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D e  C l u b  d e s  C e n t  C o l s ®  

Persdossier  
 

Oorspronkelijk idee 

• Het delen van een passie: fietsen in de bergen: wegfiets, gravel, VTT / MTB, tricycle, 
tandem, handbike 

• Een eenvoudige uitdaging bieden aan de liefhebbers van deze passie (mannen, 
vrouwen, minder-validen, blinden): het aantal beklommen cols tellen en bijhouden 

• Hoe kan je lid worden?  Door 100 cols te beklimmen, enkel en alleen gebruik 
makend van je eigen spierkracht; 5 cols moeten hoger dan 2000m zijn.  

• Geografisch gebied: elke bergketen in de wereld.  

• Duurtijd: voor sommigen eindigt deze uitdaging eens ze 100 cols beklommen 
hebben, voor anderen is het een levenslange uitdaging. 

 

Het aantal leden 

• Opgericht in 1972  

 

Tabel met de evolutie van het totaal aantal leden van 1972 tot vandaag 
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• Meer dan 2000 actieve leden eind 2021 (= leden die elk jaar hun lidgeld betalen en 
hun lijst met beklommen cols overmaken).   
20% van de leden zijn vrouwen. 

• De leden komen uit 17 verschillende Europese landen plus USA, Canada, 
Australië…. 
 

De praktijk 

• De leden verklaren op « woord van eer » welke en hoeveel cols ze hebben 
beklommen: er moet geen enkel bewijs geleverd worden aan de Club. 

• De cols moeten wel erkend worden door de Club. Concreet betekent dit dat de col 
moet terug te vinden zijn in een van de 93 bestaande catalogi die cols van 129 
landen en streken bevatten.  

• Via deze catalogi kunnen ongeveer dan 100.000 cols gratis gedownload worden 
door de leden. Dat kan in verschillende formats: Excel, ODS en PDF (Voor niet-leden 
kan dit enkel in PDF). 

 
in het rood de nieuwe catalogi die aangepast zijn in de loop van het jaar 
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De wereldwijde dekking van de passen is eind 2022 door de club en haar vrijwilligers 
voltooid.  

93 landen en gebieden hebben geen passen, sommige zo klein (Monaco...) dat ze niet 
zichtbaar zijn op deze kaart: 

 

 

• Elk jaar publiceert de Club een « eretabel » : dit is een lijst waarin alle actieve leden  
worden opgenomen met hun totaal aantal cols.  
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Een goed communicerende club 
De Club heeft hoog ingezet op het ontwikkelen van moderne communicatietools om 
een internationale gemeenschap van ongeveer 2000 actieve leden te informeren, te 
contacteren, te animeren en te horen. 

• Een internetsite: www.centcols.org 
 

 
 
Dit is het centraal punt waar alles terug te vinden is. Deze is zowel in het Frans, 
Italiaans als Engels te raadplegen.  
 

• Een jaarlijks revue van bijna 150 pagina’s, hoofdzakelijk 
opgemaakt in het Frans maar hij bevat ook artikels in het 
Italiaans en Engels. Deze revue richt zich tot alle actieve leden. 
Hij bevat verslagen van fietstochten, anekdotes, heel wat 
suggesties voor fietsvakanties en alle nieuws over en van de 
Club. 
 

 

 

 

 

• Een boetiek waar de leden fietskledij kunnen aankopen in de 
kleuren en met de logo’s van de club. Dit laat toe om via een 
zelfde look leden ook symbolisch te verzamelen rond de 
gedeelde waarden.  
Ook catalogi, topo-gidsen en andere accessoires zijn er te 
verkrijgen 

http://www.centcols.org/
https://www.centcols.org/boutique/
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• Een forum  
 

 
 

 

 

 

 

 

• Een discussieplatform via e-mail, open voor elk lid, waar men een boodschap kan 
plaatsen, een vraag stellen, informatie delen enz….   
 

• Een groep. Hij verenigt meer dan 4000 personen, niet noodzakelijk 
leden van de Club. Sommigen zijn aspirant-leden op weg naar hun doel van 100 cols, 
om echt lid te worden. Anderen hebben niks met de Club te maken maar worden 
aangetrokken door de sfeer binnen de Club en de discussies over de cols.  

 

 

• De club des Cent cols is ook een club die door is “erkend”  
De leden kunnen zich al dan niet verenigen en hoewel niet iedereen lid is van de  
Club des Cent cols, zijn ze toch erg actief. Ze registreren hun parcours direct vanuit 
hun smartphone. Ze kunnen deze publiceren op de site met foto’s, kaarten, 
commentaar en ze zelfs delen met anderen via facebook. De moderator van de 
groep verzorgt permanent de link met de club. Hij verzamelt de ontbrekende info, 
vermeldt de actualiteiten van de club, de komende organisaties, de publicatie van 
de Revue  etc. 

https://www.centcols.org/forum/
https://www.centcols.org/liste-de-diffusion/
https://www.facebook.com/groups/5261880558
https://www.strava.com/clubs/centcols
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Een goed uitgeruste club 
Elk jaar registreert de club meer dan 100.000 cols die door de leden werden beklommen. 
Een performant informatica-systeem is dan ook een van de sleutelelementen van het 
succes. 

• De catalogi van de cols zijn in 6 talen beschikbaar (Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Italiaans en Nederlands). Deze unieke database bevat meer dan 100.000 cols 
verspreid over meer dan 110 landen.  

Hierna vind je een voorbeeld van een deel (6 kolommen van de 36 in totaal) van de 
België catalogus 

 

Of de Nederland catalogus :  

 

De kolom "Type" laat toe om de aard van de col te definiëren: 0 = verhard, 10 = 
onverharde weg, 15 = voetweg enz. 

De cols zijn geografisch gelokaliseerd volgens 4 verschillende systemen. In de tabel 
hierboven bijvoorbeeld, zie je het systeem WGS84 decimaal.  

De kolom "Documents" is een internet-link naar kaarten en andere documenten 
(foto’s, gidsen…) die te maken hebben met de desbetreffende col. 

Bijvoorbeeld col du Marly : 

De iconen boven de kaart laten 
toe een van de beschikbare 
kaarten te kiezen om de col 
geografisch te visualiseren.  

Dus in ons voorbeeld van de col 
du Marly, is er keuze tussen de 
kaarten van IGN (Institut 
Géographique National), OSM 
(Open Street Map), ESRI 

https://www.centcols.org/categorie-produit/catalogues-de-cols/
https://www.centcols.org/util/geo/visu.php?code=BE-WNA-0205
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(Environmental Systems Research Institute – een wereldwijd erkende en gebruikte 
kaart), Google Maps, en voor de cols met verharde ondergrond het beeld van de col 
zoals je dat terugvindt op Google Street View : 

 

 

 

De link "afficher X images / justificatifs…" geeft toegang tot foto’s (of andere 
documenten) van de col die door leden van de Club zijn gepost. 

, is een Franse site waar je wereldwijd routes kan plannen en 
een geografische en topografische voorstelling kan bekomen. Alle cols (en hun type) 
van alle catalogi zijn hier visueel in opgenomen. Zie hierbij het voorbeeld van de col 
du Galibier : 

 

Hiermee kunnen de leden hun lijst van beklommen cols  downloaden en visualiseren 

(groen omcirkeld op de kaart hierboven) en zo hun doelstellingen en routes 

optimaliseren. 

http://www.openrunner.com
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• Een waypoint-generator: ccWay 
Dit laat de leden toe alle cols te visualiseren in het geselecteerde gebied (land, regio, 
departement, zone op een kaart…). Bovendien kan men ook nog eens selecteren per 
gekozen type (verhard, onverhard, reeds beklommen of niet….) 

Bijvoorbeeld hier in België: 

 

Met de fichier die men bekomt kan men de cols integreren in een GPS, op google 
maps of google earth. 
 

• De "topo"-gidsen 
Deze gidsen beschrijven 280 VTT-routes in de voornaamste Europese bergketens. 
Alle nodige info zoals afstand, hoogteverschillen, moeilijkheden, oriëntatie, 
bevoorradingsmogelijkheden (water), overnachting, duurtijd van het parcours… vind 
je er terug. 

Deze info helpt om je bestemming te kiezen en alle mogelijke routes te bekijken.  

Sommigen, nl onze meest ervaren leden, kiezen voor moeilijke of zeer moeilijke 
onverharde wegen in het hooggebergte, anderen daarentegen kiezen voor een 
parcours over verharde, kleine, rustige wegen. En tot slot zijn er die zich 
tevredenstellen met de uitstappen georganiseerd door de Club.  

 

  

https://www.centcols.org/ccway/
https://www.centcols.org/categorie-produit/guides-topo/
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Een club vol ideeën en activiteiten  

• Elk jaar organiseert de Club 3 uitstappen in een of ander bergmassief. Telkens zijn er 
ongeveer 250 leden die deelnemen aan deze uitstappen. Iedereen apprecieert de 
aangename en sportieve sfeer die er heerst.  

o Duurtijd: 3 tot 7 dagen 
o Elke dag is er zowel een wegparcours als een MTB-parcours voorzien. Er 

worden ook meerdere opties voorzien zodat ze voor iedereen toegankelijk 
zijn.   

o Laatste landen waar een verblijf werd georganiseerd: Frankrijk, Spanje, Italië, 
Zwitserland, Duitsland 
 

• De club publiceert 24 permanente lange-afstandstochten die telkens minstens 100 
cols bevatten. Het kunnen zowel VTT/MTB- als wegtochten zijn 

o in vele bergketens: Zwarte Woud, Vogezen, Jura, Centraal Massief, Alpen, 
Pyreneeën, Corsica, Cordilleras, Cantabria, Iberisch gebergte en Sierra 
Nevada. 

o en in verschillende landen: Spanje, Italië, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, 
Andorra, Oostenrijk. 

Deze wandelingen zijn georganiseerd volgens 3 concepten: 
o Tochten van punt A naar punt B, bijvoorbeeld de Ultreïa van Barcelona 

naar Santiago de Compostela, 
o toertochten met terugkeer naar het beginpunt, bijvoorbeeld Cent Cols in 

het noorden van Corsica, 
o Lustochten, minilussen van 1 tot 4 dagen die de logistiek van de tocht 

vergemakkelijken (hotels, campings, gidsen enz.), bijvoorbeeld Les Boucles 
de Provence, 

o en volgens de moeilijkheidsgraad: de gemakkelijkste zijn minder dan 1.000 
km en 20.000 m stijgen, de moeilijkste, Arc-en-Cimes, van Monaco naar 
Salzburg, is 5.000 km en 115.000 m 
stijgen. 

 

Deze permanente lange-afstandstochten kunnen 
voltooid worden zoals men wenst: zonder enige 
tijdslimiet, over meerdere jaren heen, vertrekkend 
van om het even welk punt. 
Het gpx-parcours, een heel gedetailleerd roadbook 
en de lijst van te beklimmen cols ontvangt de 
deelnemer bij zijn inschrijving. 

Bijvoorbeeld in Frankrijk: 

 

https://www.centcols.org/categorie/sejours/
https://www.centcols.org/categorie/randonnees-permanentes/
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Tot nu toe hebben meer dan 1.500 leden zich ingeschreven voor deze permanente 

lange-afstandstochten, en meer dan 500 hebben ze voltooid. 

 

• De brevetten voor de cols op verharde weg 

Ze worden geselecteerd per land (het nationale certificaat omvat alle passen in het 
land) of op basis van de administratieve indeling, bijvoorbeeld De departementen in 
Frankrijk, de kantons in Zwitserland, provincies in Italië en Spanje …).  

Deze brevetten focussen enkel op de verharde cols die natuurlijk kleiner in aantal zijn 
dan de onverharde cols.  

Het is een toffe uitdaging voor de leden om alle verharde cols van een administratief 
gebied te beklimmen  

De Club des Cent Cols stelt zo meer dan 1100 brevetten voor aan zijn leden in de 
hele wereld. In totaal gaat het om 20000 cols. 

De leden schrijven zich in via de site van de Club. Ze beheren zelf de voortgang van 
hun brevet: ze kunnen aangeven welke cols ze al hebben beklommen en welke nog te 
beklimmen zijn. Eens alle betrokken cols afgewerkt zijn, ontvangen ze een officieel 
diploma.  

Er bestaan in Frankrijk 74 brevetten. In België slechts 1 (nationaal) brevet. België 
heef slechts 11 cols.  

Ondanks de recente oprichting van deze brevets, hebben al ongeveer 30 leden een 

nationaal brevet (alle wegpassen van het land) gehaald. 

 

• De challenges   

Deze worden steeds door leden van de Club voorgesteld. Eigenlijk gaat het om een 
uitnodiging om een streek, nieuwe cols of een bepaald parcours te ontdekken.  

o Challenge « les cent cols de Jean Perdoux » : De 100 eerste cols van de 
stichter van deze club. 

o Challenge van de cols gelegen op de « waterscheidingslijn in de Alpen » 
o De Challenge « Septentrion » : 100 cols in de regio waar niet veel cols te 

vinden zijn :  ten noorden van een lijn van Hendaye   (Frankrijk) naar Devin 
Stralsund (Duitsland) 

o Challenges van de « 100, 150 et 200 mooiste verharde cols in de Alpen » 
 
 

  

https://www.centcols.org/brevets-routiers/
https://www.centcols.org/categorie/challenges/
https://www.centcols.org/challenge-jean-perdoux/
https://www.centcols.org/challenge-des-cols-lpe/
https://www.centcols.org/challenge-des-cols-lpe/
https://www.centcols.org/challenge-du-septentrion/
https://www.centcols.org/challenge-des-cents/
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Een club met een Europees perspectief 
 

Een Italiaanse voorzitter, Engelse, Duitse, Belgische, Nederlandse, Italiaanse en Zwitserse 

vrijwilligers die actief zijn in de organisatie en het beheer van de club, en leden die steeds 

meer van internationale afkomst zijn, hebben de club ertoe aangezet actieve 

partnerschappen aan te gaan met Europese federaties. Deze partnerschappen worden 

momenteel op poten gezet. 

 

Het UCI organiseert elk jaar in een ander land een Europese 

Wielerweek. In 2023 heeft deze plaats in Plasencia, Spanje. 

Zij organiseert ook de "Traits d'Union Européens", die 

bestaan uit fietsen tussen Parijs en de andere hoofdsteden van de Europese Unie of  

Europa en bepaalde vorstendommen. Ze verbindt ook de hoofdsteden met elkaar. 

Voor deze twee evenementen stelt de club Cent Cols zijn expertise in het creëren en 

beheren van bergroutes ter beschikking. 

Spanje is het land met de meeste passen ter wereld 

(18.673), ver Frankrijk met zijn 11.190 passen achter zich 

latend. En toch heeft Spanje de minste leden van alle landen 

die aan Frankrijk grenzen. Daarom besloot de club Cent Cols 

in 2022 samen te werken met de Spaanse wielerbond. 

In het kader van deze samenwerking 

herzien de club en de Spaanse 

wielerrunie de 12 "radiales ibéricas", de 

wegen die vanuit de regio Madrid de 

uiterste punten van de Iberische 

veelhoek verbinden, om de dimensie 

"verzamelen van bergen en passen" te 

versterken.  

 

  

https://uect.org/nl/semaine-europeenne-7/plasencia-2023
https://uect.org/nl/traits-unions-11/presentatie-4
https://fect.info/index.php/actividad/radiales-ibericas/presentacion
https://uect.org/fr/
https://fect.info/index.php
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Een goed geleide Club 
 

• Een club die volgens Franse wetgeving van de “wet van 1901 op de verenigingen" is 
georganiseerd en aangesloten is bij de FFCT. (Fédération Française de 
CycloTourisme) 

• De raad van bestuur bestaat uit 9 leden. 

• Territoriale en nationale afgevaardigden vertegenwoordigen op lokaal niveau de 
Club en zorgen voor de controle en goedkeuring van de lijsten van door de leden 
beklommen cols.  

o 9 territoriale afgevaardigden in Frankrijk; 1 in België, Nederland, Italië, 
Zwitserland, Groot-Brittannië 1 voor de rest van de wereld.  

• Regionale en nationale animatoren die elk jaar lokaal een ontmoeting organiseren 
van de leden, meestal op de top van een col.  

• Werkgroepen die de databases van catalogi van de cols creëren, opmaken en 
onderhouden.   

• Een groep van 4 IT-specialisten beheren het platform van de Club maar vooral de 
database van de cols. 

• Van de 2000 leden van de Club zijn er ongeveer 60 personen die op vrijwillige basis 
zeer actief zijn in de dagelijkse activiteiten van de Club,  

• Een jaarlijks budget van 250 k€ 
 

De contactpersonen 
Enrico Alberini – Mantova – Italië: president@centcols.org 

Hervé Retières – Cormeilles en Paris - Frankrijk: secretaire@centcols.org 

Paul Oude Luttighuis 

Nationaal Afgevaardigde Voor Nederland - Enschede: dt.nl@centcols.org 

Henk Leroy 

Délégué National Pour La Belgique - Nationaal Afgevaardigde Voor België 

Geraardsbergen: dt.be@centcols.org 

 

De  Club des Cent Cols, een gedeelde passie: fietsen in de bergen. 
  

 

 

Denis Chouquet-Stringer 
Cent Cols n°6183 

Vertaling : Henk Leroy 
Cent Cols n°6999 

Bijwerking : Februari 2023 

mailto:president@centcols.org
file:///C:/Users/denis/Documents/Docs%20Perso/Sports/Velo/100cols/Communication/Dossier%20de%20presse/NL/secretaire@centcols.org
mailto:dt.nl@centcols.org
mailto:dt.be@centcols.org

