De Ronde
De BTW (Bike Tour Waimes) is een ronde van +/- 38 km lang, zonder al te grote moeilijkheden, die voor
2/3 de RAVeL (L48 Vennbahn en L45a Vennquerbahn) en voor 1/3 landelijke wegen gebruikt.
De ronde begint in Waimes maar gaat ook door de gemeenten van Bütgenbach, Büllingen en Amel.
Het werd door het BTW-Team opgericht, dat bestaat uit: bemi62, metro63, ludo394, Aladaube,
Mathieu1971, Hslombardot2, Fanooshka, Serlom, Christelle & Fiona, Souslick, Nenette002,
Vandergore (voor de reviewing), Lili en mezelf, Fichaumi.

Bewegwijzering
Wegwijzers zijn geplaats tussen de RAVeL uitgang in Büllingen (merk 14 op de kaart – cache #19) en
de terugkeer op de RAVeL ten zuiden van Montenau (merk 28 – cache #33). Het is een portie van
+/- 15 km, dat we als “gevaarlijker” beschouwen.
De wegwijzers zijn lichtgroene pijlen op witte achtergrond, met marineblauw schrijft.

Gebruikelijke voorzorgsmaatregelen
Rij toch altijd voorzichtig !
Ten eerste omdat u niet alleen bent : er zijn zeker andere fietsers, maar waarschijnlijk ook voetgangers.
Ten tweede omdat de RAVeL andere wegen kruist, die wel veel gebruikt worden. En uiteindelijk zeker
ook omdat u er op de landelijke wegen zeker wagens, motorfietsen en vrachtwagen zult tegenkomen!
De wegcode blijft natuurlijk van toepassing, ook voor geocacheurs op een fiets !
« DNF » (Natuur en Bos zone) of niet, wees aub respectvol van de natuur om u heen, evenals de
infrastructuren die tot uwer beschikking staan. Laat je afval niet achter je, maar neem ze weg!

De Caches en hints
Er zijn 42 caches, verspreid over de hele ronde, waarvan 3 bonus (z. Roadbook in bijlage).
U moet dan overal langs de ronde een bepaald aantal hints (z. lijst en grid aan het einde van deze
brochure) verzamelen om de bonussen te kunnen berekenen. Opgepast: voor de Bonus 2 heeft u de
hints van bonus 1 ook nodig en voor de Bonus 3 heeft u alle verzamelde hints nodig.
Er zijn in totaal 18 hints; het zijn allemaal woorden die iets met geocaching, fiets of trein te maken
hebben. Ze zijn telkens verdrievoudigd, dwz dat ze op de logboek geschreven zijn, er is een label in de
doos en ze hangen ook naast de cache (gegraveerde PVC plaatje). Zo kan de bonus toch nog gevonden
worden als een logboek vervangen wordt of als een cache verdwijnt!
Het is geen « Power Trail », met petlings onder een boom om de 162 m. We wilden gevarieerde
caches, verschillende vormen, types (tradi, mulit, letter-box, mystery), formaten (geen nano’s, weinig
micro’s, alleen maar kleine, normale en extra-grote!), moeilijkheden en terreinen (1 tot 4). U moet dan
voor elke cache van uw fiets af!
Afhankelijk van uw fiets-training zal de hele ronde toch minimum 8 u. tijd in beslag nemen !

Nodige materiaal
U zou al het specifiek materiaal moeten vinden bij de cache die het verreist.
Desondanks vergeet niet uw klassieke geo-werktuigen :
•
•
•
•
•
•
•

1 telescopische magneet
1 sterke magneet
1 UV-lamp
1 NIEUWE 9V batterij
De WordValue-codes (A=1, … Z=26)
Uw schrijftje voor de Letter-Boxes
1 € -munt als u aan het einde een souvenir wenst !

Praktische informatie
Parkeren is mogelijk op N 50° 24.626 E 006° 07.226, naast de banhoof.
Er zijn in Waimes, Bütgenbach, Büllingen (Büllange), en Amel (Amblève) talrijke “cateringsmogelijkheden”.
Als u een probleem vaststelt met of naast een cache, aarzel vooral niet om ons te contacteren per
mail: fichaumietlili@gmail.com, of telefoon/sms: +32 495 771990.

Bruikbare links
Dedicated website => http://biketourwaimes.be/
RAVeL-net in Wallonie => http://RAVeL.wallonie.be/home.html
Gemeente Waimes => http://www.waimes.be
Gemeente Bütgenbach => http://www.butgenbach.be/nl/home
Gemeente Büllingen (Bullange) => http://www.buellingen.be/
Gemeente Amel => http://www.amel.be
Oostkantons => https://www.ostbelgien.eu/nl

Veel caches- en fietsplezier !
Het BTW-Team

Lijst met hints
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HINT A
HINT B
HINT C
HINT D
HINT E
HINT F
BONUS 1 : Woordwaarde tot 1 cijfer teruggebracht
NOORD
OOST

N 50° 25.(C-F)(E+D)(B-C)
E 006° 12.(E+F)(B-A)(D+B-C)

HINT G
HINT H
HINT I
HINT J
HINT K
HINT L
BONUS 2 : Woordwaarde tot 1 cijfer teruggebracht
NOORD

N 50° 21.(L-J)(H-E)((G\I)+J)

OOST

E 006° 10.(K\J)(G+B-C)(I+D)

HINT M
HINT N
HINT O
HINT P
HINT Q
HINT R
BONUS 3 : zie kruiswoordengrid
NOORD
OOST

N 50° 23.S(T-U)(S-W)
E 006° 07.(V\4)W(U-X-W)

Kruiswoordengrid (Bonus 3)
U moet alle hints hieronder overschrijven (tel het aantal letters) om de bonus 3 te kunnen berekenen
Nb : op WP 3 van cache # 41 kunt u confortabel en droog gaan zitten 

Notities

Bevoorradingen
2 bevoorradingen zijn voorzien na 15,5 en 28 km :
-

Speelplein in Büllingen : N 50° 24.279 E 006° 15.195 (van 10u30 tot 14u00)
Parking in Deidenberg : N 50° 20.849 E 006° 08.359 (van 13u00 tot 17u00)

Helpdesk
Bij problemen op de tour,
vragen over een cache
of pech met de fiets …
aarzel niet om ons op te roepen
Fichaumi -> +32 495 77 19 90
of
Lili -> +32 472 53 96 55
We zullen ons best doen om u een aantwoord te geven
of de technische ploeg naar u te sturen


Onze partners
Bedankt voor uw hulp en steun !

