
BIG’s Nieuwsbrief – 2011.04 
Nederlandse Versie 

 
 
LAATSTE NIEUWS  LAATSTE NIEUWS LAATSTE NIEUWS 

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

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

Eric Lucas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eric, Gefeliciteerd met dit FAN_TAS_TISCHE resultaat! 
 



Edito: Iron BIG 

Sommige begrijpen niet dat er mensen zijn die proberen om een Iron BIG te worden. En het is nog 
moeilijker voor hen om te begrijpen dat er fietsers zijn die gaan voor een 2e of zelfs 3e Iron BIG. Zij 
die het niet begrijpen, zouden kunnen denken dat het erg saai om 25 keer op 1 dag, in 1 maand of in 
1 jaar steeds dezelfde berg op te fietsen. Dus waar schuilt een addertje onder het gras? Deze vraag 
wil ik graag opwerpen aangezien de Iron BIG een uitdaging is die erg populair is. Zo heb ik zelf 2 Iron 
BIGS gefietst en richt ik me nu op een 3de volgend jaar. Misschien komt het wel doordat het niet 
alleen je lichaam maar ook je geest uitdaagt, net zoals een taaie BIG dat kan doen. Het is niet alleen 
het aantal hoogtemeters en kilometers die je moet afleggen, maar ook het steeds weer, keer op keer 
dezelfde helling op te fietsen. Je moet over de juiste mentaliteit beschikken om dit 25 keer succesvol 
achter elkaar te doen. Niet opgeven na 5 pogingen, omdat het saai is, of opgeven na 15 pogingen als 
je spieren en rug pijn beginnen te doen. In feite is het helemaal niet saai, tenminste zoals ik het zie. Je 
leert de BIG heel goed kennen. Precies weten wanneer je terug kunt schakelen of waar je weer kunt 
gaan versnellen. Saai? Je mag de verschillende kanten van een BIG opfietsen om de 25 
beklimmingen te bereiken. En als je de beklimmingen in 1 maand of 1 jaar doet, zal er geen dag 
hetzelfde zijn. Het kan regenen, sneeuwen, of warm of erg koud. Dus probeer eens een Iron BIG voor 
de verandering en raak er misschien wel verslaafd aan zodat een 2e of 3e Iron Bigin het verschiet ligt! 

1. TOP 5 BIG nieuws 
TOP 1:Update website 

Je hebt het misschien al gemerkt: de foto's zijn terug op onze homepage. Dit is slechts een voorbeeld 
van een update die onze webmaster Wouter De Ruyck heeft gedaan op onze website. Klik op de 
foto’s om ze groter te maken en beter te kunnen bekijken. Binnenkort zal met een eenvoudige 
beweging van je muis over de foto je laten zien wie de foto heeft geplaatst en welke BIG het betreft. 
 
En dit is niet de enige verbetering die hij heeft doorgevoerd: 
 Foto’s 

Je kunt nu ook opnieuw commentaar toevoegen aan de afbeeldingen die je zelf al eerder hebt 
geüpload. Ga hiervoor naar je foto's en vind het menu aan de rechterkant, waar je op het 
potlood kunt klikken om je commentaar toe te voegen of aan te passen. 

 Niveau’s 
In het algemene ledenoverzicht is het BIG niveau duidelijker aangegeven. Ook verschijnen nu 
het aantal Iron BIGs aan de rechterkant. Binnenkort zullen de BIG niveau’s 1 tot 20 verschijnen 
in een andere vorm, met links naar de uitleg van de titels BIG, BAG en BEG. Als je benieuwd 
bent naar de uitleg hiervan, dan kun je dit vinden  in het 
Hoofdstuk “BIG Regels!" verderop in deze nieuwsbrief. 

 Klassement 
Op de klassementpagina is nu ook een Iron BIG 
klassement opgenomen met peetvaders. Zie webpagina: 
http://www.challenge-big.eu/nl/users/classement/ 

 Menu’s/tabbladen 
o Via het gemeenschappelijke blauwe tabblad met de 

naam "notities" (in de afzonderlijke pagina's van de 
BIGs) zul je binnenkort de mogelijkheid krijgen om 
een korte tekst te schrijven over de betreffende BIG. 

o Het groene tabblad met de naam "routes" zal worden vervangen door  het tabblad "query" 
waarin dan elk betalend lid kan vinden wat hij wil in onze BIG database. 

o De linker menukolom op de homepage zal worden aangepast. Een nieuw hoofdstuk met 
de naam "parallelle uitdagingen" toont nu al de optie "Peetvaders". Maar binnenkort zal ook 
de optie "Lokale uitdagingen" worden toegevoegd. Deze verwijst naar informatie over 
lokale of landelijke uitdagingen die in voorbereiding zijn. 

o Tenslotte zal in het “statistieken” menu op de persoonlijke pagina je eigen jaarlijkse 
ontwikkeling worden weergegeven vanaf het jaar dat je je bij BIG hebt aangesloten. 

 
Als je meer wilt weten over de aanpassingen in de website lees dan verder op: http://www.challenge-
big.eu/nl/news/656 



TOP 2: 2011 Overzicht 

Dit jaar bestaat BIG 26 jaar. En aan het einde van dit jaar blikken we graag terug op de belangrijkste 
gebeurtenissen van BIG: 

1) Jaarlijkse BIG Bijeenkomst Corsica. 
Inderdaad, de jaarlijkse BIG bijeenkomst was op Corsica. Slechts een kleine groep van 12 
personen nam hieraan deel, maar deze personen kwamen wel uit zo’n zeven verschillende 
landen om de 10 BIGs te beklimmen. Enkele BIGs waren erg mooi, anderen waren juist zeer 
veeleisend. Maar alle beklimmingen vonden plaats met het gebruikelijke enthousiasme en in 
de vriendelijke BIG sfeer. Zie: http://bigascensions.free.fr/rendezvous/corsica/corsica.htm In 
2011 vond de bijeenkomst op een eiland plaats en in 2012 zal deze weer op het continent 
plaatsvinden. Eindelijk is er nu ook de eerste BIG bijeenkomst in Oost-Europa!  

2) BIG Crossroad Côte d’Ázur/Ligurie 
Dan hebben we natuurlijk ook een goed bezocht Crossroad in het zuiden van Frankrijk gehad, 
en wel in combinatie met onze zuster club "Mont des France". Het was een beetje chaotisch, 
maar je moet er ook wat voor doen om er ook echt het meeste uit te halen. Lees zeker ook het 
hoofdstuk: “About a BIG meeting” verderop. Zie ook: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/cotdazlig2011/cotdazlig2011.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crossroad Côte d’Ázur/Ligurie 2011 



3) En er waren natuurlijk ook nog de regionale bijeenkomsten: 
a) Een bijeenkomst in Nederland met de voormalige 

profrenner  Steven Rooks. Je kunt de foto’s zien op: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
nl.htm 

b) Of de bijeenkomst in Hongarije, waar op zaterdag 14 mei 
2011 20 BIG leden bij elkaar kwamen bij de hellingen van 
de Galyatetö. Sommige leden deden deze beklimmingen 
in het kader van Iron BIG. Je kunt de foto’s en zelfs een 
video van dit evenement zien op: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
hu.htm  

c) En in Bouillon waar na een lange tijd onze voorzitter 
langsfietste (kijk naar rechts) na zijn ongelukkige blessure 
die hij dit jaar opliep. Foto's en andere informatie kun je 
terugvinden op : 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/bigday2011-
be.htm 

 
 
 
 
 
We kunnen ook terugblikken op de Ontwikkeling van onze BIG Challenge: 
 
 
We zijn in de afgelopen jaren enorm gegroeid zoals ook is aangegeven in het "BIG Regels! 'Hoofdstuk 
dat je verderop kan vinden in deze nieuwsbrief. We zijn altijd voorzichtig dat de toename van de 
hoeveelheid niet leidt tot een afname van de kwaliteit. 
 
De hoeveelheid nieuwe leden per jaar is gedaald sinds de enorme toename in 2008 (~ 1100 leden in 
een jaar) en we denken dat deze zal stabiliseren op ongeveer 500 nieuwe leden per jaar. 
 
De algemene stijging van het ledenaantal heeft ook geleid tot zowel een toename van het aantal leden 
dat de website per dag bezoekt als ook een verhoging van het aantal actieve leden (die leden die 
meer dan 10 BIGs per jaar claimen). Overigens vinden we de algemene toename van het ledenaantal 
belangrijker dan de andere twee toe die hiervoor genoemd zijn. 
 
Mede dankzij het goede werk van onze penningmeester, Christian Le Corre, zijn onze financiën nu op 
orde en ook solide (dat wil zeggen stabiel en met voldoende financiële reserve). We zijn financieel 
transparant en de belangrijkste gegevens worden elk jaar in de BIG Review gepubliceerd.  
 
Dit jaar hebben we geen veranderingen in de Superlist doorgevoerd mede vanwege het feit dat we je 
een meer stabiele Superlist hebben beloofd. De enige grote verandering was dat de nummers 866-
875 nu zelf door de leden kunnen worden gekozen, maar met dezelfde regels die gelden voor de 
beklimmingen die vrij kunnen worden gekozen voor zone 12. 
 
 
 



TOP 3: Review 2012 

Om te beginnen is er natuurlijk de oproep van Martin Kool: 
 
Beste mede-BIG-leden, 
 
Elk jaar biedt BIG je de mogelijkheid om je fietsavonturen te publiceren in het BIG-review. Ook dit jaar 
kunt je ons je verhalen toesturen. 

Deel je fietsavonturen met de andere leden van BIG. Jouw ervaring in een bepaald gebied of met een 
bepaalde BIG (s) is goede informatie voor je mede BIG fietsers. 

Blik  terug en deel je ervaringen op de fiets met ons. Of kijk vooruit naar het volgende seizoen en 
vertel ons over je fietsplannen voor 2012. Stuur ook ten minste een foto mee met je verhalen. 
 
We zijn ook op zoek naar mooie foto's voor de cover. Stuur ze naar ons in de portrait formaat met 
voldoende pixels (minimum is 2530x2470 pixels). 

Zorg er a.u.b. voor dat wij je gegevens voor 15 januari 2012 hebben ontvangen. 

Stuur je artikel per e-mail in MS-Word en je foto's in JPEG-formaat. 
 
De Review 2012 zal verschijnen in maart 2012 en bevat zoals gewoonlijk een aantal klassementen, 
ervaringen en nieuws over BIG-activiteiten. 

Hoop binnenkort van je te horen, 

Martin Kool 

e-mail: mm.kool@quicknet.nl 

 

De Review 2011 zal zeker ook de antwoorden bevatten die meer dan 60 personen gaven op zes 
vragen die hen werden gesteld: 

1) Hoe zou je jezelf als fietser willen omschrijven?  
2) Wat was of is je motivatie om BIGs te fietsen? 
3) Wat zijn je beste 3 BIG souvenirs? 
4) Wat zijn je belangrijkste moeilijkheden of beperkingen om je aantal BIG veroveringen verder te 

verhogen? 
5) Wat zijn je BIG plannen voor het het jaar 2012? 
6) Wat zijn je verwachtingen ten aanzien van de BIG Challenge in het jaar 2020? 
 
Verder bevat de Review naast een interview van enkele pagina's met Etienne MAYEUR misschien 
ook een interview met Eric LUCAS. 

Betalende leden (klasse 2) zullen de Review 2011 in maart ontvangen. Als je wil zien hoe een BIG-
Review magazine eruit ziet, ga dan naar: http://www.challenge-big.eu/nl/page/reviews. Daar vind je de 
vorige nummers van de BIG Reviews in PDF-formaat. Klik hiervoor op: pdf - vorm 
 



TOP 4: Bijeenkomsten 2012 

De jaarlijkse BIG bijeenkomst 2012 wordt gehouden in Tsjechië, Polen en Slowakije zoals je wellicht 
al hebt gelezen. Er zijn nog 18 plaatsen over, zodat je nog steeds kunt inschrijven. De prijzen voor dit 
prachtige evenement zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website: 
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/tatras/tatras.htm 

 

Het plan is om 14 BIGS te fietsen tussen 3 en 9 juli 2012. Hieronder vind je een korte versie van het 
programma: 

3 Juli:  Aankomst in Vrchlabie / Tsjechie 

4 Juli: Beklimming BIG 836: Vrbatova Bouda, BIG 827: Przel'ecz Okraj en BIG 837: 
Spindlerova Bouda. 

5 Juli: Beklimming BIG 838: Sùchy Vrch, BIG 839: Cevernohorske Sedlo en BIG 840: 
Pradíd. 

6 Juli: Beklimming BIG 826: Przehyba, BIG 843: Tatliakovo Jazero en BIG 844: Sedlo 
Certovica. 

7 Juli: Beklimming BIG 828: Przel'ecz Salmopolska, BIG 829: Przel'ecz Krowiarki en BIG 
830: Glodowka. 

8 Juli: Beklimming BIG 845: Slieszky Dom en BIG 846: Martinske Hole. 

9 Juli:  Vertrek vanuit Habovka /Slowakije 

Tip: Voordat u zich inschrijft of vertrekt voor deze bijeenkomst of voor de Crossroad, welke 
wordt gepresenteerd op de volgende pagina, lees zeker ook het "Over een 
BIGmeeting" hoofdstuk in deze nieuwsbrief. 

 



De 2012 Crossroad wordt in Schotland gehouden. Voor de webpagina met meer informatie, zie:  
http://bigascensions.free.fr/rendezvous/scotland2012/scotland2012.htm 

 

Het plan is om 10 BIGS te fietsen tussen de 06 april tot 11 april 2012. Op de volgende pagina vind je 
een korte versie van het programma: 

 

 

 



6 April:  Aankomst in Byrness 

7 April: Cycle BIG 75: Carter Bar en BIG 68: Lowther 
Hill. 

8 April: Cycle BIG 74: Glen Quaich, BIG 73: Devils 
Elbow, BIG 72: The Strone en BIG 71: Tom 
Dubh, 

9 April: Beklimmingen  BIG 70: Lecht Road, BIG 69: 
Cairngorm. 

10 April: Beklimmingen BIG 67: Bealach Ratagan en 
BIG 66: Bealach Na Ba (the Pass of the Cattle). 

11 April:  Vertrek vanuit Kyleakin or Inverness. 

TOP 5: BIG Boek 

Ons lid Frederic Rafols heeft een boek geschreven over 900 
beklimmingen in Catalunya, Andorra en de Balearen. Het is 
geschreven in het Spaans. Hieronder is de link naar een pagina 
die meer informatie geeft: 
http://www.cossetania.com/mostrar_producte.php?prod=1192 

BIG Regels! 
Lang, lang geleden, in 2004, toen we minder dan 1/10-de van de leden hadden die we vandaag de 
dag hebben (360 tegenover 3959), schreef ik al een aantal keren over de regels van BIG. En omdat er 
inmiddels zich zoveel nieuwe leden sindsdien hebben aangemeld, wordt het tijd om een aantal van 
onze regels (opnieuw) uit te leggen. 

Laten we beginnen met de indeling. Een onderwerp dat ik zelfsniet  in 2004 behandelde! BIG 
onderscheidt 20 classificatie niveau’s en om een niveau te stijgen moet je een bepaalde hoeveelheid 
BIGS hebben gefietst, zie hiervoor de onderstaande tabel. 

Niveau Aantal vereiste BIGs Niveau Aantal vereiste BIGs 

CA* / Welcome 10 11 550 

01 30 12 600 

02 60 13 650 

03 90 14 700 

04 120 15 750 

05 164 16 800 

06 240 17 850 

07 300 18 900 

 08 360 19 950 

09 430 20 1000 

10 500   
* C.A staat voor Certificat d'Accueil = Welkoms Certificaat (Diploma). 

Nu, als je goed kijkt naar de hoeveelheid benodigde BIGS dan heeft één niveau een bijzonder 
nummer. Het is niveau 05 waar je 164 BIGs moet hebben gefietst. Waar komt deze eigenaardige 
waarde vandaan?



164 was de hoeveelheid BIGS die door Raymond Mayeur als een van de pioniers van BIG (lidnummer 
34) is gefietst, toen hij helaas in 1993 plotseling op zijn fiets kan te overlijden (overigens was hij geen 
BIG aan het fietsen). Zijn zoon ken je ook, het is Etienne Mayeur die nu als 1e lid 1.000 BIGS heeft 
gefietst en ook een pionier is op het gebied van BIG (lid nummer 33). En met pionier willen we niet 
alleen zeggen dat ze kort na de BIG werd opgericht, zichzelf registreerden, maar ook dat ze pioniers 
waren omdat ze bijvoorbeeld al BIGS in voormalig Joegoslavië fietsten. Dus 164 BIGS is gebonden 
aan BIG stap 05 ter ere van deze pioniers. Het is een vrij moeilijke stap om deze nemen omdat het 
echt noodzakelijk is om naar verschillende landen  te reizen. 

Naast de niveau indeling die we hebben, zijn er ook drie titels die je kunt verdienen. Deze titels zijn 
BIG, BAG en BEG. En wat moet je doen om zo'n titel te krijgen naast je naam in het algemeen 
klassement? Dat is hieronder uitgelegd. 

Titel Eis 

BIG Je moet BIG niveau 05 hebben bereikt, met andere woorden je moet 164 BIGs hebben 
gefietst en deze 164 BIGS moeten zijn gefietst in minstens 10 verschillende landen. 

BAG Je moet BIG niveau 10 hebben bereikt, met andere woorden je moet 50 BIGs hebben 
gefietst en deze 500 BIGS moeten zijn gefietst in minstens 20 verschillende landen en 
op 4 verschillende continenten 

BEG Je moet BIG niveau 20 hebben bereikt, met andere woorden je moet 1000 BIGs hebben 
gefietst.  Volgens de regels betekent dit dan ook automatisch je op 6 verschillende 
continenten hebt gefietst. 

Wij tonen deze titels in de ledenoverzicht als volgt: 

Als je niveau 5 hebt bereikt en je fietste deze in 10 verschillende landen, dan is dit weergegeven als 
BIG 05, anders zal het worden weergegeven als 05. 

Als je niveau 12 hebt bereikt en je fietste deze in 20 verschillende landen op 4 verschillende 
continenten, dan is dit weergegeven als BAG 12, anders zal het worden weergegeven als 12. 

 

Niveau en titel Aantal vereiste 
BIGs 

Aantal vereiste 
landen 

Aantal vereiste 
continenten 

CA / Welcome - 05 10 – 120   

05 - 09 164 – 430   

BIG 05 – BIG 09 164 – 430 10  

10 -19 500 – 950   

BIG 10 – BIG 19 500 - 950 10  

BAG 10 – BAG 19 500 - 950 20 4 

BEG 20 1,000  6 (impliciet) 
 
En last but not least zullen we in het ledenoverzicht ook IRON weergeven met daarbij het aantal wat 
aangeeft hoeveel IRON BIGs je hebt gefietst. Ik ben dus niet van plan om uit te leggen wat betekent 
IRON3 betekent ;-) 

Nu de niveaus’s en titels zijn uitgelegd hoop ik je te hebben gemotiveerd om hierin een volgende stap 
te maken en verdere niveau’s te stijgen. Of dat ik je een goed excuus heb aangereikt om te reizen 
voor de BIG of zelfs BAG titel. Etienne Mayeur heeft al bewezen dat ook de BEG titel bereikbaar is. 
Maar het zal veel reizen, fietsen, tijd en moeite kosten om deze titel te verkrijgen. Voor Eric Lucas is 
dit ook binnen handbereik. Slechts 17 BIGS nog te gaan. Go, go, go Eric! 
 
 
 
 
 



Over een BIG Meeting 
 
Deze keer willen we met jullie geen informatie delen over een BIG maar in plaats daarvan over een 
BIG meeting. Zo weet je wat te verwachten in het geval  je mee wilt doen aan een BIG meeting. 
Tegelijkertijd wil ik proberen wat obstakels op te ruimen die deelname in de weg kunnen staan. Ik 
gebruik mijn eigen ervaringen als basis voor de bovengestelde doelen. Maar als je niet geïnteresseerd 
bent in het verhaal en alleen de feiten wilt weten: volg dan deze 
link:http://danielgobert.free.fr/MeetingSummary.html 
 
De eerste BIG meeting die ik op de BIG webpaginas tegenkwam was die van Mei 2005, die in Saint 
Ursanne in Zwitserland werd gehouden. Wat me ervan weerhield te gaan was dat ik het te ver vond en 
dat ik niet veel BIG leden kende. 
 
Later in 2005 had ik nauw contact met Jacques Franck die een tour/ regionale meeting in België 
organiseerde en mij vroeg deze tour in de nieuwsbrief te promoten. Dat deed ik maar ik besloot tevens 
mee te doen aan deze regionale tour/meeting omdat het vlakbij was. En zo reed ik in de vroege 
ochtend van 4 september naar Rotheux om samen met Daniël en enkele andere BIG leden een lus 
van 75 km te fietsen waarin BIG 128 was opgenomen: de Côte de la Redoute. Het was na al het e-
mail contact goed om Jacques Franck te ontmoeten. En ik ontmoette Axel Jansen, Juris Martin en 
Arnaud Decostre. Na het fietsen togen we gezamenlijk naar het huis van Jacques Franck om wat te 
eten. Wat? Er was brood & kaas, pasta , ijs en voeg daar nog wijn en grappa aan toe om maar wat  te 
noemen. Dat is de gastvrijheid die BIG-leden andere leden bieden zoals ik nu weet. Hartverwarmend! 

 
 

In de tuin van Jacques Franck tijdens de 2005 Regionale BIG Meeting 
 
En dus checkte ik in 2006 of er een BIG meeting was. Inderdaad was er een regionale BIG meeting in 
Luxemburg. Ik had een goede ervaring met de regionale BIG meeting van 2005 en zelfs de afstand 
was OK. Maar jammer genoeg viel de BIG meeting samen met de verjaardag van onze dochter en 
zodoende kon ik niet meedoen  



In december 2006 ontving ik van onze voorzitter Daniël Gobert, een presentatie van een gezamenlijke 
BIG en UIC meeting in Trento in 2007. Er stond aangegeven dat de president en de secretaris 
aanwezig zouden zijn. Welnu, ik ben de secretaris, maar weer is de afstand een probleem. Ik nam het 
dus op met Daniël of de aanwezigheid van de secretaris echt nodig was. Hij antwoordde dat mijn 
aanwezigheid niet verplicht was, maar dat het natuurlijk wel fijn was als ik erbij kon zijn. Dat bracht me 
op de gedachte misschien toch te gaan ondanks de afstand. Ik overlegde met mijn vrouw en zij 
stemde in met het idee. Ik antwoordde Daniël dat ik mee zou gaan. 
Samen met Daniël vertrok ik naar Trento en hij was mijn gids in die dagen. Hij regelde het Formule 1 
hotel in Frankfurt en plande de fietstrip op weg naar Trento, die de organisatoren van de meeting 
voorstelden en 2 BIGs bevatte: Passo Mendola en Passo Palade. Bij toeval kwamen we onze 
kamergenoot tegen tijdens deze trip: Luc Willem. Ook al typisch voor een BIG meeting. Als je een BIG 
opfietst zie je andere BIG leden, die je inhalen of al op de terugweg zijn. Natuurlijk zijn er BIG leden 
die sterker zijn en harder fietsen, maar geen zorgen: je kunt je eigen tempo rijden. En het is fijn om 
onder het klimmen de aanmoedigingen te horen. We spraken elkaar kort voordat we verder fietsten. 
Vandaar volgde ik simpel de aanwijzingen van Daniël en zo kwamen we aan in het hotel in Trento met 
2 fijne, mooie Italiaanse BIGs in de tas. 
In het hotel ontmoette ik talloze BIG en UIC leden (sommige zijn lid van beide clubs). Een paar had ik 
al ontmoet, sommige had ik mee gemaild, enkele kende ik van naam of van onze website en weer 
anderen kende ik helemaal niet. Maar het belangrijkste om te vermelden is dat ik me ook hier weer 
welkom voelde, deel uitmaakte van de groep. En nog altijd heb ik prima contact met de leden die ik bij 
deze m eeting in Trento heb ontmoet. 
 

 
 
Op de top van de Monte Bondone (BIG 706) bijde 2007 BIG meeting in Trento met de UIC 

 

Het hotel was geregeld door de BIG/UIC. In dit geval bleven we in hetzelfde hotel gedurende de 
BIG/UIC meeting. Maar let op: dit is een uitzondering. Normaal moet je van het ene hotel naar het 
andere en heb je dus transport nodig. Dat laatste wordt niet verzorgd door de BIG. Je moet of met je 
eigen auto of per vliegtuig naar de BIG meeting. 



In het geval je vliegt kun je ofwel een auto huren (je kunt natuurlijk proberen samen met een ander 
BIG lid tevoren een auto te huren) of tevoren het samenrijden met een ander BIG lid organiseren. De 
namen van de BIG deelnemers zijn bekend en je kunt ze per interne mail bereiken. Of je kunt de 
mailadressen gebruiken die tussen alle deelnemers worden uitgewisseld. Maar dat moet je zelf 
regelen. BIG regelt alleen de accommodatie, wat ook een guesthouse of jeugdherberg kan zijn 
trouwens en het kan ook nodig zijn met anderen in één kamer te slapen om de kosten laag te houden. 
In Trento sliep ik samen met 2 andere leden op dezelfde kamer en ik sliep zelfs met Daniël in een 
tweepersoonsbed. Voor mij geen probleem. Maar houd er rekening mee dat dit kan gebeuren. Een 
goeie tip is om oordoppen mee te nemen voor het geval een van de kamergenoten snurkt! Als je om 
wat voor reden ook een privékamer wilt, geef dat dan duidelijk van tevoren aan het organisatiecomité 
aan. 

De BIG/UIC meeting had maar een vastgesteld evenement: de beklimming van BIG 706, de Monte 
Bondone op zaterdagochtend 26 mei. Voor de rest waren er fietssuggesties voor UIC leden (die 
andere doelstellingen hebben dan BIG leden) en voor BIG leden. Normaal gesproken stelt de BIG 
meeting tochten voor naar BIGs. En de planning van een BIG meeting is vaak behoorlijk veeleisend. 
Aan de ene kant is dat prima omdat je veel BIGs kunt fietsen, maar het is ook minder omdat de 
hoeveelheid fietsen en autorijden die ermee gemoeid is zijn tol eist zoals ik je verzekeren kan. 
Gelukkig zijn de BIG meetings losjes georganiseerd zodat je de planning kunt aanpassen naar je 
eigen behoeften. Laat me een paar voorbeelden geven: 

1e voorbeeld: 
In 2008 werd de BIG meeting in Vlaanderen gehouden. Voor de eerste dag was suggestie van de BIG 
om een 126 km lange rit te rijden met start in Oudenaarde, die 5 BIG’s zou bevatten. Welnu, 126 km 
met 5 BIGs is iets teveel voor mijn vrouw, dus ik stelde voor om een BIG over te slaan (Muur van 
Geraardsbergen) en een 75 km lange rit te fietsen die ons langs 4 BIGs zou leiden. Door middel van 
enkele e-mails stemde ik ik met de hoofdgroep af dat we in Oudenaarde zouden starten en dat we na 
het fietsen van de BIGs Mont Saint-Aubert en Kluisberg op de top van de Kluisberg zouden wachten 
op de aankomst van de hoofdmacht. Van daaruit zouden we terugfietsen met de hoofdgroep naar 
Oudenaarde via de andere 3 BIGs. Uiteindelijk reden niet alleen mijn vrouw en ik deze tour, maar 
deden we het samen met 8 anderen die eveneens de voorkeur gaven aan deze kortere en minder 
veeleisende trip. De volgende dag was er een tocht gepland met 4 BIGs en mijn vrouw en ik fietsten 
alleen de eerste 2 BIGs met de groep en vervolgens fietsten  we naar BIG nummer 4, waar we op de 
terugkomst van de anderen wachten nadat we naar de top waren gefietst. 

 

BIG meeting 2008 aan de voet van BIG 112: Kemmelberg. 



Tweede voorbeeld: 
In 2010 was de eerste dag van de BIG meeting opnieuw met 5 BIGs volgepakt! En een ervan moest 
zelfs van twee kanten worden gefietst. Hoe dan ook, nadat we de eerste 3 gereden hadden, 
waaronder degene die we van 2 kanten opmoesten, gaf het Duitse stel Karl Brenner en Claudia 
Sommer aan dat ze niet mee zouden gaan voor de BIGs 4 en 5, maar de namiddag wilden relaxen. Ik 
kwam erachter dat ze een paar dagen tevoren waren gearriveerd en BIGs 4 en 5 al gefietst hadden. Ik 
kan jullie melden dat na het fietsen van 5 BIGs ik uitgewoond was en het plan van Karl en Claudia me 
nog  zinvoller voorkwam. 

Derde voorbeeld: 

Voor de 2011 meeting op Corsica met opnieuw een zeer veeleisend programma besloten mijn vrouw 
en ik dus eerder naar Corsica te vertrekken, zodat we alvast 2 BIGs van te voren konden fietsen. En 
we plakten er nog wat tijd aan vast om van Corsica te genieten en nog een paar BIGs te fietsen na 
afloop van de BIG meeting. Dat is nog een nadeel van de veeleisende programma’s: er blijft 
nauwelijks tijd over om van een mooie streek te genieten zoals het Lake District (UK BIG Meeting) of 
Corsica om maar wat te noemen. Je bent te druk bezig om van hot naar haar te rijden en onderweg de 
BIGs te fietsen. Ons plannetje pakte voor ons goed uit. Nadat we 2 BIGs gefietst hadden voegden we 
ons bij de BIG leden in Bastia. Het grootste deel van de tijd waren we bij de groep maar af en toe 
knepen we eruit om een korte wandeling op Corsica te maken of wat te relaxen. En ‘s avonds 
voegden we ons bij de groep. Een kleine groep van net 12 personen maar wel uit 7 verschillende 
landen.  

Het is zo leuk om BIG leden uit heel Europa te ontmoeten en met hen te kletsen over de BIGs die we 
die dag gefietst hebben en te discussiëren over de schoonheid, hellingsgraden of over hoeveel we 
geleden hebben. Maar ook praten we met plezier over uiteenlopende zaken van eten tot 
dierengeluiden. Weet je hoe een koe in het Italiaans heet en hoe het geluid van een koe in het Engels 
genoemd wordt? En wat het karakteristieke voedsel van Valtellina in Noord-Italië is? De antwoorden 
zijn Mucca (koe op zijn Italiaans), Moo (het geluid van een koe in Engeland), Sciatt en Bresaola 
(typische gerechten in Valtellina) 

Het kan ook zijn dat je al enkele BIGs gefietst hebt die voor een BIG meeting geprogrammeerd staan. 
Dat overkwam onze voorzitter, Daniël, in Groot-Brittannië. Om die reden besloot hij op dag 2 niet de 
hoofdgroep te volgen, maar in plaats daarvan naar Schotland te rijden om zo 2 BIGs te claimen die hij 
nog niet gefietst had. 

Check dus zorgvuldig het roadbook voorafgaand aan de BIG meeting. Controleer of het aantal BIGs 
op één dag OK is voor jou. Kijk naar de lengte, gemiddeld stijgingspercentage en benodigde 
hoeveelheid tijd daarvoor. Kijk of je BIGs die je al gehad hebt kunt ruilen voor BIG’s die je nog mist. Je 
hebt het zelf in de hand om zoveel mogelijk uit een BIG meeting te halen. 

Je kunt bijvoorbeeld ook kijken of de BIG een verblijf in een hotel dat voor de meeting is geboekt kan 
verlengen. De BIG regelde voor ons bijvoorbeeld extra overnachtingen in de hotels in Bastia en 
Ghisonaccia. Benader het comité daarvoor. De andere hotels voor ons alternatieve plan boekten we 
zelf tevoren op internet (www.booking.com is een optie, maar er zijn natuurlijk andere sites) 

Tot besluit: BIG meetings kunnen in het begin enigzins chaotisch lijken vanwege de flexibele instelling. 
Maar dat is tevens de kracht van een BIG meeting omdat je er op die manier het meeste uithaalt. Mijn 
goede vriend François Candau zei het op de juiste wijze: “Het is altijd anders, maar toch hetzelfde. 
Een berg plezier. Laten we deze magische formule niet veranderen!” 

Helmuth DEKKERS 



Conclusion: 
 
 
Het is het einde van deze nieuwsbrief en ook het einde van het jaar. Het BIG nieuwsbrief team wenst 
u een prachtig en gezond 2012! 
 
Met vriendelijke groet, het nieuwsbrief team: 
 
Enrico ALBERINI 
François CANDAU 
Gerd DAMEN 
Helmuth DEKKERS 
Daniel GOBERT 
Anja VON HEYDEBRECK 
Claudio MONTEFUSCO 
Luc OTEMAN 


