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Stoneman Arduenna openingsfeest 
 

De Stoneman Arduenna mountainbike challenge is momenteel aan zijn 3e seizoen bezig 

in de Oostkantons en er zijn al meer dan 4.000 finishers ingeschreven op de finisherslijst.  

Hoog tijd dus om deze nieuwe route te vieren! Het Toeristisch Agentschap van de 

Oostkantons, Stoneman International en stichter Roland Stauder nodigen u op zaterdag 

11 juni uit voor het grote openingsfeest in Bütgenbach. Op de marktplaats zullen vanaf 

13 uur groot en klein van een uitgebreid programma kunnen genieten.  

 

De Stoneman eens uitproberen – de keuze tussen 2 MTB-lussen  

 

Tijdens het openingsfeest kan iedereen een eerste indruk krijgen 

van de Stoneman. Twee Stoneman lussen van 31 km en 52 km 

geven een idee van de veelzijdigheid van de Stoneman Arduenna. 

Deze routes kunnen individueel of met een gids worden gereden. 

Zoals gebruikelijk bij de Stoneman, zijn er startkaarten voor deze 

lussen. Elke voltooide rit wordt beloond met een verassing. U kunt 

zich gratis inschrijven voor de eenmalige rit via 

https://www.stoneman-arduenna.com/nl/opening/ 

 

 

Pumptrack en exposanten 

 

Voor de toekomstige mountainbikers 

zal er op het marktplein ook een 

hindernissenparcours worden opgezet 

waar iedereen zijn fietsvaardigheden op 

de proef kan stellen. 

 

Daarnaast zullen verschillende 

regionale fietswinkels hun fietsen en 

mountainbike-accessoires 

tentoonstellen. Zij staan u graag te 

woord met uitleg en advies over alles wat met fietsen te maken heeft. Op de stands van 

Stoneman International en Bike24 kunt u ook ervaringsverhalen uitwisselen en meer te 

weten komen over het Stoneman-concept. 
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Roland Stauder, vader van de Stoneman, zal ook aanwezig zijn 

 

Tegelijkertijd met de openingsceremonie van de 

Stoneman Arduenna vinden ook de Stoneman 

Days met Roland Stauder plaats. Van 9 tot 12 juni 

kunnen geïnteresseerden de Stoneman in goud, 

zilver of brons berijden in een groep met gids. 

Tijdens de Stoneman Days krijgt u ook de kans om 

Roland Stauder, voormalig professioneel 

mountainbiker en oprichter van de Stoneman, 

persoonlijk te ontmoeten. 

Voor Stoneman-renners die op de feestdag de Gold Tour rijden, is er een speciale rubriek 

met de teamnaam #Opening. Zij ontvangen een gepersonaliseerde trofee met hun naam 

op het feest. Hoogpersoonlijk uitgereikt door Roland Stauder zelf, natuurlijk. U kunt zich 

voor deze tour inschrijven via de volgende link: https://www.stoneman-

arduenna.com/nl/opening/  

 

Live-Rock met Boundless 

 

Vanaf 19.00 uur zorgt de coverband Boundless met rockmuziek uit de jaren '80 en '90 

voor een bonte feeststemming. Er zal een bar zijn in het paviljoen in Bütgenbach en voor 

eten en drinken zal volop worden gezorgd.  

Alle mountainbikers en niet-mountainbikers zijn van harte welkom! 

  

Meer info over het openingsfeest: www.stoneman-arduenna.com/opening/  

Meer info over het Stoneman-Weekend: www.stoneman-weekend.be/  

Alle info over de Stoneman Arduenna: www.stoneman-arduenna.com/  
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Beelden:  

 

Afbeelding 1: Met de startkaart op pad op de Stoneman. Testritten zijn mogelijk op het 

Stonemanfeest. ©Thomas_Linkel_Interreg_EFRE 

 

Afbeelding 2: Bij de opening zal er een pumptrack zijn. ©RideYourFutureasbl 

 

Afbeelding 3: Stoneman-oprichter Roland Stauder zal ook aanwezig zijn bij de 

openingsceremonie van de Stoneman Arduenna. ©Roland Stauder 
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