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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Een korte nieuwsbrief om het jaar af te sluiten,
Onze toertochten van het najaar zitten er op en het is wachten op het
voorjaar om er weer eens op uit te trekken.
Voor diegenen die niet voor de koude thuis blijven, zullen we af en toe, als
de weergoden het toelaten, een wintertocht opzetten. Hou je e-mail in de
gaten.
Op vrijdag 05/02/10 houden we een super-de-luxe - nog beter dan vorig
jaar - nieuwjaarsreceptie, op de gekende locatie: het Lommelse
burgemeesterhuis. Hou de datum vrij. Je ontvangt nog een afzonderlijke
mail met verdere gegevens.
Het jaareinde is ook het moment om het lidgeld (€25) te vernieuwen.
Hierdoor ben je dan 24/24 uur verzekerd op je skates, tijdens onze
activiteiten maar ook daarbuiten;
Nieuw: als je een bevriende handelaar kan overtuigen om Lommel-Inline te
sponsoren voor €50, dan betalen we je lidgeld terug.
We organiseren dit jaar ook een herhalingscursus inline skaten waar
iedereen tijdens de winter nog even zijn techniek kan komen opfrissen
voordat we weer de baan op gaan (slechts €15).
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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Club Kampioenschap
De volgende publicatie van de rangschikking delen we mee tijdens onze
Nieuwjaarsreceptie met huldiging van de clubkampioen.
Zo blijft de spanning er nog even in.

Club Sponsoring
Vanaf 2010 gaat Lommel-Inline de leden steunen als zij deelnemen, via
Lommel-inline, aan een aantal externe/interne skate-evenementen. Je kan
dus je lidgeld terugverdienen door mee te doen aan allerlei activiteiten.
Voorlopig zijn de volgende evenementen geselecteerd:
·
Wedstrijden
o 6 uur van rollon: 50% inschrijvingsgeld
o Groene Halve Marathon: 50% inschrijvingsgeld
o Marathon Middelrhein: €0,02/km verplaatsingsonkost per lid
·
Lommel-activiteit
o BBQ 2010: €5 korting
o Herhalingscursus: 10 lessen + 5 tochten voor €15 (enkel voor
leden die in 2010 3 jaar lid zijn)
·
Tochten
o 4-daagse trip bestemming wordt op nieuwjaarsreceptie bekend
gemaakt: €0,02/km per lid
Heb je zelf een activiteit die je graag wil promoten, laat het ons op tijd
weten. Waarschijnlijk kunnen we wel niet elke activiteit steunen wegens ons
beperkt budget maar we doen ons best.

Wistjedat
·
Dirk een wisselbeker voor het clubkampioenschap zal maken. We zijn
allen benieuwd wat het zal worden.
·
Een viertal, volgende jaar op 29 mei, de marathon in Mittelrhein gaat
skaten (http://www.mittelrhein-marathon.de/). Geïnteresseerden kunnen
zich nog steeds melden.
·
Het volledige podium van de Groene Halve Marathon bezet was door
leden van Lommel-Inline. Proficiat Niels (1), Rony(2), Gerry(3) en
Kurt(4).
·
Ook proficiat voor Koen(2) en Jonathan(4) op de 12 km van de Groene
Halve Marathon.
·
Er in de lessenreeks te Leopoldsburg 17 deelnemers het skaten onder de
knie aan het krijgen zijn.
·
Zij waarschijnlijk allemaal terugkomen voor de reeks in januari, proficiat
Chantal om hen zo te motiveren.
·
Rony in het najaar zijn diploma van initiator rolschaatsen heeft behaald.
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Lidgeld

2010

Het jaar is ten einde dus is het tijd om het lidgeld (€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 zorgeloos 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 rekening nummer 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-Iinline, stevensvennen 98, 3920 Lommel

www.lommel-inline.be

info@lommel-inline.be

Cursussen in het voorjaar van 2010
Ben je geïnteresseerd in een van deze cursussen stuur, een mailtje naar Jos
of Rony.
Beginnerscursus
Dit najaar zijn we een cursusreeks gestart in Leopoldsburg met een 18-tal
deelnemers. Op 17 januari verschijnt de opvolger van deze reeks : een
vervolmakingscursus bestaande uit tien lessen van één uur, op zondag van
10:00 tot 11:00h. (17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 21/02, 28/02, 07/03, 14/03, 21/03 en 28/03).
De deelnemers zullen na de paasvakantie meedoen aan een aantal
beginnerstochten waarop ook al onze leden welkom zijn zodat iedereen de
kans heeft om weer te wennen aan het skaten na de winterrust.
Lesgever:
Prijs:
Plaats:

Chantal Claes
€40
het zaaltje van de Sint-Michielsschool in de Fernand Van
Baelstraat te Leopoldsburg. Via deze link kom je er.

Op het eind van deze lessenreeks zullen we jullie de mogelijkheid geven om
het VRB (Vlaamse RollerBond) skatevaardigheidsattest te behalen.
Herhalingscursus
In het voorjaar geven we een herhalingscursus voor al de leden die al 3 jaar
lid zijn van Lommel-Inline of ten minste 20 uur skatelessen bij LommelInline hebben gevolgd. Als je twijfelt, geeft Rony dan even een mailtje.
Volgende technieken gaan we herhalen:
·
Stoppen algemeen (ploegstop, T-stop, etc.)
·
Slalom
·
Hindernissen nemen
·
Schaatspas voorwaarts
·
Schaatspas achterwaarts
·
Overzetten in de bochten
·
Achterwaarts overzetten in bochten
·
Enz.
Deze lessen zullen doorgaan in Leopoldsburg op zondag voormiddag van
11:00 tot 12:00h startend op 17 januari (17/01, 24/01, 31/01, 07/02, 21/02, 28/02,
07/03, 14/03, 21/03 en 28/03). Tevens zullen we meegaan met de 5 tochten die
georganiseerd worden voor de beginnerscursus; op deze manier is iedereen
weer klaar om in het voorjaar toertochten aan te vatten.
Lesgever:
Prijs:
Plaats:

Rony Vanderhoydonck
€40 of €15 (leden die al 3 jaar lid zijn, leden die reeds 2
beginnerscursussen gevolgd hebben)
het zaaltje van de Sint-Michielsschool in de Fernand Van
Baelstraat te Leopoldsburg. Via deze link kom je er.

Op het eind van deze lessenreeks zullen we jullie de mogelijkheid geven om
het VRB skatevaardigheidsattest te behalen.

Cursussen (vervolg)
Freestyle cursus
In het voorjaar 2010 starten we weer met een cursus FreeStyle. De lessen
zullen doorgaan op dinsdagavond (12/01, 19/01, 26/01 ,02/02, 09/02, 23/02, 02/03,
09/03, 16/03 en 30/03) van 20:00h tot 22:00h.
Het doel van de cursus is om jullie te laten proeven van Freestyle Slalom.
Het is niet de bedoeling dat we op het eind al de dingen kunnen die je op
het Internet veelvoudig vindt. FreeStyle is ook een zeer goede oefening als
voorbereiding op toertochten want het legt veel nadruk op evenwicht,
coördinatie en hindernissen nemen.
Voor hen die niet weten wat Freestyle exact inhoudt, hier zijn enkele
filmpjes:
http://www.skatefreestyle.com/media/trick_menu.asp
http://slalom.dupas.be/munobal/
Lesgever:
Prijs:
Plaats:

Tim Roffaert en Tim Schraepen
€80
Soeverein te Lommel (http://www.desoeverein.lommel.be/)

Oproep
Ook een oproep naar de leden die zich zouden willen inzetten voor LommelInline. Voorlopig zitten we goed met het aantal leden in het bestuur maar
het is altijd handig om te weten of iemand zich geroepen voelt om in de
toekomst deel uit te maken van het bestuur.
Geef ons een seintje als je je geroepen voelt en dan zullen we je in de
toekomst zeker terug contacteren.

Sponsors
Volgende handelaars sponsoren onze vereniging:
·
Argenta, Hoogstraat 7, 3930 Hamont-Achel

Lommel-Inline
Wenst je prettige
feestdagen.
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