STONEMAN - FACT SHEET
„De Stoneman is een fietsavontuur dat begint met een droom en
eindigt in een onvergetelijke ervaring“
Roland Stauder

Het concept - natuur,
prestaties, passie
•

•

•

•

Roland Stauder bekroonde zijn carrière
als professionele mountainbiker met
de overwinning van de MTB Marathon
Wereldbeker, de TransAlp en de
Crocodile Trophy. Daarna zoekt hij de
rust van de bergen weer op en creëert
hij de Stoneman – een fietservaring
die gericht is op de bewuste
waarneming van de unieke natuur
en niet de tijd die nodig is om het
parcours af te leggen.
Ondertussen brengt de Stoneman
fietsliefhebbers van over de hele
wereld in contact met unieke plekken
in Europa. Naast de Stoneman
Dolomiti in Zuidtirol/Italië, de
Stoneman Miriquidi in Duitsland, de
Zwitserse Stoneman Glaciara en de
Stoneman Taurista in Oostenrijk,
komt de succesvolle formule nu
ook naar België.
De Stoneman Arduenna is geen
wedstrijd. De Stoneman Arduenna
is een marathonparcours,
aangelegd als een circuit langs
landschappelijke en culturele
hoogtepunten.
Tijdens het seizoen kan de route op
elk moment binnen 1-3 dagen afgelegd worden, afhankelijk van uw conditie en
bestemming.

•
•

•

Officiële logeerpartners, die volledig afgestemd zijn op mountainbikers en
afgiftekantoren langs de route laten je toe om naar believen op en af te stappen.
Wie de Stoneman verovert, wordt als finisher vermeld op de website
www.stoneman-arduenna.com en krijgt – mits reservatie op voorhand - een
Stoneman-Trofee die door voormalig MTB-professional Roland Stauder zelf
ontworpen werd.
Bij elke finish wordt deze unieke trofee verrijkt met een bijzondere steen die groeit in
de Stoneman-regio.

Dit is de Stoneman Arduenna.
Duik het bos in! De Stoneman Arduenna wacht op jou in de rustieke bossen en de
adembenemende uitgestrektheid van de Oostkantons.
De Stoneman Arduenna Mountainbike ligt in het zuiden van de Oostkantons, niet ver van de
Duits-Luxemburgse grens.

Informatie over de route
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Bewegwijzerd MTB-parcours (176 km
lang, 3.400 hoogtemeters) - af te
leggen in klokwijzerzin.
70 km ↑, 72 km ↓, 34 km →
Max. downhill 32%, Max. uphill 26%
Meer dan 800 borden wijzen de weg.
Naast de reeds bestaande paaltjes
werden nog eens 120 paaltjes
bijgeplaatst.
Passage bij 8 controleposten.
12 vrijwilligers(sters)* zijn
verantwoordelijk voor het onderhoud
van de paden (bewegwijzering,
onderhoud van de paden...). Er werd al
250 uur gewerkt.
Elke helper* is verantwoordelijk voor een sectie van +- 20 km.
Al meer dan 100 starters in het eerste weekend.
36 x goud, 60 x zilver, 7 x brons
Momenteel zijn er ongeveer 430 registraties
Het seizoen loopt tot 15 september 2020.
Bosrijke route met veel singletrack passages, steile beklimmingen en ook enkele
recreatieve passages;
Het circuit verbindt Malmedy – Signaal van Botrange – Robertville – Bütgenbach –
Schönberg – Ouren – Burg Reuland – St. Vith en Montenau;
De Warchevallei, de Amalvallei, de Ourvallei en de Hoge Venen hebben unieke
landschappen en panorama's;

Soft opening op 3 juli 2020
Het nieuwe mountainbike avontuur Stoneman Arduenna startte op 3 juli 2020 in de bossen
van de Eifel-Ardennen. Nu maken de Oostkantons deel uit van de grote Stoneman-familie
met basissen in Italië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

Oorspronkelijk zou de officiële opening een maand eerder en op grotere schaal plaatsvinden.
Vanwege het Covid-reglement moest de start uitgesteld worden. Daarom volgt de officiële
ceremonie pas bij de opening van het volgend seizoen.
Planning
Of het nu één, twee of drie dagen duurt - de Stoneman Arduenna is een fantastische
mountainbike ervaring.
Je kiest zelf je startpunt wanneer je dat het best uitkomt. Tijdens het seizoen kan je de
datum van je tocht volledig vrij kiezen. Je hebt maximaal 3 dagen de tijd om de acht
controleposten te bereiken en je stempelkaart daar te laten afstempelen.
Stoneman Goud: als je alle 8 stempels op 1
dag verzameld hebt
Gold betekent : alleen als de Arduenna-route
gereden wordt op dezelfde dag als de
startdatum die op je starterskaart staat. Een
rit binnen 24 uur, maar gespreid over twee
dagen, is geen gouden maar een zilveren rit.
Stoneman Zilver: als je alle 8 stempels binnen
2 dagen verzameld hebt.
Zilver betekent: Stoneman Arduenna route
rijden op twee opeenvolgende dagen vanaf de
startdatum op de startkaart tot de
aankomstdatum.
Stoneman Brons: als je alle 8 stempels binnen 3 dagen verzameld hebt.
Brons betekent: Stoneman Arduenna-route rijden op drie opeenvolgende dagen vanaf de
startdatum op de startkaart tot de aankomstdatum.
E-Bike-fietsers ontvangen in ieder geval de kleurloze steen.

Starterspakketten
Voordat je aan de slag gaat, dien je online of bij een afgiftekantoor je starterspakket aan te
schaffen. De registratie wordt geactiveerd wanneer je het pakket ter plaatse ontvangt. Er
zijn verschillende starterspakketten in de diverse varianten:
•
•
•
•

Stoneman Card
Stoneman Classic
Stoneman Classic Stone
Stoneman Classic Complete

15 €
29 €
43 €
63 €

Nieuw in 2020:
Nieuw dit jaar is de digitale startkaart "Stoneman NOW". De digitale startkaart verkleint de
contactpunten voor de rijder en geeft vooral Gold en BIKE Stoneman Grand Tour 20 renners
meer flexibiliteit bij de start.
Meestal kiezen beginners voor het Classic Pakket, dat veel basisinformatie over de
Stoneman-Ride bevat.

Wat zit er in het Classic Starterspakket
•
•
•
•
•
•
•

Startkaart en startband
Stoneman Arduenna armband
alle actuele informatie voor starters per
e-mail
huidige GPS-track via e-mail
vermelding in de finisherlijst
10 € waardebon voor de Stoneman
Arduenna trui
digitaal abonnement op BIKE

En ook nog:
•
•
•
•
•

Stoneman Arduenna starterstas
Stoneman Arduenna overzichtskaart
2020 (77 x 70 cm)
Stoneman multifunctionele doek
Stoneman Arduenna drinkbus Bike24
Giveaways: flyer, stickers, enz.

Waar zijn de starterspakketten verkrijgbaar?
Starterspakketten zijn verkrijgbaar op de volgende afgiftekantoren op de tijdstippen die
vermeld staan op de website:
•
•
•

Huis voor Toerisme Malmedy Hoge Venen – Oostkantons (Malmedy) T. +32 80 33 02
50
Tourist Info Bütgenbach T. +32 80 86 47 23
Tourist Info Burg Reuland T. +32 80 32 91 31

De accommodatiepartners van de Stoneman Arduenna hebben de starterspakketten voor
hun huisgasten op voorraad. De deelnemers(sters)* zijn hier in goede handen.
Lijst van de accommodatiepartners in de Oostkantons
Alte Schmiede / Schönberg
Berliner Hof / St.Vith
Beverly Weekend / Bütgenbach
Camping Oos Heem / Deidenberg
Chaumière du Lac / Robertville
De Eifelhoeve / Herresbach
Du Moulin / Ligneuville
Eifelland / Bütgenbach
Jugendherberge / St.Vith

Kaleo / Ovifat
Kuz / Burg-Reuland
Pip Margraff / St. Vith
Rittersprung / Ouren
Romance du Lac / Robertville
Sporthouse Worriken / Bütgenbach
Steineweiher / St. Vith
Ulftaler Schenke / Burg-Reuland
Val d’Arimont / Arimont
Vegder Kulinarium / St.Vith
Zum Burghof / Schönberg

Dit bieden de accommodatiepartners:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mogelijkheid tot online boeken
Fietsinfrastructuur met fietswasplaats, fietsgarage, werkplaats, droogruimte
Routekennis
Gratis Wifi
Ontbijt
Early-Bird vanaf 6 uur 's morgens (op aanvraag).
gratis bijvullen van de drinkflessen
Starters-Finisher-Management
Afgifte van het starterspakket en inschrijving in de finisherslijst, overhandiging van de
trofeeën

LINKS MET MEER INFORMATIE
Officiële website: https://www.stoneman-arduenna.com/nl/
Website van het Toeristisch Agentschap Oost-België:
https://www.ostbelgien.eu/nl/fiets/stoneman-arduenna
Starterspakket reserveren: https://www.stoneman-arduenna.com/nl/starterspakkettenmountainbike-tour-stoneman-arduenna/
Tour Highlights: https://www.stoneman-arduenna.com/nl/mountainbike-tour-highlights/
Tour plannen: https://www.stoneman-arduenna.com/nl/mtb-urlaub-planen/

