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Beste leden,
De vakantie zit er weer op, tijd om een korte evaluatie te maken van de
activiteiten van All-Inline tijdens deze periode. In deze nieuwsbrief vinden
jullie enkele verslagen van o.a. de “6 uren van Roll'On”, onze eigen “BBQ”
en het “Moezel weekend”.
Ons blijft vooral het matige weer bij van de zomer van 2011. Gelukkig
waren er nog voldoende droge dagen om toch ook af en toe een keer op
de skates te staan. Wij vinden zelfs dat het weer ons over het algemeen
goedgezind was, vele tochten kregen de 'verplichte' regen pas op het
einde van de tocht of bleven volledig gespaard.
Maar we kijken in deze nieuwsbrief ook vooruit naar de volgende
maanden. Het beloven weer drukke weken te worden met onze nieuwe
najaars-lessenreeksen, FreeStyle, fun-activiteiten en onze najaarstochten.
Hebben jullie nog ideeën rond All-Inline, post ze even naar
nieuwsbrief@all-inline.be, en wij zullen kijken of we ze kunnen uitwerken.

De redactie
Jos, Paul, Sarai en Rony

Ter herinnering :
onze nieuwe website : www.all-inline.be
onze nieuwe blog :
http://alll-inline.skynetblogs.be
Stuur je artikels naar : nieuwsbrief@all-inline.be
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Moezel fiets- en skatetocht 17 – 19 juni
Met een zevental enthousiastelingen (Paul, Erwin, Kris, Renata, Hans, Marc en
Linda) trokken we naar de Moezel om daar te skaten tijdens de autovrije
zondag.
Er werd vrijdag vertrokken en al aardig wat ge-skated voordat de echte tocht op
zaterdag aangevangen werd. Blijkbaar in de verkeerde richting want na een
uurtje werd er noodgedwongen rechtsomkeer gemaakt, op zoek naar betere weg
(en wind?).
Ook op zondag, hoewel het weer niet echt meewilde, werd er duchtig ge-skated
en plezier gemaakt, getuige de quote van Hans: “Ik dacht, ik ga een keer mee
met de 'stille' Belgen dan vallen we iets minder op; maar ik had me de moeite
kunnen besparen: we liepen nog meer in de kijker dan met Nederlanders”.
Met dank aan Erwin en Paul voor de organisatie.

BBQ - 2 juli
Onze BBQ op het einde van de zomer (eigenlijk begin maar het mooiste hadden
we toen al gehad) was een succes zowel qua opkomst als sfeer tijdens de BBQ.
Jullie hebben waarschijnlijk de foto's gezien op ons online fotoalbum
(http://fotoboek.all-inline.be); zo niet, dan is het hoog tijd om even een kijkje te
nemen.
De BBQ werd gesmaakt door een 35-tal aanwezigen in het zaaltje St. Jans te
Kerkhoven. Het weer zat mee, iedereen was uitgelaten (want het verlof begon)
zodat de sfeer er onmiddellijk in zat. We startten rond 17:00h.
Het eten was zeer goed, het ijsje van de ijskar een plezante verrassing en er
was voldoende drank om de avond te vullen.
Wij danken iedereen die heeft meegeholpen aan het evenement en in elk geval
Luc (partner Karin) en Ronny (partner Toos) voor het bereiden van het vlees; we
hadden het zelf niet beter kunnen doen.
Volgend jaar opnieuw ? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

“6 Uren van Roll'On”
Niet minder dan 6 ploegen van All-Inline deden mee aan de 6 uren. Hierdoor
waren we zeker de grootste club op het evenement. Dankjewel voor jullie
deelname.
We startten met een klein hartje want de lucht zag er zeer slecht uit en bleef er
ook slecht uit zien. Maar uiteindelijk hebben we slechts tussen 16:00h en
16:30h even een regenbuitje gehad en daarna was het droog.
Mede hierdoor was het een fantastische dag, de clubleden hebben elkaar weer
een beetje beter leren kennen want hoewel we alle adem nodig hadden tijdens
het skaten, is er toch meer adem verbruikt tijdens het wachten op de volgende
rit. Met andere woorden, de sfeer zat er in.
Onze resultaten kan je terugvinden op:
http://www.chronorace.be/web2/Classements/ListeRapports.aspx?lng=NL&eventId=633
0781794310

Het zal een hele klus worden om volgend jaar het aantal deelnemers te
evenaren maar we zullen ons best doen ….
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Fun activiteiten op woensdag
Dit najaar organiseren we ook weer onze fun-activiteit op woensdagavond van
19:00h – 20:00h. We hebben ervoor gekozen om deze “fun” afwisselend in
Leopoldsburg en in Lommel te organiseren. De data:
Leopoldsburg:
Lommel:

28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 14/12
05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11, 07/12

Wat doen we tijdens deze fun activiteit?
· Beetje techniek;
· Roller hockey;
· Roller voetbal;
· Roller basket;
· Allerlei spelletjes (tikkertje, bal, etc).
Wij hopen op een talrijke opkomst zoals dat vorig jaar het geval was.
Deze activiteit is gratis!

Lessenreeksen najaar 2011, voorjaar 2012
Open Deur All-Inline Samen Skaten en Skeeleren v.z.w.
Op zondag 18 september van 14:00h tot 17:00h organiseren we een “Open
Deur” te Leopoldsburg. Hier kan iedereen die dat wenst, kennis komen maken
met All-Inline v.z.w. We verwachten uiteraard ook onze eigen leden; om de
nieuwelingen op te vangen of gewoon om mee te doen met de verschillende
activiteiten die we organiseren.
Wat?
·
·
·
·
·

Korte initiatielessen
Fun activiteit
Beperkte FreeStyle
Spelletjes voor klein en groot
Inschrijvingen voor de lessenreeksen

Waar?
· Leopoldsburg, Sporthal van de St. Michielsschool in de Ferdinand
Vanbaelstraat
Wanneer?
· 18 september 14:00h – 17:00h
Wij verwachten jullie in groten getale.
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Beginnerscursussen inline-skate
Ook dit najaar organiseren we verschillende cursussen voor mensen die hun
skate-techniek willen verbeteren. De lessen staan open voor beginners maar
ook voor diegenen die al redelijk kunnen skaten maar hun (rem-)techniek willen
verbeteren.
Wij organiseren drie sessies van elk 20 uren les. Je kan ook opteren voor 10
lessen maar All-Inline wenst jullie voldoende techniek aan te leren zodat jullie
veilig op de weg kunnen skaten in het voorjaar en in de praktijk blijkt dat de
meesten onder ons daarvoor 20 lessen nodig hebben.
Waar/Wanneer?
· Leopoldsburg, Sporthal van de St. Michielsschool in de Ferdinand
Vanbaelstraat :
o Elke zondag 09:30h – 10:30h, startend vanaf 25 september
o Elke zondag 10:45h – 11:45h, startend vanaf 25 september
·

Lommel, Soeverein, evenementenhal, achteraan op de betonnen vloer,
Sportveldenstraat 10, Lommel
o Elke maandag 19:00 – 20:00h, startend vanaf 26 september

Prijzen?
· 10 lessen reeks: €50 + lidgeld 2011
· 20 lessen reeks: €79 + lidgeld 2011 + lidgeld 2012
· Reeds 20 lessen gevolgd en nog steeds lid: €40 + lidgeld 2012
Lidgeld (inclusief verzekering)?
· 2011: €10 vanaf start van de lessen
· 2012: €25 (volledige jaar)
Nota: 10% korting vanaf de tweede inschrijving binnen één gezin.
Inschrijven?
· Op onze Open Deur van 18 september te Leopoldsburg
· Mailtje naar rony@all-inline.be
FreeStyle
We richten ook een FreeStyle lessenreeks in, die door Tim en Megan begeleid zal
worden. Op dinsdag 27/09 is er een opendeurdag zodat iedereen het freestylen
eens kan proberen alvorens na de les te beslissen om zich in te schrijven.
Waar/Wanneer?
· Dinsdag 19:00h – 21:00h te Leopoldsburg, startend vanaf 27/09
Prijzen?
· 10 lessen: €80 + lidgeld 2011
Inschrijven?
· Op onze Open Deur van 18 september te Leopoldsburg
· Op onze FreeStyle Open Deur op 27/09 te Leopoldsburg
· Mailtje naar rony@all-inline.be
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Groene Halve Marathon : 11 september
De v.z.w. “Groene Halve Marathon” organiseert naar goede gewoonte een 12 km
tocht en een halve marathon voor Skeelers en Skaters.
De tocht gaat doorheen de mooiste plekjes van het groene Hamont-Achel.
Wanneer: Zondag 11 september 2011
Inschrijvingen: zaal “PostHoorn” in het centrum van Hamont vanaf 12:00h,
laatste inschrijving om 15:45.
Inschrijvingsgeld: €6-8
Start om 15:55h
Ideaal als je een keer je snelheid wenst uit te testen op deze afstanden;
De meeste van de deelnemers komen elk jaar terug om hun tijd van het vorige
jaar scherper te stellen.
Onze secretaris, Rony, maakt deel uit van het organiserend comité en hoopt op
een talrijke opkomst.
Op de Groene Halve Marathon zijn ook verschillende loopwedstrijden:
·
·
·
·

Vanaf 13:00h - 14:15h zijn er loopwedstrijden voor kinderen van het
kleuter- en lager onderwijs;
Om 14:30h: Estafette 4 X 650m;
Om 15:00h: start van de 5 km;
Om 16:00h: start van de 12 km en de Halve Marathon
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Club Kampioenschap 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Geijsmans Noah
Geijsmans Zoë
Leysen Kris
Hendrix Christel
Molenmans Karin
Noël Asheley
Lodewijks Fleur
Chudrik Renata
Peeters Erik
Vanderhoydonck Leen

Nota: Iedereen die een activiteit meedoet en dit geregistreerd wil hebben, kan
zelf ook een mailtje sturen naar rony@all-inline.be.

Weetjes
Wist je dat:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Onze nieuwe naam “All-Inline” als eerste geopperd werd door Ronny
(partner van Toos) op de BBQ?
Dat dit redelijk laat op de avond was?
we tijdens het snelskaten gemerkt hebben dat onze buikspieren niet zijn
wat ze moeten zijn.
Goed bochtenwerk een massa snelheid oplevert?
Dat we maar net op tijd klaar waren om te starten tijdens de 6 uren van
Roll'On?
Dat Kris net ietsje sneller was dan Paul?
Paul zijn best gaat doen om in de Halve Marathon van Hamont de primus
te zijn?
Dat Dirk de snelste man van de club blijft?
Dat Kris de snelste vrouw van de club is?
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