
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Twee dagen op de Stoneman Arduenna-Trail begeleid 
door Roland Stauder  

  
Beste,  
Hartelijk dank voor uw interesse in de vakantiebestemming Oostkantons. 

Namens het Toeristisch Agentschap ben ik blij, u 
volgende fietsreisen aan te kunnen raden:  

 

Dag 1: Donderdag 01/07/2021  
Aankomst in Bütgenbach, Sporthouse Worriken www.worriken.be  
18u30: avondmaal. Overnachting.  
 

Dag 2: Vrijdag 02/07/2021  
Ontbijt van 07u00 tot 08h15.  
Trefpunt voor de groep/inspectie van de fietsen : 08u30   
Start : 09u00  
Eerste etappe : Bütgenbach-Herresbach-Maspelt-Ouren-Grüfflingen-

Sankt Vith-op de Vennbahn terug naar Born ong. 135 km, 2.200 hm 
+ transfer naar Bütgenbach (Minibus)  

18u30 : avondmaal in het Sporthouse. Overnachting.  
 

Dag 3 : Zaterdag 03/07/2021  
Ontbijt van 07u00 tot 08h15.  
Trefpunt voor de groep/inspectie van de fietsen : 08u30   
Start : 09u00  
Tweede etappe: Bütgenbach-Born-Malmedy-Hoge Venen-

Bütgenbach ong. 90 km, 1.450 hm  
18u30 : gemeenschappelijke avond en een feestmaal in een restaurant in 

het hartje van het dorp. Overnachting in het Sporthouse.  
 

Dag 4 : Zondag 04/07/2021  
Ontbijt. Check-out/Einde van de reis.  
  
Preis p.p. : 380,00€ in dubbele kamer.  
Inbegrepen diensten:  
• 3 overnachtingen met ontbijt  
• 2x avondeten (zonder drankjes) in Worriken,  
• 1 feestelijk avondeten (driegangenmenu zonder drankjes)  
• Classic Starter Pack  
• MTB-Guiding voor de 2 tochten  
Extra’s (op aanvraag)  
• Enkele kamer: 60,00€ p.p. voor 3 overnachtingen  
• Lunchpakketten: 10€/dag  
• Extra steen: 20€  
• Extra steen + trofee: 40€  

 
  

http://www.worriken.be/


 

 

 
 
 
 
 
 

 

Boekingsinfo:  
 

• Voor alle 2 tochten zijn een goede conditie en stevige 
technische ervaring vereist.    

• Alle kosten moeten van tevoren per overschrijving worden geregeld.  
• Minstens 5 deelnemers.  
• Aanmelding per mail aan caroline.massotte@ostbelgien.eu   
o Tot 15.02 is de beschikbaarheid gegarandeerd;  
o Tussen 16.02 en 15.04 op aanvraag  
o Uiterste datum voor de inschrijving: 15 april.  
  
Belangrijke tips voor de uitrusting:  
 

• Een binnenband met passend ventiel op reserve  
• Luchtpomp – controleer of de luchtpomp bij het ventiel van de 

binnenband past.  
• Helm – controleer of de helm goed past  
• Zonnebril ter bescherming tegen Uv-stralen, insecten, stof en stenen.  
• Mobiele telefoon in geval van nood  
• Kleding uit ademend materiaal  
• Gewatteerde fietsbroek  
• Reserve ondergoed  
• Wind- en regenbescherming, zo mogelijk in reflecterende kleur  
• Schoenen met een goed profiel  
• Gebruik zonnebrandcrème  
• Fototoestel  

 
Tips om de fiets te controleren voor de start :  
 

• Controleer velgen en spaken – geen losse spaken  
• Controleer het profiel van de banden  
• Controleer de bandenspanning – idealiter 2 à 3,5 bar  
• Controleer of de remblokvoering nog voldoende is  
• Controleer het frame op scheuren of schade  
• Controleer het trapaslager, pedaallager en balhoofdlager  
• Stel het zadel op de juiste hoogte in  
• Zet het stuur goed vast  
• Stel de ontgrendeling van de clipless pedalen goed in, en smeer ze  
• De ketting smeren  
• Schakelmechanisme controleren (ook bij last) en zo nodig bijstellen.  
Voor verdere vragen of voor een reis te boeken kunt u me graag 

contacteren.  
  
Vriendelijke groet,  

Caroline M  
 

mailto:caroline.massotte@ostbelgien.eu

