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Woordje

van het bestuur

Beste leden,
Onze toch wel geslaagde nieuwjaarsreceptie is inmiddels een tijdje voorbij.
We hebben uitsluitend positieve reacties gehad!! Enkel het feit dat de nietalcoholische drank een beetje te vroeg op was, is iets wat we een volgende
maal zeker in de gaten houden.
De eerste lessenreeksen van 2009 zijn ook al voorbij. Chantal heeft 17
skaters en Tim 4 skaters de basisbeginselen bijgebracht.
Proficiat aan zowel de lesgevers als de deelnemers. In het voorjaar voorzien
we een aantal nieuwe lessenreeksen. Meer hierover verder in deze brief.
De tourtochten gingen inmiddels ook van start. Door het slechte weer
maakten we aarzelende start in februari maar in maart hebben we toch een
aantal geslaagde (nieuwe) tochten gemaakt.
We geven je in deze nieuwsbrief het programma tot eind juli.
Met een 10-tal inschrijvingen kondigt onze Berlijntrip zich alvast succesvol
aan. We hopen natuurlijk op goed skate-weer en dan kan de pret beginnen.
Voor de volgende maanden hebben we weer tal van activiteiten gepland,
waaronder toertochten, lessenreeksen, het evenement op de Ford-testbaan
enzovoort. We geven je meer dan voldoende redenen om je skates aan te
trekken.
Heb je nog ideeën rond Lommel-Inline? Stuur ze dan per mail naar
nieuwsbrief@lommel-inline.be en wij doen onze uiterste best om ze uit te
werken.

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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Lessen tijdens het voorjaar van 2009
Beginnerscursus en cursus voor gevorderden
Lommel-Inline organiseert twee nieuwe lessenreeksen, eentje voor de beginners
en eentje voor de gevorderde skaters.
Beide reeksen (10 lessen van 1 uur) vangen aan op dinsdag 14 april.
De eerste reeks (beginners) begint om 18.30 u, de tweede (gevorderden) om
19.30 u.
De lessen gaan deels door in de Soeverein, deels in Luna's Ijsstadion op de
Luikersteenweg in Lommel (voor meer info : http://www.lunas-ijsstadion.be ).
Tim is terug de initiator van dienst. De kostprijs voor leden bedraagt 35 euro voor
10 lesuren (10 lessen). Niet-leden betalen 20 euro meer.
Inschrijven kan door een berichtje te sturen aan jos.bosmans@lommel-inline.be .
Vermeld daarin de cursusdatum, het aanvangsuur, je eigen naam en de voornaam
van eventuele familieleden die ook deelnemen.
De betaling gebeurt cash voor aanvang van de eerste les. Gedurende de volledige
lessenreeks is het dragen van een volledige bescherming inclusief helm verplicht.
De lessen gaan enkel door bij voldoende inschrijvingen.

Beginnerscursus i.s.m. De Groene Halve Marathon
Voor de eerste keer en in samenwerking met de organisatoren van de “Groene
Halve Marathon” : een beginnerscursus in Hamont-Achel.
Door deze samenwerking hopen we volgend jaar meer skaters aan de start van de
jaarlijkse Groene Halve Marathon te zien verschijnen maar ook ons eigen
ledenaantal te zien stijgen. Hou voor meer informatie onze blog in het oog.

FreeStyle oefenen
In het voorjaar richten we geen cursus freestyle slalom in maar tijdens de lessen
in Luna’s ijsstadion en de Soeverein zal er in de zaal ook plaats gemaakt worden
voor de freestylers zodat zij naar hartelust hun “moves” kunnen oefenen. De
bijdrage in de kosten bedraagt slechts €1,50 per uur.

Geflitst...
Heb ook jij een leuke foto
gemaakt tijdens één van onze
activiteiten??
Aarzel niet om ze ons door te
mailen en wie weet siert jouw
foto onze volgende nieuwsbrief.
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Club Kampioenschap
De verschillen zijn nog niet zo groot dat we al een top 10 kunnen publiceren.
Iedereen die aan een activiteit deelneemt en die wil laten registreren, stuurt een
mailtje naar rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be .

Evenement van Lommel-Inline
Bedankt aan iedereen die reageerde op onze oproep!!
Helaas was er onvoldoende interesse om dit initiatief verder uit te werken. We zullen
dit idee even in de ijskast stoppen en misschien lanceren we het idee over een paar
jaar terug.

Wistjedat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Dat de knolseldersoep sommige mannelijke leden grootste plannen gaven na
de receptie?
Dat we van deze plannen achteraf niet veel meer gehoord hebben?
Dat sommige dames het recept van de knolseldersoep hebben aangevraagd?
Zijn de grootse plannen dan toch uitgekomen?
Dat Jos zijn speech volledig had uitgeschreven?
Dat Rony zijn speech goed genoeg was en dat hij in het bestuur mag blijven?
Dat er een aantal leden in het winterseizoen voluit schaatsen gaan?
Dat onze leden blijkbaar allemaal op dieet staan?
Hoe we dit weten? De hapjes tijdens de receptie waren nog niet half
opgegeten.
Dat we op de volgende receptie toch iets meer niet-alcoholische dranken zullen
moeten voorzien.
Er na de tocht in Achel door menig lid bonensoep gegeten werd. Blijkbaar
heeft dit een goede werking op de darmen gehad …
We zullen vragen dat ze bij de volgende tocht in Achel opnieuw bonensoep
serveren.
Koen de tocht in Achel probeerde af te leggen met een los wiel in zijn frame.
Dat Koen, na dit wiel te hebben verwijderd, twee keer zo hard ging.
Er een aantal zeer mooie tochten zijn met vertrekplaats in Leopoldsburg en
Eksel. Voor hen die de tochten nog niet hebben meegedaan: zeker een
aanrader.
We met z’n 73 zijn bij Lommel-Inline.
We in het voorjaar 250 km aan tochten organiseren.
Er bij het tikken van deze brief 6 keer twee tochten doorgingen.
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Uitstap

driedaagse naar Berlijn......

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd gaan we in 2009 onze eerste driedaagse
uitstap maken naar “flaeming skate”, een prachtig skategebied net onder Berlijn.

Men heeft daar, met de steun van de Europese Gemeenschap, een fantastisch skatenetwerk aangelegd. Meer dan 190 km asfalt weg van ± 3 meter breed nodigt skaters uit
om zich eens heerlijk in te spannen. Snuif de sfeer alvast op via www.flaeming-skate.de
Ook voor niet-skatende partners zijn er mogelijkheden: wandelen in het nabij gelegen
natuurgebied of gewoon met ons meefietsen. Een trip naar Berlijn behoort uiteraard
ook tot de mogelijkheden.

Wanneer?
Van 1 tot en met 3 mei 2009. We vertrekken met eigen vervoer (carpooling voor
degenen die dat wensen) vanuit Lommel in de vroege ochtend van 1 mei, zodat we iets
na de middag toekomen. De terugtocht wordt aangevat op 3 mei rond 18:00h om
ergens rond middernacht aan te komen in Lommel.

Tochten?
Zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de wensen van de deelnemers. We zullen
een korte bijeenkomst organiseren de week voor het vertrek.

Logies?
We zullen logeren in het Goldener Stern hotel in Juterbog, het centrum van flaeming
skate.
Meer informatie kan je vinden op http://www.hotel-goldener-stern.de.
Als je nog wenst mee te gaan, kan je altijd rechtstreeks contact opnemen met dit
hotel (onze optie voor kamers is jammer genoeg verlopen). Je kan natuurlijk ook
elders een kamer boeken. Geef ons wel een seintje door een mailtje te sturen naar
rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be of door Jos (0476/55 13 95) een telefoontje
te geven zodat we je opnemen in de communicatie rond deze trip.

Meer info ?
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Recept van Lommel-Inline
Op algemene aanvraag van vooral vrouwelijke leden, het recept van de maand:

Knolseldersoep.
Wat heb je nodig ?
1 ui, 750 g schoongemaakte knolselder, 1 l kippenbouillon, vetstof, fijngehakte
selderblaadjes, peper, zout.
Bereidingswijze
Maak de ui schoon en snijd in stukken. Snijd de knolselder in blokjes. Verwarm de
vetstof en stoof er de ui in aan. Voeg er de knolselder en bouillon bij en breng aan de
kook. Kook de knolselder gaar in 30 minuten.
Mix de soep en breng terug tegen het kookpunt. Breng de soep op smaak.
Dien de soep op en werk af met fijngehakte selderblaadjes.

Met onze dank aan Catherine.

Techniek

ABEC schaal van lagers - deel 1

In tegenstelling tot wat velen beweren zegt ABEC niets over de kwaliteit van de lagers.
Zelfs ABEC 9 lagers zijn volgens producent MBA binnen 10 minuten technisch gelijk aan
ABEC 1 lagers. Zodra je wel een skate beweging maakt, of hobbels neemt, creëer je een
shock-load met een desastreuze uitwerking op je lagers!
ABEC waarden zijn een standaard voor de fabrikanten om de maximale toleranties
(afwijkingen) in het binnenwerk van de lagers aan te geven. Dus hoe hoger het ABEC
nummer, hoe kleiner de toleranties en hoe nauwkeuriger je lagers. Een lagere waarde dan
ABEC 1 wordt door kwaliteits fabrikanten niet gemaakt. De fabrikant stanst in de zijkant
van het lager zijn naam, de ABEC waarde en een code als 608zz, de type aanduiding.
Lagers met de naam van een skatemerk erop kunnen door iedere lagerfabrikant gemaakt
zijn (mogelijk door de goedkoopste), maar niet door het skatemerk zelf.
ABEC lagers zijn niet in de eerste plaats gemaakt voor skates maar voor machines die
nauwkeurig werk moeten leveren op een hogere snelheid dan een ander lager dat zou
kunnen. Een standaard ABEC 1 lager is gewaardeerd met maximaal 32.000 TPM, deze
snelheid is mede afhankelijk van het gebruikte gewicht, maar dit is voor skaters eigenlijk
niet relevant. High precision lagers gaan niet sneller (!), ze stellen alleen hoge snelheids
machines in staat om sneller foutloos te opereren.
Het voornaamste wat je zult merken aan lagers met een hogere waarde vindt plaats in je
portemonnaie. Want na 5 tot 10 minuten gebruik is de binnenring van het lager niet meer
helemaal centrisch en zullen de kogeltjes al niet meer rond zijn. Daarmee is je lager qua
waarde gelijk geworden aan een ABEC 1! Als je met nieuwe lagers op vlak oppervlak rijdt
en niet afzet met je skates zou je kunnen merken dat je sneller gaat. Tenminste: zodra je
boven de 390 km per uur komt (32.000 RPM).

Bron : www.inline-skate.nl

www.lommel-inline.be

info@lommel-inline.be

Tochten anders dan anders....
31 mei 2009 (Pinksteren) : Ford Testbaan
Stilaan een klassieker onder de tochten, een dagje skaten op het circuit van Ford in
Lommel. Wij verzorgen naar goede gewoonte skate-animatie, gezamenlijke tochten
om 14.00 u en een prijskamp.
28 Juni 2009 : Bokrijk/Achel 100 km
Onze enige tocht van niveau 4 in het voorjaar. We vertrekken vanuit de Scoutsralley
in Neerpelt via Pijnven, Koersel en Zonhoven richting Bokrijk. Hier wachten we op de
deelnemers van de tocht Bokrijk/Neerpelt om de terugtocht aan te vatten over het
vroegere spoorwegtraject tot we aan de grens met Nederland zijn om dan via Achel
terug te keren naar de ScoutsRalley.
Samenkomst voor de 100 km aan de ScoutsRalley om 9.00 u, voor de tocht van
Bokrijk naar Achel komen we samen aan de scoutsralley om 13.15 u.
Graag hadden wij een seintje gekregen of je meegaat op deze tocht. Zo kunnen we
gemakkelijker inschatten hoeveel wagens we eventueel moeten voorzien om mensen
heen en terug te rijden naar Bokrijk. Er zal ook een verfrissing voorzien worden in
Bokrijk.
5 juli 2009 : Dauwtocht
Opgelet : niet op 24 mei zoals eerder gemeld maar op 5 juli : een vroege tocht waar
we het skaten gaan combineren met een gezellig ontbijt.
Vertrek om 6.30 u aan zaal Kleine St.-Jan in Kerkhoven. Inschrijven voor 3 juli is
vereist door overschrijving van €4,00 voor kinderen en €6,00 voor volwassenen op
het gekende rekeningnummer van Lommel-inline (001-5131887-81) of door dit te
betalen bij iemand van het bestuur.

Sfeerbeeld Ford testbaan 27/05/2007
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Tochten ons programma
Maandag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag

13-04-09
19-04-09
23-04-09
26-04-09
07-05-09
10-05-09
14-05-09
17-05-09
24-05-09
28-05-09
31-05-09
31-05-09
04-06-09
11-06-09
14-06-09
18-06-09
21-06-09
25-06-09
28-06-09

18:30
10:00
18:30
10:00
19:00
10:00
19:00
10:00
10:00
19:00
10:00
14:00
19:00
19:00
10:00
19:00
10:00
19:00
10:00

Wijchmaal, Station
Lommel, Blauwe kei
Wijchmaal, Station
Eksel, Pijnven
Neerpelt, Scoutsrally
Achel, Statie
Lommel, Vossemeren
Scoutsralley, Neerpelt
Eksel Markt
Lommel, Blauwe kei
Ford testbaan
Ford testbaan
Neerpelt, Scoutsrally
Wijchmaal Station
Hechtel voetbalplein
Eksel, Marktplein
Lommel Station
Scoutsrally
Achel/Bokrijk en terug
Bokrijk/Achel

1+3
2+3
3
2+3
3
2+3
3
2+3
1+2
3
1
3
3
3
1+3
3
2+3
3
4
2

Zoals je kan zien, trachten we vanaf nu om telkens twee tochten te maken: een tocht
zoals we gewoon waren en een tweede tocht voor zij die al een stap verder staan en
iets sneller en verder willen skaten.

Extern programma
Voor de liefhebbers zijn er een aantal tochten die de club niet zelf organiseert maar
die we opnemen als “ook interessant” om weten.
Toertochten
Zaterdag
Zondag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Maandag
Maandag

09-05-09
17-05-09
06-06-09
08-06-09
15-06-09
22-06-09
29-06-09

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Mechelen
Antwerpse
Antwerpen
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Hasselt

Skate Marathon
Verdwaaltocht
Rollerparade
Rollerparade
Rollerparade
Rollerparade

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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