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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Het nieuwe jaar is weer begonnen en we kijken reikhalzend uit naar
de lente zodat we onze skates weer kunnen aantrekken en er op uit
kunnen.
De club heeft echter niet stil gezeten; we hadden een zeer geslaagde
receptie in het burgemeesterhuis te Lommel. Met een 30-tal
aanwezigen is het een zeer gezellige avond geworden. Voor hen die
er niet bij waren, geven we in deze nieuwsbrief de speech van onze
voorzitter weer.
Ook goed nieuws van het bestuur, Paul Van Roey komt ons
versterken. Hij zal enerzijds zorgen voor de communicatie van
evenementen, tochten, etc..... van Lommel-Inline naar onze leden
toe. Dat doet hij zo interactief mogelijk, o.a. via facebook.
Anderzijds is hij de contactpersoon naar de Vlaamse Rollerbond toe.
Paul zou ook graag enkele tochten met vertrekpunten in de buurt van
Beringen, Hechtel, Leopoldsburg en Houthalen op het programma
willen zetten.
Verder in deze nieuwsbrief nog informatie over een aantal initiatieven
die we dit jaar gaan nemen zodat jullie weer allen up-to-date zijn.
Hebben jullie nog ideeën rond Lommel-Inline, post ze even naar
nieuwsbrief@lommel-inline.be, en wij zullen kijken of we ze kunnen
uitwerken.
De redactie
Jos en Rony

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

2010

Als je het nog niet deed, dan is het nu hoog tijd om het lidmaatschap (€25)
te vernieuwen. Daardoor ben je dan :
·
·

24/24 uur verzekerd wanneer je op je skates staat (aangifteformulier
te downloaden op onze website),
in staat zorgenloos deel te nemen aan de activiteiten die we
organiseren.

Geniet van de gezinskorting!! Bij inschrijving van 2de, 3de,... deelnemer van
één gezin, betaalt enkel de eerste inschrijver €25, de anderen betalen
€22,5 (10% korting).
Mogen we jullie vragen om het lidgeld van 2010 over te maken op onze
nieuwe rekening.
979-4334185-36
Lommel-Inline
Stevensvennen 98
3920 Lommel
Gelieve één overschrijving per lid te maken. In de mededeling van de
overschrijving geef je de naam van het lid, telefoonnummer en e-mailadres
(indien beschikbaar).
NIEUW:
Dit jaar gaan we op zoek naar sponsors voor onze vereniging. Wanneer
iemand van de leden een sponsor aanbrengt die ons voor €50 (of meer)
steunt, ben je automatisch gratis lid of betalen we je lidgeld terug.
Jij bezorgt ons de €50 (of de handelaar schrijft deze over op onze rekening
met vermelding Sponsoring aangevraagd door … voor de firma ...) en wij
sturen een attest van sponsoring naar de handelaar waardoor hij dit kan
inbrengen.
De handelaar wordt vermeld op onze website: http://www.lommelinline.be/page11.htm en krijgt een vermelding in deze nieuwsbrief.

Rekeningnummer
Gelieve ermee rekening te houden dat we ons rekeningnummer veranderd
hebben. Dit drong zich op door de kosten (en geen baten) bij de vorige
bank.
979-4334185-36
IBAN BE46 9794 3341 8536
BIC AESPBE22
Lommel-Inline, Stevensvennen 98, 3920 Lommel
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Voordeel

bij je mutualiteit

Als je aansluit bij Lommel-Inline - deel van Vlaamse Roller Bond -, sluit je
aan bij een vereniging die door Bloso erkend is.
Vele mutualiteiten kennen hun leden een Sport-bonus toe en betalen tot €40
terug van lidgelden of trainingsgelden.
Controleer het even bij jouw mutualiteit want de regels verschillen van
mutualiteit tot mutualiteit en ook nog een keer per regio.
De nodige formulieren kan je vinden op het internet. Druk dit formulier af en
bezorg het aan iemand van het bestuur. Wij vullen de noodzakelijke
informatie in, stempelen het af, waarna jij bij je mutualiteit om een
terugbetaling kan vragen.
Enkele nuttige links:
CM Limburg:
www.cm.be/nl/131/selfservice/downloaden/Copy_of_index.jsp
CM Turnhout:
www.cm.be/nl/105/dienstenenvoordelen/vakantie_vrije_tijd/fit_en_fun.jsp?C
omponentId=12168&SourcePageId=12154
De Voorzorg Limburg :
www.socmut.be/SocMut/322/Aanbod/Voordelendiensten/SportBeweging/sportclub.htm
Liberale Mutualiteit Limburg:
www.lml.be/jsp/content.jsp?l=Nl&f=112&r=24

Wistjedat
-

Jos zijn speech netjes op zijn computer had uitgetikt;
Jos zijn printer het niet deed toen hij de speech wilde afdrukken;
Hij toen in ijltempo zijn speech in stenovorm op een papiertje heeft
overgeschreven;
We een aantal gras-hockey sticks hebben aangeschaft voor tijdens de
fun activiteiten en de lessenreeksen;
Rony nu ook in de organisatie van de Groene Halve Marathon actief is;
We er nu op rekenen dat de Groene Halve Marathon over een beter
wegdek loopt;
Vele wegen en fietspaden er na deze winter erbarmelijk bij liggen;
Het opletten geblazen is als je nu weer op tocht gaat;
Er al een 30-tal vrienden van Lommel-Inline zijn op onze FaceBook
groep;
Er nog geen ingeschrevenen zijn op Twitter;
Alle informatie zowel op FaceBook, Twitter als op onze goede oude blog
zal blijven verschijnen.
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Nieuwjaarstoespraak

van de voorzitter

We hebben niet alles kunnen opvangen maar dit is een samenvatting van de
toespraak van Jos tijdens de nieuwjaarsreceptie:
Beste leden, oud-leden, toekomstige leden, jongere en iets oudere leden en
sympathisanten, hiermee heet ik jullie van harte welkom op de VIERDE
receptie van Lommel-Inline : onze club bestaat nu VIJF jaar. Ik wens
iedereen een gezond en een sportief jaar in de familiale sfeer die we in onze
club gewoon zijn.
Beste vrienden, in de voorbije vijf jaren hebben we samen al veel
georganiseerd. Dit is enkel mogelijk door de inzet van mensen die de
vereniging dragen. Daarom zou ik de avond willen inzetten met een woordje
van dank aan enkele mensen die veel voor de vereniging doen.
Als we ergens goed in zijn bij Lommel-Inline, is het lessen geven. CHANTAL
was penningmeesteres en heeft deze functie het voorbije jaar neergelegd om
zich alleen bezig te houden met het geven van lessen.
Dan zijn er nog mensen die zeggen dat ze niets doen, maar die stiekem een
heleboel werk verzetten. Ze zijn tijdelijk penningmeester. Ze slepen altijd
met materiaal, herinneren de voorzitter eraan dat hij niets mag vergeten,
laten hun kinderen komen skaten en amuseren ons met hun eigenzinnige
interpretatie van skaten; ze herinneren er de voorzitter aan dat je niet alleen
alcoholische dranken en ongezonde hapjes moet schenken op een receptie,
nee, ze maken soep en espuma's, enz ... Daarom zou ik CATHERINE ook
een bloemetje willen geven als dank voor haar inzet.
Het afgelopen jaar heb ik zelf niet veel tijd gehad om me voor de club in te
zetten. De club (het bestuur) draaide dit jaar zo goed als volledig op RONY.
Rony was het voorbije jaar secretaris en penningmeester. Hij bracht veel
nieuwe ideeën aan en hield me steeds op de hoogte van alles wat er te
gebeuren stond, hij was op alle tochten, het is te veel om op te noemen.
Samengevat : Rony is de ideale secretaris, de man die doet wat de voorzitter
niet graag doet en hem goedpraat bij anderen als hij weer eens iets vergeten
is. Doe zo voort, Rony en bedankt.
Op de vorige receptie kondigde Rony aan dat we een clubkampioen gingen
aanduiden. Deze clubkampioen is de persoon die het voorbije jaar het
meeste aanwezig geweest is op onze tochten en activiteiten. De
clubkampioen krijgt een wisseltrofee (als je hem drie keer krijgt, mag je hem
houden) die gemaakt werd door DIRK Hamblok. Dirk, bedankt namens de
club.
De trofee gaat dit jaar naar PAUL.
Zoals ik al zei : les geven kunnen we goed. We hebben in het voorjaar en in
het najaar weer LESSEN gegeven in Leopoldsburg. Op dit ogenblik is er een
groep van 24 personen les aan het volgen in Leopoldsburg en hebben we een
Freestyle-lessenreeks van 10 personen in de Soeverein.
Waarschijnlijk gaan we in de Paasvakantie in de Soeverein vijf dagen na
elkaar enkele lessen geven in de Soeverein.
vervolg op volgende bladzijde
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Nieuwjaarstoespraak

(vervolg)

Dit jaar doen we na de lessenreeks in Leopoldsburg iets nieuws, bedoeld om
de mensen te doen ontwaken na de winterslaap. Op 30.03 beginnen er vijf
weken na elkaar beginnerstochten van rond de 10 km, aangebracht door de
cursisten.
We hebben met enkele personen deelgenomen aan de 6 uur van ROLL'ON in
Diepenbeek. Ik denk hieraan met gemengde gevoelens terug. Niet omdat
het slecht georganiseerd was of zo, integendeel, het ging fantastisch goed,
niet omdat de sfeer zo slecht was, nee, het was er heel gezellig, maar omdat
ik nog altijd slechtgezind ben op Rony en Gaby, omdat ze sneller waren dan
ik. Dit is iets wat ik iedereen sterk aanraad. Het was voor mij de sportieve
opsteker van het jaar en niet omdat het mijn enige was. Iedereen kan eraan
deelnemen, snelheid speelt geen rol. Zoek dus enkele vrienden bij elkaar en
doe mee.
De drie Limburgse verenigingen hebben zich bij elkaar gezet en gaan elk
twee of drie activiteiten organiseren. Voor ons is dit de opendeurdag van de
FORD TESTBAAN en de GROENE HALVE MARATHON in Hamont. Daarnaast
gaan we mogelijk nog een extra activiteit doen, maar daar zijn we nog niet
uit. Een origineel voorstel wordt beloond.
De tochten en evenementen die we organiseren, worden vanaf dit jaar ook
op Facebook en Twitter geplaatst.
Samen met de andere Limburgse verenigingen gaan we het
fietsroutenetwerk in onze regio controleren, zodat we de overheid kunnen
attent maken op slechte of voor skaters gevaarlijke punten.
In augustus gaan we dit jaar weer naar FLÄMING in de omgeving van Berlijn.

Club Kampioenshap

2009

Onze clubkampioen werd gehuldigd tijdens de receptie, hier de top 5 van het
jaar 2009:
1.
2.
3.
4.
5.

Paul Van Roey
Gaby Fonteyn
Dirk Hamblok
Linda Bleyen
Godelieve Walraet

940
840
835
800
715

punten
punten
punten
punten
punten

Proficiat voor deze en uiteraard al onze andere leden.
Ook dit jaar geven we weer punten voor leden die actief (= meedoen aan
activiteiten) zijn binnen de vereniging. Als iemand de trofee drie keer in vijf
jaren wint, is de trofee van hem/haar.
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SPORT

in de kijker

Artikel verschenen in het Lommels maandblad onder de rubriek "Sport in de
kijker".
Jos Bosmans en zijn collega hadden al jaren skates in de kast staan, maar
hun skatekunsten stelden niet veel voor. Ze hadden zich er al bij neergelegd
dat het nooit iets zou worden tot ze in het voorjaar van 2005 kennis maakten
met lesgever Kurt Van Tricht, een bevlogen schaatser en skater. Kurt was
bereid om les te geven. Het succes van deze lessen bleek zo groot, dat er
nog vele reeksen gevolgd zijn.
Kort na deze eerste lessen leerde Jos Stef Maas kennen, die hem aanspoorde
om tochten te organiseren : Lommel heeft immers kilometers mooie
fietspaden. Ook dit bleek een succes.
Na een tijdje werd beslist om de krachten te bundelen en een vereniging op
te richten : Lommel-Inline was geboren.
Op dit ogenblik heeft Lommel-Inline ongeveer zestig leden. Sinds de eerste
lessenreeks hebben minstens tweehonderd mensen in Lommel leren skaten.
Op deze lessen is iedereen welkom (ons jongste lid was vijf jaar en ons
oudste lid vijfenzestig). Tijdens de lessen leer je de basis; daarbij gaat veel
aandacht naar allerhande remtechnieken en veilig skaten op de openbare
weg. Onze lessen worden dan ook uitsluitend verzorgd door lesgevers met
een trainersdiploma van de Vlaamse Trainersschool.
Voor wie zijn skatevaardigheden wil verfijnen, geven we af en toe ook
lessenreeksen waar je kan leren freestylen (op een sierlijke manier
skatefiguren maken tussen kegeltjes) en snelskaten (verbeteren van de
techniek om snelheid te behouden). Met andere skatedisciplines, zoals inline
hockey, agressieve skaten of kunstrolschaatsen houdt de club zich niet bezig.
Buiten de lessenreeksen, die voornamelijk in de winterperiode worden
gehouden, heeft Lommel-Inline tal van andere activiteiten voor de leden:
van begin april tot eind september maken we regelmatig op een rustig tempo
korte en langere tochten in de omgeving van Lommel:
- jaarlijks plannen we een clubuitstap naar een skategebied. Zo zijn we
vorig jaar naar Flaeming ten zuiden van Berlijn geweest
(http://www.flaeming-skate.de/) en ook dit jaar wordt er een clubuitstap
naar Flaeming gedaan;
- we nemen in groep deel aan skateactiviteiten in Limburg; zo hebben we
vorig jaar bv. meegedaan aan enkele recreatieve wedstrijden: halve
marathons van Bilzen en Hamont-Achel, de 6 Uren van Roll'On te
Diepenbeek;
- fun-activiteiten: in de sporthal doen we allerlei spelen op skates;
- elk jaar houden we een informatieavond rond skateonderhoud.

vervolg op volgende bladzijde
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SPORT

in de kijker (vervolg)

Dé troef van Lommel-Inline is de gezellige, bijna familiale sfeer. Als je een
aangenaam alternatief zoekt voor joggen, of als je last hebt van je rug of je
knieën, leer dan bij ons skaten. Je traint je hele lichaam en verbrandt
stiekem veel calorieën. Op 23 mei kun je op de opendeurdag van de Ford
Testbaan kennismaken met ons : we hebben er samen met de Vlaamse
Rollerbond een stand.
In de voormiddag van de tweede week van de komende Paasvakantie geven
we een lessenreeks in de Soeverein.
Wil je een kijkje komen nemen of meedoen met de lessenreeks tijdens de
Paasvakantie? Je kunt ons dan contacteren via info@lommel-inline.be of
bellen op 0476/55.13.95.
Lommel-Inline heeft een website met algemene informatie (www.lommelinline.be) en een blog met de recentste berichten (http://lommelinline.skynetblogs.be/); op de blog staan ook veel foto's en filmpjes.

AGENDA

2010

Onze tochten zullen zoals altijd aangekondigd worden op onze blog; we
zullen geen gedetailleerde tochtenkalender meer in onze nieuwsbrief zetten,
enkel de “evenementen” waaraan we meedoen zullen ruim op voorhand
aangekondigd worden.
Andere tochten zullen via e-mail, de blog en FaceBook worden
aangekondigd. De bedoeling is dat we twee tochten per week organiseren.
Hier reeds een overzicht van de geplande evenementen:
Vertrek
Koersel, uitkijktoren

Datum
Zondag, 10/04

Lommel, Ford Testbaan

Zondag, 23/05

Middelrhein
Diepenbeek

Zaterdag, 29/05
Zondag, 15/08

Flaemingen

Vrijdag, 20/08

Hamont

Zondag, 12/09

Beschrijving
Start van de 5 starterstochten,
samengesteld door de nieuwelingen
uit de lessenreeks in Leopoldsburg,
vertrek om 10:00h; tochten tussen 10
en 20 km.
Gezamenlijke tocht om 10:00h en
14:00h
Groepsfoto om 14:00h
Marathon
De 6 uren van Roll'On;
start om 12:00h
Onze vierdaagse naar Flaeming,
vertrek 06:00h,
terug 23/08 omstreeks 23:00h
Groene Halve Marathon,
vertrek om 15:45h voor 12 of 21 km

Ben je van plan om buiten de georganiseerde tochten zelf even op “stap” te
gaan, plaats het snel even op de Lommel-Inline groep. Misschien is er
iemand die toevallig dezelfde plannen heeft. Ook iemand die een mooi
traject of iets dergelijks kent, mag dat plaatsen.
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Activiteiten

anders dan anders

Flaeming 2010 (Regio Berlijn)
We vertrekken dit jaar weer naar Flaeming (http://www.flaeming-skate.de).
Ditmaal iets later op het jaar zodat jullie al een beetje meer conditie hebben
kunnen opbouwen. Op onze foto-site vind je enkele sfeerfoto's van vorig jaar
op: http://fotoboek.lommel-inline.be/#24.0
De bedoeling is dat we vertrekken op 20 augustus en terugkomen op 24
augustus.
Interesse? Steek gerust je licht op bij de deelnemers van vorig jaar (Rony,
Dirk, Marc, Linda, Paul.)
Laat het ons weten op FaceBook (bij evenementen) of stuur een mailtje naar
rony@lommel-inline.be.
De 6 Uren van Roll'On
Ook dit jaar doen we als club weer mee aan de 6 uren van Roll'On te
Diepenbeek. Vorig jaar waren we met 1 team, het zou fantastisch zijn als we
dit jaar met meer dan 1 team zouden kunnen deelnemen.
Dit is een "wedstrijd" waar iedereen kan aan meedoen. Je groep van
maximum 5 deelnemers rijdt een estafette van 6 uur. Per deelnemer moet je
dus ongeveer 1 uur 12 min. skaten op deze 6 uren.
Ook voor de jongeren onder ons (-16 jaar) is er een aangepaste 3 uren van
Roll'On. Als je interesse hebt, laat ons iets weten via FaceBook of stuur een
mailtje naar rony@lommel-inline.be.
Lommel-Inline betaalt de helft van het inschrijvingsgeld. Zeker de moeite
waard. Kijk maar eens naar de foto's van de vorige editie
(http://fotoboek.lommel-inline.be/#28.0). Je hoort nog van ons.
Fun-voormiddagen
We hebben dit jaar al een aantal keren een fun-voormiddag gehouden in de
Sporthal in Leopoldsburg. Dit gaan we zeker nog een aantal keren herhaling
in de loop van het jaar.
Tijdens deze activiteit doen we allerlei dingen op skates: FreeStyle,
rollerbasket, rollervoetbal, estafettewedstrijdjes en waarschijnlijk proberen
we ook een keer hockey-materiaal te vinden voor rollerhockey.
Dit zijn activiteiten voor groot en klein dus iedereen kan altijd komen
meedoen. We zorgen ervoor dat je zeker een aangepast spel kan doen.
Hou de blog en je mailbox in de gaten voor de juiste data. De volgende
zondagen staan zeker op het programma : 7/3 - 14/3 - 21/3 en 28/3.
Plezier verzekerd van 10 tot 11h in Leopoldsburg in de sporthal van de SintMichielsschool in de Fernand Van Baelstraat.
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Cursussen voorjaar 2010
Ook dit jaar zijn er weer fantastische cursussen. Op het foto-deel van
onze website en op FaceBook kan je zien hoe plezant het er wel is :
(http://fotoboek.lommel-inline.be/#31.0).
Eerst en vooral is er de lessenreeks in Leopoldsburg waar we 24 leden
mogen verwelkomen.
Ten tweede hebben we ook een geslaagde lessenreeks FreeStyle in de
Soeverein met een 10-tal deelnemers.
En we gaan nog enkele reeksen opstarten. Waarover later meer.

Oproep
Ook een oproep naar de leden die zich zouden willen inzetten voor LommelInline. We vernemen graag wie zich wil inzetten voor onze vereniging of wie
in de toekomst deel wenst uit te maken van het bestuur.
Geef ons een seintje als je je geroepen voelt en dan zullen we je zeker
contacteren.

Sponsors
Volgende handelaars sponsoren onze vereniging:
· Argenta, Hoogstraat 7, 3930 Hamont-Achel
· SportService Segers Michel, Kwademeer 40, 2480 Dessel
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SFEERBEELDEN
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