BIG’s Nieuwsbrief – 2010.04
Nederlandse Versie
Edito: Dreamer
Dreamer, you’re nothing but a dreamer.... zo gaat het liedje, en het is inderdaad de tijd van het jaar om
te dromen in plaats van actief te zijn. De nacht is nu ook langer dan de dag. Dus je hebt meer tijd om
te dromen. Om te dromen van steile wegen (of krijg je daar 's nachts nachtmerries van?) en mooie
Alpenpassen die hoger en hoger gaan als je van de ene naar de andere haarspeldbocht fietst. Hier is
de laatste nieuwsbrief van dit jaar met voldoende leesmateriaal voor nieuwe dromen. En het
nieuwsbrief team hoopt dat je je BIG dromen voor het volgend jaar kunt waarmaken. Voor nu, droom,
en het volgende jaar zullen we je wakker maken met een nieuwe nieuwsbrief, waarmee je je dromen
kunt gaan waarmaken.

1. BIG Nieuws Top 5
TOP 1: Nieuwe besluiten
De laatste tijd zijn er nogal wat beslissingen genomen en in deze nieuwsbrief willen we je graag
hierover informeren als u om wat voor reden dan ook deze besluiten hebt gemist:
1. We hebben besloten dat tot 2015 er geen wijzigingen worden aangebracht in onze Superlist.
Gedurende deze periode stellen we een "groep van analisten" die gedurende deze 5 jaar een
diepgaande analyse op Europa zullen uitvoeren op basis van de 5 basisprincipes, in combinative
met de "BIG-methode" (zie http://bigascensions.free .fr / big-method.htm voor meer details) die
reeds bewezen heeft betrouwbaar te zijn. De groep zal in 2015 de Superlist herzien en deze
publiceren. Hieronder zijn de 5 basisprincipes beschreven die worden gebruikt in de "BIG
methode":
1e principe:
e
2 principe:
e
3 principe:
e

4 principe:
5e principe:

De BIGs worden verdeeld over zoveel mogelijk verschillende bergregio’s
Sommige BIGS moeten helpen om natuurlijke schoonheid en cultuur te ontdekken
Sommige BIGS moeten sportieve beklimmingenzijn, maar in zijn algemeenheid
moeten de BIGs evenwichtig verdeeld zijn in termen van moeilijkheidsgraad
Sommige BIGS moeten helpen bij het ontdekken van de belangrijkste beklimmingen
uit de wielergeschiedenis
Bigs moeten hoofdzakelijk begaanbaar zijn via verharde wegen, met de mogelijkheid
om hierop af te wijken, maar alleen wanneer zij een bovenmatige belangstelling
genieten

2. We hebben besloten om landelijke uitdagingen te ondersteunen.
Landelijke uitdagingen worden momenteel opgezet voor Hongarije, Roemenie, Tsjecho Slowakije
en Oekraine.
3. We hebben besloten om de rechters ontlasten met behulp van een filter groep en groep van
deskundigen. De "filter groep " zal elk verzoek tot wijzigingen gedurende de 5 jaar filteren zoals
hierboven vermeld en zal antwoord geven op de aanvrager in het geval de aanvraag nietontvankelijk wordt verklaard: de aanvragen worden beoordeeld in hoeverre het wenselijk is om
deze aan de rechters voor te leggen ter stemming.

TOP 2 Kleding
We bieden een nieuw artikel aan in onze BIG kleding. Het is een knie broek of piraten broek zoals het
soms ook wel genoemd wordt.
Het complete assortiment van BIG kleren die gekocht kunnen worden, kan worden gevonden
op:http://big-shopping.over-blog.com/ Kijk naar de linker kolom met twee diaporama. Onder een menu
genaamd "album foto's" kun je een goed idee krijgen over welke kleding beschikbaar is, kijkend naar
de leden en mannequins die deze kleding dragen.
De producten die wij laten zien, zijn identiek aan die gebruikt door het professionele team Bouygues
Telecom voor het seizoen 2008. Het bewijst de kwaliteit van deze shirts en fietsbroeken. Wij
vertrouwen op het bedrijf van THEVENETNET.

De piratenbroek
Gezien van de voorkant

of kniebroek
en de achterkant

Als extra geven we tijdelijk een rugzak kado als je BIG wielerkleding koopt.(zie ook:
http://www.challenge-big.eu/en/news/550). Dus als je nog niets wist om te vragen voor kerstmis, dan
zou dit een idee kunnen zijn.

TOP 3: Iron BIG
De Iron BIG werd een onverwacht succes. Dus als je het niet gelezen hebt zullen we het hier
herhalen: We hebben besloten om de Iron BIG uitdaging lin stand te houden voor de komende jaren!
Dat is goed nieuws als je plannen had om een Godfather te worden en je het in 2010 niet rond kon
krijgen. Je kunt nu dromen over dit te doen in 2011.

Meervoudige Godfathers:
Opnieuw hebben we weer Godfathers die besloten hebben om van een extra BIG Godfather te
worden.
Onze Roemeense lid en manager, Gheorghe (Bijnaam Gigi) Nicodin, beklom 25 keer in 6 maanden
tijd de hoogste Roemeense pass,: Pasul Balea of Transfagaras Road (de regels eisen maximaal 1
jaar) nadat hij ook al Godfather werd van de Pasul Bran in de begin van het jaar.
En we hebben Axel Jansen, eerst de Belgische "Côte de Wanne" gefietst in goed gezelschap met
Jean-Marie Pique. Maar nu is Axel Jansen erin geslaagd om de eerste dubbele Iron BIG in twee
verschillende landen te worden en wel op de Franse BIG 213: Mont Malgre-Tout in Revin (ook wel
Mont Tranet). Gefeliciteerd!
Axel en Gigi zijn nu opgenomen in de kleine groep van dubbele Godfathers. Maar we hebben ook
zelfs Triple Godfathers! Hier zijn ze:
Giordano Castagnoli:

Bocca Trabária
&
Monte Nerone
Santuario della Verna

Olivier Hochuli

Le Chasseral
Vue des Alpes
Col de l'Aiguillon

Speciale Godfathers
En we hebben Ard Oostra gezien, ons bekende pioniers lid en sticker manager uit Zwitserland, die
niet alleen Godfather geworden is van BIG 528: Col du Marchairuz in Zwitserland door deze op 19
november 25 keer op te fietsen, maar die ook 25 nieuwe BIGS beklom in Frankrijk , Spanje en
Portugal. Goed voor hem dat het weer meehielp, en goed voor ons is dat hij over 180 foto's van deze
BIGS beschikt en deze op de site heeft gezet, zodat we kunnen genieten en dromen van nieuwe BIGS
voor volgend jaar. Kijk naar de foto's voor BIGS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/319
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/362
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/429
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/430
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/448
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/449
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/451
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/455
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/480
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/482
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/483
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/484
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/485
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/486
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/488
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/489
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/490
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/491
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/493
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/511
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/512
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/515
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/516
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/517
http://www.challenge-big.eu/en/big/photos/518

TOP 4: Een aantal nieuwe uitdagingen voor onze leden in 2011
Er zijn een aantal wielerevenementen, zowel BIG als niet-BIG, die wij onder je aandacht willen
brengen:




BIG gerelateerde wielerevenementen. Ik wil nogmaals onder jullie aandacht brengen dat deze
bijeenkomsten een geweldige manier zijn om andere BIG-leden te ontmoeten en je
gemeenschappelijke passie voor bergop fietsen en BIGs met hen te delen:
e
o 10 officiele BIG bijeenkomst op Corsica (F).
4 dagen fietsen met 10 BIGs! Voor details zie:
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm
e
o De 3 Crossroad in de Provence (F)
6 dagen fietsen met de beklimming van 12 BIGs (Let op! Het programma is nog niet definitief).
Voor details zie: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm
Niet BIG gerelateerde wielerevenementen:
o Viking tour 2011
Een fantastische 7-daagse tour door het prachtige Noorwegen waarin 9 BIGs zijn opgenomen
(BIG 17-19 en BIG 21-26). Voor details en foto's kunt u terecht bij http://www.vikingtour.no/
Sommige BIG-leden hebben al ingetekend. Uit Duitsland Anja von Heydebreck, Heiko Linnert,
Ulla Hoppe en Dittmar Feist. Ook nederlandse leden, zoals Jip Coolen en Ingmar de Weijer en
recent heeft ook onze Double Iron BIG Axel Jansen uit België zich ingeschreven.
o Nerone Challenge
Nou, het gaat een beetje te ver om te zeggen dat het niet BIG gerelateerd is, want de Monte
Nerone is een BIG (Nr. 795) en de Nerone Challenge wordt georganiseerd door een van onze
meest actieve leden en Triple Godfather: Giordano Castagnoli. Maar is een evenement dat
niet georganiseerd wordt door de BIG challenge zelf. Het is een leuke uitdaging om de Monte
Nerone van 3 kanten in een dag op te fietsen. Voor meer informatie kijk op:
http://www.montenerone.it/2010/02/15/il-brevetto-di-monte-nerone-cicloturismo-e-avventuramarchigiana.html
Of stuur een e-mail naar Giordano Castagnoli: giordano.eekhoorn@libero.it
o Crocodile Trophy
Een van onze leden van het eerste uur, Kemmelberg Godfather en organisator van BIG
bijeenkomsten Marc Desender gaat deelnemen in de Crocodile Trophy, de langste en meest
zwaarste MTB race ter wereld. Je kunt hierover alles lezen op: http://www.ikwordvijftig.tk/ Kies
eerst Nederlands or Français en kies dan “Crocodile Trophy”.

TOP 5: BIGs opgenomen in de grote wielerronden
Zoals al vermeld in de vorige nieuwsbrief, zijn we blij om te zien dat onze BIGS deel uitmaken van de
bekende wielerronden. We kunnen aan deze lijst de BIGs toevoegen die in de Tour de France en Giro
d'Italia van 2011 zijn opgenomen:


Tour de France:
o 4e etappe:
o 5e etappe:
e
o 8 etappe:
e
o 8 etappe:
e
o 12 etappe:
e

o
o

13 etappe:
e
14 etappe:

o

18 etappe:

o

19 etappe:

o

20 etappe:

e

e

e

BIG 207: Mûr-de-Bretagne (aamkomst)
BIG 209: Cap Fréhel (aankomst)
BIG 247: Col de la Croix-Saint-Robert
BIG 255: Pas de Peyrol(Puy-Mary)
BIG 341: Col du Tourmalet
BIG 338: Luz-Ardiden (aankomst)
BIG 334: Col d'Aubisque
BIG 351: Col de Portet d'Aspet
BIG 353: Col d'Agnès
BIG 346: Plateau de Beille (aankomst)
BIG 683: Colle dell' Agnello
BIG 294: Col d'Izoard
BIG 291: Col du Galibier (aankomst, eerste keer, Koninginne ettape)
BIG 291: Col du Galibier
BIG 290: l’Alpe-d'Huez (aankomst)
BIG 289: Chamrousse (eerste gedeelte in de individuele tijdrit)



Giro d’Italia:
e
o 3 etappe:
e
o 4 etappe:
o
o
o
o

9 e etappe:
e
13 etappe:
e
14 etappe:
e
15 etappe:

o
o

19 e etappe:
e
20 etappe:

BIG 757: Passo del Ghiffi (Passo dello Bocco)
BIG 792: Monte Taburno
BIG 793: Monte Vergine (aankomst)
BIG 819: Etna (2 keer inclusief een aankomst)
BIG 625: Hochtor (preciezer 100 meter lager op Groβglockner parkeerplaats)
BIG 720: Monte Zoncolan (aankomst)
BIG 725: Piancavallo
BIG 718: Forcella Cibiana
BIG 716: Passo di Giau
BIG 714: Passo di Fedaïa
BIG 708: Torri del Vajolet (rifugio Gardeccia – aankomst – eerste keer)
BIG 733: Il Mottarone
BIG 680: Colle delle Finestre (met gravel deel op het eind)

Op het eerste gezicht lijkt aandacht in de media niet het meest interessante aspect van een BIG te
zijn. Het resultaat van een opiniepeiling in het Forum (http://big-forum.forumsmotion.com/) toonde aan
dat 51% het toeristische aspect (dat wil zeggen omgeving en uitzicht) het belangrijkste aspect vindt,
gevolgd door 40% voor het sportieve aspect (dat wil zeggen moeilijkheidsgraad), en het laatste is het
bekendheids aspect of media aspect(dat wil zeggen de bekende beklimmingen, fietsgeschiedenis)
met slechts 8%. Betalende leden kunnen deze scores (bekendheid, toeristisch) van een BIG vinden in
het ‘score’ tabblad.

De bekendheidsscore (media score) wordt als volgt berekend:
a) Indien een BIG is opgenomen in een van de drie grote wielerronden of in een protour wedstrijd,
score > 5, anders <5.

b) Indien een BIG al eerder was opgenomen: +1 tot ; 6 tot 10 keer: +2; 11 tot 15 keer: +3; 16 tot 20
keer: +4 en meer dan 20 keer: +5
Bijvoorbeeld, BIG X 13 keer in Amstel Gold Race =
BIG Y 28 keer in Giro d’Italia =

5 + 2 = 7 punten
5 + 5 = 10 punten

c) Als het een BIG is die niet in een van de grote tochten of klassieker is opgenomen, wordt 1 punt
toegekend indien de BIG in een professionele race van de wielerkalender is opgenomen, 2 en 3
punten zijn voorbehouden aan enkele of vele optredens in race 2.x, en 3 en 4 voor veel of weinig
optredens in races 1.x (hoger UCI niveau).

Andere interessante nieuwsberichten
a) Money, money, money (Geld, geld, geld)
Wij brengen onder je aandacht dat, in het geval je een betalend lid bent, het noodzakelijk is om
vóór 15 januari de bijdrage te betalen om toegang te houden tot de informatie die aan betalende
leden ter beschikking wordt gesteld.
Aan de nu niet-betalende leden vragen wij vriendelijk om ook betaald lid te worden, want de
bijdrage is slechts 5 euro per jaar. Probeer het eens!

b) Review 2011
Vind je het leuk om je eigen fietsverhaal te publiceren? Dit is mogelijk via de BIG Review. Neem
eens een kijkje in de Review van 2010 die je kunt lezen
ophttp://danielgobert.free.fr/2010/Revue_2010.pdf. Alle leden die 15 Euro betalen, sturen we een
papieren exemplaar. Leuk in uw favoriete stoel comfortabel te lezen en dan vervolgens weg te
dromen...
Dus kijk terug en deel uw fietservaringen met ons. Of kijk vooruit naar het nieuwe seizoen en
vertel ons over je fietsplannen voor 2011.
De papieren versie van de Review van 2011 zal in maart 2011 verschijnen en bevat zoals
gebruikelijk verschillende klasseringen, ervaringen en nieuws over BIG-activiteiten. De softcopy
zal beschikbaar komen via onze webpagina's (http://www.challenge-big.eu/en/page/reviews) maar
dan een half jaar later.
Zorg ervoor dat wij je gegevens ontvangen vóór 15 januari 2011.
Stuur uw artikel alleen in MS-Word of en uw foto's in JPEG-formaat naar: mm.kool@quicknet.nl
Ik hoop binnenkort van je te horen,
Martin Kool
c) GPS Masterfile
Onze GPS manager Marnix Van Hecke heeft een GPS-bestand (GDB formaat) met de GPS
coordinaten van zowel de voet als top van elke BIG. Je kunt deze in je GPS laden en deze
gebruiken om de BIGS gemakkelijker te vinden. Als je geïnteresseerd bent in dit bestand en je
bent een betalend lid dan kunt je dit bestand opvragen door een e-mail te sturen naar Marnix:
marnix.van.hecke@telenet.be
d) Positiewisselingen in de top van de klassementen
Na bijna 25 jaar bestaat de top van het BIG klassement niet langer louter uit alleen Belgen. Wim
van Els is erin geslaagd om door te dringen tot een plaats in de top 3. Een fantastische prestatie
na zijn topjaar in 2009 waar hij de magische grens van 500 BIGS passeerde. Hij heeft nu de stap
naar de top 3 gemaakt door dit jaar 121 BIGS te beklimmen. Maar hoe lang zal hij in staat zijn om
daar te blijven?
Wim van Els is ook nummer 3 in de ranking van 2010, waar Rob Bosdijk de huidige nummer 1 is
met 151 BIGS waarbij Martin Taylor deze positie bedreigt, dit alles in een sportieve competitie
natuurlijk, want hij heeft dit jaar 149 BIGS beklommen. Wie zal uiteindelijk de nummer 1 van 2010
zijn?
En dit jaar zien we voor het eerst ook een nieuwe BIG op de nummer een positie voor de meeste
beklommen BIG van het jaar. Dit jaar was het niet de Col du Galibier, maar de l'Alpe d'Huez, die
het meest was beklommen.

The BIG is on line
Frederic Rafols: 125 BIGS in Spanje en Andorra. 27 jaar BIGS beklimmen
(Dit is een uittreksel van een langer artikel dat is gepubliceerd in het Catalaans in de blog van
Frederic Rafols http://bici.blogcindario.com/met veel foto's en de beschrijving van alle beklimmingen)

Frederic Ralofs op de top van de Orzanzurieta, Navarra, boven Ibañeta Op 1563 m hoogte heb ik een
nieuwe stap gedaan in de verovering van hoogste beklimmingen.
Na een harde strijd en een lange sprint, welke bijna een jaar duurde, ben ik Eric Lucas uit Belgie maar
ook de Nederlandse Wim van Els, de leiders van zone 6 van de Challenge BIG voorgebleven. Ik heb
de eer om als eerste de beklimmingen van alle 125 BIGS van Spanje en Andorra op mijn naam te
krijgen. Lager in dit klassement staan illustere figuren van het wielrennen als Mario Ruiz of voormalige
prof-rijder Eduardo Chozas. In deze strijd komen de meeste geïnteresseerden uit de kleinere landen.
Het na 27 jaar voltooien van de BIGs van deze twee landen betekent het bereiken van deze 125
hoogste punten op twee wielen, twee pedalen en een ketting. Dit rijdend over vlaktes en valleien naar
de hoogste bergen of om de meest prachtige toppen te passeren, daarbij genietend van de mooiste
toppen die mij ook in herinnering blijven. 125 interessante, mooie plaatsen, vaak op afgelegen
plaatsen, maar wel met mooie vergezichten, veelal enkel te bereiken na zware en moeilijke
beklimmingen. 125 beklimmingen, vaak over verlaten en lastige wegen met slechte bestrating. 125
avontuurlijke herinneringen, soms bij zonsopgang of zonsondergang, de uren die snel voorbijgaan en
dagen die omvliegen, tientallen onverwachte situaties, zware regen, donder en bliksem, duizenden
gevoelens en ervaringen, net zoals anderen meemaken die actief zijn in het cyclotoerisme.
Eén doel is nu bereikt, een stap naar nog veel meer te bereiken. Gewoon een kwestie van tijd en
gezondheid.
In het begin was ik mij er onbewust van dat ik het meeste van mijn vrije tijd op de fiets zou besteden,
waarbij op dat moment nog niet eens de lijst van BIGs was gemaakt. In de herfst van 1983 drie
fietsmaten planden een tocht naar Montserrat vanuit Vilanova met een stop op de helft na 75
kilometer. Dit was een hele rit voor ons, die nooit verder dan 50 km hadden gereden. Op deze manier
reed ik mijn eerste BIG zonder te weten wat een BIG was en voordat het idee van de BIG Challenge
begon te bestaan.

Ik heb Montserrat meer dan 30 keer beklommen, de meeste keren vanuit Vilanova, sommige
beklimmingen reed ik achter betere renners dan ikzelf aan, sommige beklimmingen reed ik langzaam
om andere renners te vergezellen bij hun eerste beklimming van Montserrat. Een keer met mijn
jongste zoon, een aantal keer in toertochten of alles gevend in de laatste etappe van de Volta
Cicloturista naar Cor de Catalunya. De voorlaatste keer was precies op de 25ste verjaardag van de
oprichting van de lijst en de laatste keer fietste ik met een MTB over de paden vanuit Vilanova. Dit
alles maakt Montserrat mijn meest geweldige BIG, en de meest traditionele en meest herhaalde
beklimming.

Daarna, het jaar daarop beklom ik Envalira, het dak van de Pyreneeën, en in 1985 la Bonaigua, ETH
Portilhó, en in 1986 Vallter-2000. Rasos de Peguera zou komen in 1987 en zo langzaam, op zoek
naar nieuwe horizonten, nieuwe uitdagingen en nieuwe avonturen.

Dat waren de jaren van toeclips, de geweldige, vergeten wielerpetjes, opgezwollen voeten, verzetten
van 42 x 24, hele slechte wegen met grind, indrukwekkende wielrenners, vele legendes over
wonderbaarlijke producten, de jaren waarin de "goede renners" fietsten met tubes en grapjes maakten
over bandenlichters, boterhammen die in kranten werden meegenomen ... Dat was een andere tijd, of
liever gezegd, een ander tijdperk.
(...) En, voor dit moment, zijn we hier aangekomen.....
Vertaling uit het Catalaans door Claudio Montefusco.

Over een BIG: LuxemBIG
Er zijn er dertien van in een dozijn, de BIG’s van het Groothertogdom. Het is daarmee het land met de
hoogste BIG dichtheid per km2 (met uitzondering van de republiek San Marino en het vorstendom
Andorra).
Ik had de eer deze 13 BIG’s te verzamelen en waardeerde ze allemaal: de weergaloze uitzichten op
Clervaux bij de beklimming van de Munshausen (138), op Esch-sur-Sûre aan de voet van de Eschdorf
(142), op het kasteel van Bourscheid (140), de Gorges du Loup (145), de duizelingwekkende afdaling
van de Birgerkräiz (149) en de tuinen van de Mont Saint Jean (150). Ik heb ook dierbare
herinneringen aan de windmolens van de Pafebierg (148) die ik heb beklommen vanaf Born, recht
tegen de helling omhoog, die op het laatst uitmondde in een onfietsbaar pad: beslist het steilste stuk
van mijn onderneming.

Maar er moest er een uitgezocht worden
om aan jullie te beschrijven. Welnu, ik heb
gekozen voor de Mont Saint Nicolas (139).
Niet vanwege de beklimming, die niet tot
de mooiste behoort, maar vanwege de voet
van de klim: de prachtige stad Vianden, en
vanwege zijn afdaling.

Vianden wordt gedomineerd door het
majestueuze silhouet van het kasteel van
de graven van Vianden dat uit de XI eeuw
dateert. Aan de voet van het kasteel
voeren smalle middeleeuwse straatjes
langs de Our die door de met bloemen
versierde gemeente stroomt.

Je kunt het tot slot niet over Vianden hebben zonder Victor Hugo te vermelden die, verbannen door
Napoleon "de kleine" en vervolgens België uitgezet in 1871, voor de charme van de stad viel en al het
mogelijke deed om haar bekendheid te vergroten.

Bij aankomst op de Mont Saint
Nicolas wordt de nieuwsgierigheid
gewekt: je vraagt je af wat deze
beschermde hoogte te verbergen
heeft. Het oplopen van een paar
dozijn treden volstaat om een
prachtig opslagbekken te
ontdekken dat dient om de
belangrijkste electrische
waterkrachtcentrale van het land
te bevoorraden.
In de afdaling volgde ik een
wegwijzer "point de vue". Ik dacht
een klein stukje van de route af te
wijken, maar voor ik het wist was
ik bezig aan een verschrikkelijke
afdaling die naar Bivels voert in de
vallei van de Our. In de
omgekeerde richting is het met
zekerheid de moeilijkste
beklimming van deze BIG. Ik heb
echter geen spijt gehad van mijn
omweg: het door Victor Hugo
ontdekte uitzichtpunt was
magnifiek, het landschap van het
dal van de Our en de terugkeer
naar het kasteel van Vianden
prachtig.

Luxemburg is een mooi fietsland, niet gek dus dat het opnieuw grote kampioenen voortbrengt.

François CANDAU

Conclusie:
Dit is het einde van deze nieuwsbrief en ook het einde van het jaar. Niet alleen tijd om te dromen,
maar ook om terug te kijken. Sommige nieuwsbrief teamleden vragen zich af of de inspanningen die
we in de nieuwsbrieven stoppen ook de moeite waard zijn. Het is inderdaad goed om te weten of de
nieuwsbrieven inderdaad gelezen worden. Dus ik wil je vragen om een e-mail te sturen, alleen om ons
te laten weten of je de nieuwsbrieven inderdaad leest, en of je het uitbrengen van deze nieuwsbrieven
een goed idee vindt.
Dus ikwil jullie allemaal uitnodigen om een mail te sturen naar: secretary@challenge-big.eu.
Gewoon in de header: "Nieuwsbrief: Ja " of "Nieuwsbrief: Nee ". Alvast bedankt namens het gehele
nieuwsbrief team.

Met vriendelijke groet, het nieuwsbrief team:

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

