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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Door het goede weer hebben we deze zomer met volle teugen kunnen
genieten van de tochten van Lommel-Inline. Het weer was zelden
spelbreker. Op onze foto-site (http://fotoboek.lommel-inline.be) kan je de
fotoverslagen van verschillende activiteiten inkijken en kunnen zij die er niet
bij konden zijn toch een beetje van de sfeer proeven.
Op het Limburgs skate-criterium was Lommel-Inline goed
vertegenwoordigd. In “Bilzen skate” waren we met drie leden aanwezig en
op de 6 uren van Roll'On hadden we één volledige ploeg en waren
verscheidene leden actief in andere ploegen zodat er toch een tiental leden
aanwezig waren.
In deze nieuwsbrief vind je ons programma voor het najaar en informatie
over andere activiteiten die we nog voor de boeg hebben. Er zijn tevens
twee bijdragen van Godelieve over het welvaren van onze freestylers en
over de Drentse skate-tweedaagse.
We hebben ook een vrijkaart voor de groene halve marathon kunnen
bemachtigen, kijk vlug in het artikel hoe je ze kan winnen.
Ook een oproep naar de leden die zich zouden willen inzetten voor LommelInline. Voel je je geroepen om ons bestuur te versterken (vele handen
maken licht werk…) geef ons dan een seintje zodat we je kunnen
contacteren.
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 top 10 op 31/8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paul Van Roey
Gaby Fonteyn
Marc Boonen
Dirk Hamblok
Linda Bleyen
Godelieve Walraet
Gerry Duisters
Chantal Claes
Ilse Stouten
Roger Dalemans

Iedereen die aan een activiteit deelneemt en dit geregistreerd wil hebben kan zelf ook
een mailtje sturen naar rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be.
Hoe kan je punten verdienen?
Lessenreeks
Tocht
Tocht begeleiden
Dag Tocht
Nieuwe tocht aanbrengen
Activiteit niet op agenda van Lommel-Inline
Uitstap (Berlijn)
Avondactiviteit
Meewerken opzetten activiteiten
Schrijven artikel clubblad
Lommel-inline T-shirt aanhebben op activiteit
Activiteit Limburgs Inline Skate Criterium
Receptie 2010
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De beginnerstochten een succes zijn voor onze cursusdeelnemers?
Iedereen welkom is op de beginnerstochten?
Lommel-inline meedoet aan … kinderen…?
Koen tijdens de tocht in Achel-Statie niet vooruit kwam?
We na een tijdje merkten we dat er een wieltje los zat?
Koen na dit wiel verwijderd te hebben weliswaar pijnlijke voeten had
maar toch beter vooruit kwam?
Onze tochten begin dit jaar te snel van start gingen?
We er nu speciaal op letten dat we de tochten rustig starten?
Rony hiervoor een hartslagmeter kocht en nu de eerst 5 km niet boven
de 100 hartslagen uitkomt?
33% van de deelnemers aan de 21 km van “Bilzen Skate” van LommelInline waren?
Marc Boonen de snelste was van de Lommel-Inliners op “Bilzen Skate”
en Roll'On– proficiat.
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Freestyle

door Godelieve WALRAET

Na twee geslaagde cursussen freestyle-slalom (februari en oktober 2008),
gegeven door Tim Schraepen (19de op de wereldranking) en Tim Roffessart,
beiden van ConeCrazy, zijn een aantal mensen van Lommel-Inline gebeten
door de slalommicrobe. Met name Ilse Stouten, Daisy Boonen, Liesbeth Nuyts,
Hilde Mertens en mezelf. Pierre-Alix Colbrant en broer Aristide waren reeds
langer actief in het freestyle-slalom.
In de winterperiode oefenen we tijdens het weekend in Diepenbeek in sporthal
'het demerstrand'. Deze hal wordt dan voor een aantal uren afgehuurd door de
mensen van ConeCrazy. Iedereen die wil slalommen, of het wil leren, is hier
dan welkom tegen een kleine bijdrage. We hebben ook kunnen oefenen in de
Soeverein tijdens de gewone skatelessen. We zijn nog naarstig op zoek naar
een binnenlocatie (sporthal of iets anders) om in de winter zo goedkoop
mogelijk en zo dicht mogelijk bij huis te kunnen oefenen. Info hierover is altijd
welkom.
In de zomer worden er overal in het Vlaamse land sessies georganiseerd,
meestal door de mensen van ConeCrazy, waar we dan outdoor gaan
slalommen. Hiervoor is de ondergrond natuurlijk belangrijk. Die is liefst zo
glad en vlak mogelijk. Eén van onze outdoorlocaties is de parking van de Aldi
in Lommel maar ook in Hamont-Achel hebben we een tweetal locaties.
ConeCrazy organiseert jaarlijks een workshop, gegeven door de Londense
Naomi Grigg, die tot de wereldtop behoorde, maar zich nu toelegt op het
geven van workshops, coaching en jurering tijdens competities. Met een aantal
dames hebben we hieraan deelgenomen (juli '08 en mei '09). Naomi is iemand
die de moeilijkste “tricks” zo kan uitleggen dat ze vrij simpel lijken. Tijdens
zo'n workshop leer je al gauw een vier- tot zestal nieuwe “tricks”.
In 2009 stonden er voor ons een aantal nieuwe activiteiten op het programma.
Zo hebben Daisy, Ilse, Liesbeth, Pierre-Alix en ikzelf op 14-15 februari
deelgenomen aan de RollerDays in Mönchen Gladbach (D). Het was een
interessante ervaring om eens een echte competitie bij te wonen, want
deelnemen zat er nog niet in, onze crack Pierre-Alix uitgezonderd.
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Freestyle

(vervolg)

Op 31 mei hebben Ilse en ikzelf een kleine demonstratie gegeven tijdens de
opendeurdag van Ford testbaan.
17-18 en 19 juli was dan het grote freestyle weekend. Dit weekend
organiseerde ConeCrazy namelijk haar eerst BattleBelgium ! Een evenement
waar maandenlange voorbereiding aan vooraf ging. Met zelfs een aantal
minuten promotietijd tijdens de VRT uitzending van 'duizend zonnen'. Het
werd een prachtig weekend en een succes in alle opzichten. Een puike
organisatie, een prachtig deelnemersveld (skaters uit de top twintig van de
wereld), veel publiek, een prachtige sfeer en als kers op de taart een verslag
op het nieuws van tv-zenders Eén, TVL, en VT4. Ook in het Belang van
Limburg stond het vermeld.
Pierre-Alix zou hier debuteren als jurylid maar moest jammer genoeg afhaken
door ziekte. Ikzelf heb hier deelgenomen aan mijn eerste freestyle-competitie.
Het was best wel spannend om voor een groot publiek je kunsten te tonen. Ik
ben uiteindelijk geëindigd als tiende van de twaalf deelnemende dames en
ruim tevreden met deze score.
Het vermelden waard is ook onze eigenste Pierre-Alix, die regelmatig
deelneemt aan competities in o.a. Monchen Gladbach, Le Havre, Parijs en
Hannover (ik vergeet er waarschijnlijk nog enkele). Hij is een echt freestyletalent met een prachtige stijl en staat momenteel op nr. 62 van de
wereldranking.
Voor degenen die graag meer info willen over freestyle-slalom : hier enkele
sites waar je naar hartenlust kan kijken naar mooie foto's en video's.
www.conecrazy.be
www.kompakombo.com
www.skatefreestyle.com
Wij hopen ook dat er binnenkort misschien nog eens een cursus georganiseerd
wordt in de club.

Ontbijt

met Lommel-Inline

Op 5 juli hadden we het weer mee. Gaby
organiseerde in de ochtend een tochtje van een
20-tal km met een vijftal deelnemers. Rond
9:00h stond dan het ontbijt op het programma,
met dank aan Catherine voor de organisatie.
Nadien maakten we terug een tochtje van een 25tal km om alzo tevreden huiswaarts te keren.
Dank aan iedereen die aanwezig was en hier een
mooie voormiddag van maakte. Dit is een
activiteit die zeker voor herhaling vatbaar is.

Tochten anders dan anders....
Het Limburgs Inline Skate Criterium
Bilzen Skate (28/6)
Droog en mooi weer, dus een lust om te skaten in en rond Bilzen. Een
wezenlijk verschil met skaten rond Lommel want ginder gaat het landschap op
en neer. Echt gevaarlijk was het niet maar het was toch geen tocht om aan te
vatten als beginner, te meer omdat de weg niet overal even skate-vriendelijk
was.
De sfeer rond het parcours was echter prachtig, overal werd je aangemoedigd
(gewoon omdat je meedeed, niet omdat je super snel ging). Zodoende kwam
iedereen goedgezind aan de aankomst.
We hebben nog wat gedronken op het zonnige terras en gingen tevreden naar
huis.
Uitslagen van de leden:
3. Marc Boonen
5. Rony Vanderhoydonck
6. Paul Van Roey

00:57:05
01:01:21
01:09:20

6 uur van Roll'On (15/8)
Ook hier….droog en mooi weer, misschien wel iets te warm, en een massa
deelnemers : 47 deelnemende teams aan de 6 Uren en 4 teams aan de 3
Uren. Deelnemers kwamen zowel uit binnen- als buitenland.
Het was een ideale wedstrijd om je conditie te testen, zowel voor de beginners
als de gevorderden. Aan goede sfeer was er geen gebrek en na de wedstrijd
was er een muzikale omlijsting met optredens van o.a. Dean.
Ons Lommel-Inline team bestond uit Kurt Schildermans, Paul Van Roey, Jos
Bosmans en Rony Vanderhoydonck. Marc Boonen, Chantal Claes, Roger
Daelemans en Gaby Fonteyn stonden aan de start bij andere teams.
Het Lommel-Inline team werd uiteindelijk 29ste, je kan de uitslagen
terugvinden op
www.chronorace.be/web2/Classements/ListeRapports.aspx?eventId=6077378
723842
Toch even de individuele prestaties meegeven van onze leden – snelste ronde,
gemiddelde over de wedstrijd:
Nr.

Naam

Snelste ronde

81.
93.
107.
111.
124.
144.
146.
159.

Marc Boonen
Rony Vanderhoydonck
Jos Bosmans
Gaby Fonteyn
Chantal Claes
Paul Van Roey
Kurt Schildermans
Roger Daelemans

05:52
06:06
06:20
06:22
06:29
06:50
06:52
07:11

aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan
aan

27,56km/h
26.51km/h
25,57km/h
25,43km/h
24,94km/h
23,70km/h
23,57km/h
22,55km/h

En dit op een totaal van 182 deelnemers.
.
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Gemiddelde
25,87km/h
24,62km/h
23,94km/h
24,26km/h
21,80km/h
22,48km/h
21,99km/h
21,63km/h

Tochten anders dan anders....
Kindertochten
Voor het eerst organiseerden we een kindertocht. Het plan was eenvoudig :
vertrekken vanuit Hechtel en zo skaten naar Koersel. In Koersel een korte
pauze in de speeltuin met de uitkijktoren om een lekker ijsje te eten en
vervolgens op de skates terug naar Hechtel.
In juli hadden we de weergoden niet mee en hebben we met een viertal
deelnemers de tocht te voet afgelegd. Het bospad was inderdaad niet geschikt
om te skaten (nat) maar om te wandelen was het zeer aangenaam. We deden
ons te goed aan een ijsje bij “Oma's ijs” en dan vatten we de terugwandeling
aan. Het was gezellig en er werd afgesproken om het nog een keer te
proberen maar dan wel al skatend.
In augustus hadden we de weergoden wel mee : stralend weer en een zeer
goed pad. Met een vijftal deelnemers gingen we deze keer op pad. Bedoeling
was om een 45 minuten te rijden maar onze jeugdige skaters waren zo snel
dat we er al op een half uur waren. Zoals afgesproken een uurtje in de
speeltuin terwijl de volwassenen een heerlijke pint achterover sloegen (water,
trappist, of iets dergelijks). Het was zalig vertroeven op het terras.
Dan de kinderen terug bijeenzoeken en de terugweg aanvatten. Een zeer
geslaagde namiddag. De aanwezigen hadden groot gelijk, de afwezigen
uiteraard ook.
Een aanrader voor iedereen, we zetten de tocht volgend jaar zeker weer op
het programma.

Sfeerbeeld 6 uur van Roll’on 15/8/2009
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Drentse 2-daagse door Godelieve WALRAET
Op 4 en 5 juli jongstleden heb ik voor het derde jaar op rij deelgenomen aan
de Drentse skate-tweedaagse.
Tijdens deze twee dagen kun je kiezen tussen een korte tocht van ongeveer
20 km, een lange tocht van ongeveer 40 km of, voor de “die-hards”, 2x de
lange tocht.
Het zijn vrije toertochten (d.w.z. ieder bepaalt zijn of haar eigen tempo). De
tochten gaan door het prachtige Drentse landschap en zijn prima
georganiseerd. De tocht is d.m.v. pijltjes aangegeven en op gevaarlijke
oversteekplaatsen staan mensen van de organisatie die je veilig helpen
oversteken. Je hebt tijd genoeg (ruim 5 uur) om de tocht uit te rijden. Bij
inschrijving krijg je een stempelkaart die je bij stempelposten laat
afstempelen. Er is ook voldoende drankvoorziening.
Mocht je door onvoorziene omstandigheden de tocht niet kunnen uitrijden,
staan mensen van de organisatie klaar om je weer terug naar de aankomst te
brengen.
Op de vrijdagavond, voorafgaand aan de tweedaagse, is er ook nog een
Friday-nightskate. Hieraan heb ik echter nog nooit deelgenomen, dus kan ik
hier geen verslag van geven.
Deze tweedaagse is echt een aanrader om eens met de clubleden aan deel te
nemen. Drenthe ligt op twee en een half uur rijden vanuit het noorden van
Limburg. Kijk voor meer info eens op de website : www.sds2d.nl

Lessen in het najaar
Beginnerscursus
Op 27/9 start er een nieuwe beginnerscursus in Leopoldsburg
(zondagvoormiddag) onder leiding van Chantal.
In de Lommelse Soeverein is er weldra een beginnerscursus met Tim. Hou
onze blog in de gaten voor meer informatie
FreeStylecursus
Ook de gevorderde en startende FreeStyler's komen dit najaar aan bod. Tim
zal hen tijdens de beginnerscursus begeleiden. Hou ook voor deze lessen onze
blog in de gaten.
Prijzen van de cursussen
Voor een lessen reeks van 10 lessen betalen leden 40€. Niet leden betalen
10€ extra.
Nieuw
We voorzien dit jaar ook een uitgebreider pakket:
10 lessen in zaal dit jaar + 10 lessen in het voorjaar van 2010 +
5 lessen op de weg na Pasen voor de prijs van 99€.
Je bent daarmee automatisch lid tot einde 2010. Niet leden betalen 10€ meer.
Hou onze blog in de gaten voor meer info omtrent dit lessenpakket.
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Tochten ons programma
Hieronder vind je het overzicht van de komende tochten :

Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

06-09
08-09
10-09
13-09
20-09
27-09
04-10
11-10

10:00
18:30
18:45
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

Eksel, Pijnven
Hamont, Marktplein
Heusden-Zolder, Rossi
Neerpelt, Scoutsrally
Achel-Statie
Lommel, Station
Wijchmaal Station
Lommel, Blauwe kei

Gewone tocht
Verkenning GHM
Gewone tocht (NIEUW!!)
Gewone tocht
Gewone tocht
Gewone tocht
Gewone tocht
Afsluitingstocht

Interesse in het begeleiden van tochten? Laat Rony iets weten op een tocht of zend
een e-mail naar rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be.

Wedstrijden doe mee en win.....
Zondag

13-09

15:45

Hamont : Groene Halve Marathon (GHM)

Voor de groene halve marathon hebben we een vrijkaart kunnen bemachtigen.
Wie ons een mailtje (nieuwsbrief@lommel-inline.be) stuurt voor 11/09 kan
meedingen voor deze vrijkaart. Om de kaart te winnen geef je ons de
antwoorden op volgende vragen:
1. Aantal antwoorden dat we ontvangen hebben voor 11/09
2. Tijdstip waarop we het eerste antwoord ontvangen (dag, uur, minuten,
seconden)
Zet ook je telefoonnummer in de mail zodat we je tijdig kunnen verwittigen
indien je gewonnen hebt.

Extern programma
Voor de liefhebbers zijn er een aantal tochten die de club niet zelf organiseert
maar die we je niet willen onthouden :
Zondag

20-09

14:00

Turnhout/Zevendonck Skate voor MUCO

Begeleiders
Volgende leden hebben zich bereid verklaard om
tochten te begeleiden:
Chantal, Dirk, Gaby, Henny, Jos, Kurt en Rony.
Ook interesse in het begeleiden van tochten? Laat Rony
iets weten op een tocht of zend een e-mail naar
rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be.
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