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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Het jaar zit er al weer voor de helft op, het skeeler en skate seizoen is
echter nog maar goed begonnen. We hebben de afgelopen maanden toch al
enkele zeer geslaagde activiteiten gehad. Zowel voor de gewone skaters als
voor de freestyle skaters.
Jullie hebben zeker de verslagen en foto's gezien van de trip naar Berlijn of
beter flaeming en de toch wel zeer geslaagde dag aan de Ford testbaan in
Lommel. Op beide activiteiten was de zon een gewillige partner met
temperaturen die in de zomer zeker niet zouden misstaan.
Verder hebben we ook de eerste keer een lessenreeks gegeven in
samenwerking met de "Groene Halve Marathon" van Hamont-Achel. Het
idee is dat de ingeschrevenen zich voorbereiden op deelname aan de
Groene Halve Marathon. Enkele foto's zijn te zien op onze foto-site.
Voor de volgende maanden hebben we weer tal van activiteiten gepland.
Kijk vooral naar de "Lommel-inline Ontbijt Skate" waar we iedereen, leden
met familie en niet-leden willen verwelkomen in de zaal "Kleine Sint-Jan" te
Kerkhoven.
De Vlaamse Roller Bond heeft een nieuw initiatief opgestart met het
"Limburgs Inline Skate Criterium 2009". De bedoeling is om aan de
recreatieve skater een aantal wedstrijdjes aan te bieden. De club steunt dit
initiatief en we zullen trachten op elk evenement aanwezig te 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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Club Kampioenschap
De top 10 op 15/06:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Paul Van Roey
Gaby Fonteyn
Dirk Hamblok
Marc Boonen
Linda Bleyen
Ilse Stouten
Godelieve Walraet
Chantal Claes
Liesbeth Nuyts
Pierre-Alix Colbrant

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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Als Paul een lager was, hij dan zeker niet onder zijn skates zou willen terecht
komen.
Dat Rony in Berlijn de kop deed als het bergop ging, en hij nu meestal eerst boven is
op de bruggen.
Dat we nieuwe lommel-inline T-shirt hebben, te bekomen voor 10€ bij het bestuur.
Dat Rony na afloop van de les in Hamont al niet meer de snelste van de groep was.
Er een twintigtal leden naar de open deur van Ford kwamen.
Dat je vakantie skate foto's kan doorsturen naar de nieuwsbrief en dat wij dan zorgen
dat deze op onze foto site worden gepubliceerd.
Je krijgt hiervoor trouwens extra punten in het kampioenschap.
Dat Gerry Duisters (volgde cursus in Hamont) al op twee tochten present was
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Techniek ABEC schaal van lagers - deel 2
Is er geen enkele relatie tussen lagers en snelheid?
Uiteraard wel, en het meest directe rendement zul je halen uit te kwaliteit van je
smeermiddel.
Dik vet verlengt de levensloop van je lagers, terwijl vloeibaar smeermiddel meer
snelheid oplevert. INOX of Teflon Spray geven snelheid, maar ook een hoge slijtage en
regelmatig opnieuw smeren is noodzakelijk. Uiteraard zijn er speciale smeermiddelen
voor skaters op de markt. Houdt hierbij rekening met de marketing truc: nieuwe
verpakking, nieuwe prijs, bestaand smeermiddel.
Een tweede punt wat bijdraagt tot meer snelheid is de kwaliteit van grondstoffen van
de lagers. Een goed merk zal mogelijk slijtvaster chromium staal gebruiken dan een
goedkoop. Sommige merken zullen in lagers met een hogere ABEC waarde ook
slijtvaster staal gebruiken, maar dit hoeft niet! Toch is dit de reden waarom ABEC 5 of
hoger soms beter uit pakt dan ABEC 1 of 3.
Ten derde de interne axiale en radiale ruimte in het lager. Dit is de beweging in beide
richtingen die ontstaat bij druk op de ringen van het lager. Te weinig is niet goed,
teveel ook niet. Met de hand kun je dit wel een beetje voelen, maar inschatten of het
goed zit lukt niet. Hiervoor bestaat een aparte normering. MC3 is goed. MC5 wordt
tegenwoordig wel gebruikt voor speedskating.
Tot slot is de kwaliteit van de lagers voor skaters beter als ze goed afgesloten zijn. Als
vuil en vocht moeilijk binnen kunnen dringen en vet het lager niet kan verlaten zal dit
de lagers ten goede komen. Het advies aan mensen die geen onderhoud aan hun
lagers plegen is dan ook: koop gesealde lagers, ze zijn het extra geld waard!
Conclusies:
Kwaliteit en snelheid zijn niet gelijk aan ABEC waarde, maar worden bepaalt door de
duurzaamheid van de gebruikte materialen en de smering. In het gamma van een
lager producent kunnen ABEC waarde en kwaliteit natuurlijk wel gelijk op gaan, maar
garantie dat dit zo is heb je niet. Laat je hierin op basis van ervaring adviseren door
collega skaters of een skate specialist.
Het merk lagers is vaak belangrijker dan de ABEC waarde. Koop lagers van een
bekende fabrikant (of één die je aangeraden krijgt) om reden van duurzaamheid.
Lagers met de naam van een skatemerk erop kunnen door iedere willekeurige
lagerfabrikant gemaakt zijn. Tot slot: als winkels je skates willen verkopen met als
argument dat de lagers een hoge ABEC rating hebben, koop ze dan gerust ergens
anders. De verkoper in kwestie weet niet waar hij/zij over praat en is waarschijnlijk
ook op andere punten niet in staat om je van goed advies te voorzien.
Bron : www.inline-skate.nl
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Tochten anders dan anders....
5 Juli 2009 : Lommel-Inline ontbijt vanaf 07:30h
Op zondag 5 juli 2009 houden we een ontbijtskate voor alle leden en hun familie. We
hebben gekozen voor feestzaal "de kleine Sint-Jan" in Lommel-Kerkhoven. De tafels
zijn gedekt vanaf 07.30 h en de langslapers kunnen tot 09.30 h toekomen.
Om 10.00 h vertrekt er een kort skatetochtje waaraan iedereen kan deelnemen
(deelnemen mag, maar moet niet). Voor de blijvers zullen we wat
gezelschapsspelletjes voorzien; misschien kunnen we ook bijkletsen ?
De prijs bedraagt 6 euro voor de volwassenen en 4 euro voor kinderen. Koffie en thee
zijn inbegrepen (tot 10.00h) en we voorzien per persoon een glaasje fruitsap. Na
10.00h vragen we 1 euro per drankje.
Je kunt inschrijven tot drie dagen voor het ontbijt via
catherine.vanderhaegen@lommel-inline.be
Beginnertochten
In Juli en Augustus worden er een aantal beginnertochten ingericht. Dit zijn tochten
die gegeven worden in het kader van de lessenreeks in Hamont-Achel. De bedoeling
van deze tochten is om het geleerde uit te testen op de "normale" paden zoals we die
tegenkomen tijdens onze tochten. De tochten zijn maximaal 12km lang en duren 1 ½
uur met een aantal pauzes om specifieke obstakels te leren nemen zoals stoppen
tijdens een afdaling, door zand rijden, over een draad skaten, enz. Iedereen is
welkom.
12 juli 2009 : Kindertocht om 14:00h
Voor de eerste maal organiseren we een kindertocht. Deze tocht vertrekt in Hechtel
aan het voetbalplein.
We zullen vandaar skaten richting Koersel over het zeer gemakkelijke fietspad door
het militair domein (+/- 4 km). Dan trekken we een uurtje de speeltuin in en eten
gezamenlijk nog een ijsje om dan de terugtocht aan te pakken.
Kunnen jullie aan Rony (rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be) voor 10 Juli laten
weten of jullie meegaan en met hoeveel personen?
PS: Denk eraan, kinderen kunnen enkel mee als er een ouder, op de skates of per
fiets, meegaat.
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Tochten anders dan anders....
Het Limburgs Inline Skate Criterium
Een nieuw initiatief van de provincie Limburg en de Vlaamse Roller Bond dat bestaat
uit 4 recreatieve wedstrijden in Limburg. Gedetailleerde infovind je op de website van
de Rollerbond.
Op de Ford-testbaan openden we dit criterium met een tijdritje over 6km.
Op 28 Juni was het dan de beurt aan Bilzen waar er een wedstrijd over 10 km of 21
km kon gereden worden. In de volgende nieuwsbrief en op de blog publiceren we de
uitslagen van onze leden.
De derde wedstrijd gaat door in Diepenbeek op 15/08 : de 6 uren van Roll'on.
Dit is dezelfde formule als vorig jaar, teams van maximum 5 personen rijden
gedurende 6 uren zoveel mogelijk rondjes. Hiervoor zijn we nog aan het zoeken naar
liefhebbers die onze club in Diepenbeek zouden kunnen verdedigen.
Het gaat niet om het snelste maar gewoon om erbij te zijn en van de - tocht wel
aparte - sfeer te proeven.
Dit jaar is er ook de 3 uren van Roll'on voor de jeugd (12 - 16 jaar), in plaats van 6
uur, skaten zij 3 uur. Als we een groepje bijeen krijgen zullen we zeker inschrijven.
Verder is er ook de mogelijkheid om een tocht te doen van 20 km of 35 km voor
diegene die het wedstrijdgedeelte toch te gewaagd vinden.
Interesse in de wedstrijd? Laat iets weten aan Rony. We zouden toch graag met een
tweetal teams willen deelnemen - laat zien dat Lommel-inline leeft.
Inschrijvensgeld: vermoedelijk 10€.
Het vierde en laatste evenement gaat door in Zolder op 30/8. We skaten 2 uur op het
circuit van Zolder na de "Enico 24 hours Cycling@Zolder", een 24 uur fietswedstrijd op
datzelfde circuit. Het is de bedoeling dat je inschrijft voor 12km, 20km of 32km.
Interesse, laat iets weten aan Rony.
Inschrijvingsgeld: Gratis.
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Tochten ons programma
Vanaf nu enkele veranderingen aan de manier hoe we ons programma bekend maken.
Vooraleerst zullen we ons programma elke maand publiceren - dat geeft ons iets meer
flexibiliteit om in te spelen op activiteiten buiten de club.
Verder zullen we geen "moeilijkheidsgraad" meer publiceren.
Bij de start van de tocht zal gevraagd worden naar de wensen van de deelnemers en
afhankelijk daarvan wordt één of twee tochten aangevat.
In het begin van de week wordt er een herinneringsmail gestuurd met de tochten van
de betreffende week.
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Donderdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Dinsdag
Dinsdag

02-07-09
05-07-09
07-07-09
09-07-09
12-07-09
14-07-09
16-07-09
19-07-09
02-08-09
06-08-09
09-08-09
20-08-09
23-08-09
25-08-09
01-09-09

19:00
07:30
19:30
19:00
14:00
19:30
19:00
10:00
10:00
19:00
10:00
19:00
10:00
19:00
19:00

Neerpelt Scoutsrally
Lommel Ontbijt
Achel Kluis
Eksel, Pijnven
Hechtel Voetbalplein
Hamont Kettingbrug
Achel Statie
Neerpelt Scoutsrally
Eksel, Pijnven
Eksel, Pijnven
Achel Statie
Lommel, Blauwe Kei
Ter Dolen
Neerpelt Scoutsrally
Hamont Marktplein

Gewone Tocht
Kerkhoven
Beginnerstocht
Gewone Tocht
Kindertocht
Beginnerstocht
Gewone Tocht
Gewone Tocht
Gewone Tocht
Gewone Tocht
Gewone Tocht
Gewone Tocht
Fietshappening
Beginnerstocht
Beginnerstocht

Wegens de vakantieplannen van onze begeleiders is er nog geen verder "week"
programma in juli, let daarom tijdens de vakantie op je mailbox, de tochten zullen
enkele dagen op voorrand aangekondigd worden per e-mail.
Ga je zelf skaten en heb je graag gezelschap, stuur even een mailtje naar Rony of Jos
en zij zorgen dat je tocht aan onze leden bekend gemaakt wordt.
Interesse in het begeleiden van tochten, laat Rony iets weten op een tocht of zend een
e-mail naar rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be.

Extern programma
Het aantal tochten door derden dat ons bereikte is eerder beperkt. Hou onze
blog in het oog om op de hoogte te blijven van andere evenementen.
Vrijdag
Zaterdag

14-08-09
29-08-09

19:20

Desselse Skate-parade
100km van Skate-je-fit

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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