragen wanneer ze een nieuw BIG 
niveau gehaald hebben aan onze diplomamanager Pierre Chatel (cyclodocus@wanadoo.fr). 

De details vind je terug op: http://www.challenge-big.eu/contribution.htm 

4. BIG lidmaatschap van meer dan € 15 / jaar (Klasse 1) 

In geval je de BIG wil sponsoren kan je een beetje meer betalen. En we zullen het op een 
speciale pagina aan de andere leden laten zien. 

 
 



TOP 4: Gezocht: Fietsverhalen voor de 2009 review 

Om een Review magazine temaken hebben we jouw bijdrage nodig. Daarom de vraag van 
Martin Kool naar jou om je bijdragen te geven. Als je niet weet wat in te sturen volgen hier een 
paar sugesties van Martin:  

• Je persoonlijke mening over BIG  
• Je recentste BIG of BIGgen 
• Je grootste BIG prestatie ooit 
• Je BIG trip in een ongewone omgeving. 
• Het moment je verliefd werd op een fiets 
• Je persoonlijke frustratie 
• De dag je de professional tegenkwam terwijl je aan het trainen was   
• Of deel je kennis over mogelijk te vinden klimmen, mooie wegen, onbekende websites enz.  

De 2009 Review verschijnt in maart 2009 en bevat zoals gewoonlijk verschillende 
rangschikkingen, ervaringen en nieuws omtrent BIG activiteiten. Het is belangrijk dat alle zones 
vertegenwoordigd zijn, dus begin maar te schrijven! 

Het zal me natuurlijk wat tijd vragen om al je artikelen te redigeren, stuur dus alles voor  
15 januari 2009. 

Stuur je artikel in MS-Word en je foto’s  in JPEG-formaat naar Martin Kool 
(mm.kool@quicknet.nl). Bij voorbaat bedankt voor je bijdrage! 

TOP 5: De Checkup resultaten 

In September vroeg de BIG Challenge 51 sleutelleden een enorme vragenlijst van 67 vragen te 
beantwoorden om te zien hoe deze leden BIG, de toekomst van BIG, de website, de kleding 
enz. zien.  De vragenlijst werd beantwoord door 34 personen (66%).  

Een samenvatting van deze checkup is verkrijgbaar dankze José Bruffaerts, maar alleen in het 
Engels en Frans: http://bigascensions.free.fr/chup08.htm 

Op 10 januari 2009 komen het bestuursteam van het comité (http://www.challenge-
big.eu/comity.htm) en een paar andere sleutelleden samen om de resultaten van de checkup 
door te nemen. De meeting zal richting geven aan waar onze dierbare challenge naartoe zal 
gaan in de volgende jaren.  

We houden je natuurlijk op de hoogte omtrent de resultaten van deze meeting via de 
nieuwsbrief en de nieuwspagina op de website (http://www.challenge-big.eu/news.htm) 

 



2. BIG is online. 
 

We zijn blij je de website van een lid van het 
nieusbriefteam voor te stellen. Claudi 
Montefusco was de derde Spanjaard om zich bij 
de BIG challenge aan te sluiten en een van de 
leden van de promotiegroep. Hij schreef een 
fantastrisch artikel over onze challenge in het 
Spaanse Cyclotoerismeblad Pedalier met de titel 
“BIG, otra forma de coleccionismo”. 
 
Zijn website http://www.claudi.blogspot.com/ 
heet “bicicleta y puertos de montana”. Claudi’s 
jarenlange fietsontdekkingen houden allemal 
verband met bergen. Je zal merken dat Claudi in 
zijn beschrijvingen de culturele kanten 
(historisch, geografisch, toeristisch) vermengt 
met het fietsverhaal dat hij beter dan wie dan 
ook kent. De tekst bevat foto’s, kaarten en 
video’s. De schrijfkwaliteit is fantastisch. Het is 
niet verwonderlijk dat veel van de teksten 
gepubliceerd werden in het magazine Pedalier. 
Als je er wil van genieten moet je Spaans 
kunnen lezen (hoewel Claudi vlot Engels en 
Italiaans spreekt).  
 
Claudi is ook heel trouw aan zijn club Esport 
Ciclista Sant Andreu (dichtbij Barcelona). Dat is 
de reden waarom je hem vaak zal zien in de 
kledij zoals hierbeneden op de Col de Stockeu. 

 

 



3. Over BIG. 
Nederland! Het doet je niet spontaan denken aan 
klimmen. Er zijn nochtans 10 BIGgen in dit vlakke 
land. 7 liggen er in Limburg en plezieren de 
deelnemers van de Amstel Gold Race (waaronder 
de beroemde Cauberg N 104 en Keutenberg N 
105).  

Ik had het grote plezier deze te beklimmen onder 
een stralende zon met onze secretaries  Helmuth 
Dekkers en Stan Nijsten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

En we beplakten ze met de beroemde BIG stickers. 

 

 

 

De drie anderen liggen meer naar het Noorden rond Nijmegen en Arnhem. Ze zijn alledrie op 
hun eigen manier charmant: Oude Holleweg N 103 laat ons de schitterende huizen in de buurt 
van Nijmegen ontdekken.l Voor meer fietsinformation in deze buurt volg je de volgende link: 
www.klimbijnijmegen.nl. Alles is in het Nederlands en er een een goeie kaart met een 55 
kilometer lange route met 625 hoogtemeters die je over alle steile helling in deze buurt bring, 
waaronder Oude Holleweg of Haneberg zoals hij ook genoemd wordt. 



N 102 Italiaanse Weg is een verharde weg die begintr aan een rivier nar een schitterende 
kreupelhout (pas op voor de wandelaars en hun honden!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk  brengt Posbank  N 101 je naar het national 
park De Hoge Veluwe. Het is een schitterende 
natuurpark dat bestaat uit heide, duinen, 
bloemenweiden, veelkleurige struiken (heidekruid), 
bossen met grote breedgebladerde bomen (eiken en 
beuken) en bomen met gekleurd gebladerte 
(esdoornen). Bij de top van de Posbank vind je een 
modern huis gewijd aan duurzame ontwikkeling en een 
beeld van de Koningin per fiets. 

 

Hier moet je je fiets niet meebrengen, het park leent je gratis een van haar 1,700 fietsen. Je kan 
naar het Kröller Müller museum, wereldberoemd voor de schilderijen van Van Gogh. 

Ik kan je deze totale disoriëntatie in het land van de Fiets. Je zal ook onze Nederlandse leden 
eren die voortaan het grootste bataljon van de BIG uitmaken.  

François CANDAU 



4. Conclusie: 
Hier is dus een historische jaar voor de BIG afgesloten. Het volgende jaar dient zich aan als 
boeiend met de historische bijeenkomst van alle naties die deel uitmaken van de challenge, 
begin juli in Sonthofen (Beieren). Veel eindejaarsfestiviteiten voor jou, je families, je fietsen en 
wees klaar om het BIG jaar 2009 aan te vallen!  

Het Nieuwsbriefteam, 
 

François CANDAU 
Helmuth DEKKERS 

Daniel GOBERT 
Claudio MONTEFUSCO 

Piero ROTA 
Nico STAES 

 

 

 

 

 

 

 

 


