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Woordje

van het bestuur

Na de start van Lommel-inline in 2005 gebruikten we vooral het internet als
communicatiemedium met onze leden. Onze website verstrekt algemene inlichtingen
omtrent onze club. De blog geeft eerder de informatie van het moment. Beide zijn dan
ook zeker de moeite waard zijn om eens te bekijken.
Vanaf vandaag is er ook onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief bereikt je eveneens via
elektronische weg maar, op simpel verzoek, kan je die ook gewoon via de normale post
verkrijgen.
Wat willen we je met deze nieuwsbrief meegeven ?
Alle nieuwtjes omtrent onze club;
De clubactiviteiten van de volgende 6 maanden;
De ontvangen reacties op de activiteiten;
De stand van ons club kampioenschap;
interessante weetjes;
Algemene artikelen rond skaten;
Informatie van de Vlaamse Rollerbond.
Deze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. De eerste versie heb je nu in handen.
Deze is volledig samengesteld door de redactie (Jos en Rony). Vanaf de volgende editie
rekenen we op de actieve hulp van onze leden door:
Een verslag te maken van een activiteit;
Weetjes rond de club en haar leden door te sturen;
Informatie die interessant is voor “skatend” Limburg te verzamelen;
Informatie omtrent tochten georganiseerd door derden door te geven.
We verwachten vele reacties van onze leden opdat deze nieuwsbrief echt uitgroeit tot
een blijver.
Wij hopen dat 2009 een goed skate-jaar wordt en dat we tal van onze leden mogen
verwelkomen op de verschillende activiteiten.
Tot dan!!
De redactie.

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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Tochten
De VRB (Vlaamse Roller Bond) heeft een indeling gemaakt voor de tochten die door
aangesloten clubs georganiseerd worden. Lommel-inline zal zich aan deze indeling
houden en je zal bij elke rit een verwijzing zien naar de "zwaarte" van de tocht.
De indeling is als volgt:
1. Tochten van max. 15 km toegankelijk voor volwassenen en kinderen onder
begeleiding (de traagste bepaalt het tempo, richtsnelheid 12 km/h, 6 stops).
2. Tochten van 15 tot 30 km toegankelijk voor volwassenen en onder begeleiding
(de traagste bepaalt het tempo, richtsnelheid 15 km/h, 4 stops). Dit is de
categorie waaronder de meeste van onze tochten in het verleden vielen.
3. Tochten van 30 tot 45 km voor de geoefende skater. 1 Stop, richtsnelheid 18-20
km/h.
4. Tochten van meer dan 45 km voor goed geoefende skaters. Meerdere stops
afhankelijk van de lengte, er is geen richtsnelheid maar je moet wel een snelheid
kunnen aanhouden van om en bij de 20 km/h. Wij zullen ons houden aan een
maximum snelheid van 25 km/h.

Wie kan er mee op tochten ?
Uiteraard kunnen alle Lommel-inline leden (14+) mee op de tochten, wij vragen wel dat
je geen tocht boven je vaardigheden aanvat. Bij twijfel kan je altijd eens informeren bij
de begeleiders.
Voor de Lommel-inline leden (14-) is het vanaf dit jaar toegestaan dat zij meegaan op
tochten van eerste en tweede categorie op voorwaarde dat zij:
-

-

Een cursus met succes beëindigd hebben en dus het skaterijbewijs verkregen;
En er een ouder is die hem/haar begeleidt op de tocht; dit kan op skates of op de
fiets zijn. Leden jonger dan 14 doen de tocht onder begeleiding en
verantwoordelijkheid van de meegaande ouder;
En zij het akkoord van de begeleiders verkrijgen voor een tocht van tweede
categorie. We zullen een lijst maken waarop aangegeven staat wie een tocht
van tweede categorie mag meemaken.

Raadpleeg bij twijfel iemand van het bestuur of de begeleiders. De regel is dat personen
jonger dan 14 aan tochten van eerste categorie mogen meedoen bij het behalen van
het skaterijbewijs en mogen meedoen aan tochten van tweede categorie indien hij/zij
op de tochten van eerste categorie bewezen heeft dat het tempo geen probleem vormt.
Niet-Leden van Lommel-inline, lid van de VRB, mogen meedoen aan de tochten die VRB
organiseert in samenwerking met Lommel-inline.
Niet-Leden van Lommel-inline (dus zelfs indien lid van VRB) mogen meedoen aan
tochten van eerste en tweede categorie als zij lid worden voor 1 dag. De prijs hiervoor is
4€ en zal afgetrokken worden van het lidgeld als zij in hetzelfde jaar lid zouden worden
van Lommel-inline.
Dus nodig je skatende vrienden eens uit om een keer een tocht van lommel-inline mee
te maken.
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Tochten anders dan anders....
24 mei 2009 : Dauwtocht
Een vroege tocht waar we het skaten gaan combineren met een gezellig ontbijt.
Vertrek om 6.30 h op het marktplein in Eksel. Inschrijven voor 22 mei is vereist
door overschrijving van €2,00 op het gekende rekeningnummer van Lommel-inline
(001-5131887-81) of door dit te betalen bij iemand van het bestuur.
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 h 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 100km aan de ScoutsRalley om 9:00h, voor de tocht van
Bokrijk naar Achel komen we samen aan de scoutsralley om 13:15h.
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.
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Tochten ons programma
Donderdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag
Zonderdag
Zondag
Donderdag
Maandag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag
Donderdag
Zondag

05-02-09
08-02-09
15-02-09
19-02-09
22-02-09
01-03-09
08-03-09
15-03-09
22-03-09
29-03-09
02-04-09
05-04-09
09-04-09
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
04-06-09
11-06-09
14-06-09
18-06-09
21-06-09
25-06-09
28-06-09

Zolder, Circuit
Lommel, Blauwe kei
Eksel, Pijnven
Zolder, Circuit
Neerpelt, Scoutsrally
Leopoldsburg, Station
Leopoldsburg, Station
Leopoldsburg, Station
Achel, Statie
Eksel, Marktplein
Zolder, Circuit
Lommel, Vossemeren
Neerpelt, Scoutsrally
Wijchmaal, Station
Lommel, Blauwe kei
Wijchmaal, Station
Eksel, Pijnven
Neerpelt, Scoutsrally
Achel, Statie
Lommel, Vossemeren
Leopoldsburg, Station
Eksel Markt – dauwtocht
Lommel, Blauwe kei
Ford testbaan
Neerpelt, Scoutsrally
Wijchmaal Station
Hechtel voetbalplein
Eksel, Marktplein
Lommel Station
Scoutsrally
Achel/Bokrijk en terug
Bokrijk/Achel

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

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.

Begeleiders
Volgende leden hebben zich bereid verklaard om
tochten te begeleiden:
Chantal, Dirk, Gaby, Henny, Jos, Stef 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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Club Kampioenschap
Vanaf 2009 organiseren we een club kampioenschap. Dit gaat niet om snelheid of
kilometers. De bedoeling is de meest actieve leden een keer in de bloemetjes te
zetten. Je kan als lid (bestuursleden dingen niet mee) punten verdienen door aan
onze activiteiten mee te doen.
In juni wordt een tussenstand gepubliceerd en op de receptie van het volgende jaar
wordt de top 3 gehuldigd.
Hoe kan je punten verdienen?
Cursus/les
Tocht
Tocht begeleiden
Dag Tocht
Nieuwe tocht aanbrengen
Activiteit niet op agenda van Lommel-Inline
Uitstap (Berlijn)
Avondactiviteit
Meewerken bij opzetten van activiteiten
Schrijven artikel clubblad
Receptie

10
20
30
40
35
15
75
15
25
50
500

Deze lijst is waarschijnlijk niet volledig maar zal steeds gepubliceerd staan op de
website.
Wij hopen dat er een echte strijd ontstaat voor de titel :
“Lommel-inline club-kampioen”.
iedereen veel succes gewenst.
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Uitstap

driedaagse naar Berlijn......

In 2009 willen we onze eerste driedaagse uitstap maken. We hebben gekozen voor een
prachtig skategebied net onder Berlijn : “flaeming skate”.
Men heeft daar, met de steun van de Europese Gemeenschap, een pracht van een skatenetwerk aangelegd. Meer dan 190 km asfalt weg van ± 3 meter breed nodigt skaters uit
om zich eens heerlijk in te spannen.
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.
Graag hadden we van jullie zo snel mogelijk geweten, en uiterlijk voor 15 februari 2009,
wie met ons mee gaat.

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 hebben een optie voor een aantal kamers in het Goldener Stern hotel in Jutergog,
het centrum van de flaeming-skate. Meer informatie kan je vinden op
www.hotel-goldener-stern.de

Prijs?
1-persoonskamer:
2-persoonskamer:

45€ per nacht per persoon
80€ per nacht voor 2 personen

Dit zijn prijzen inclusief ontbijt. We betalen de dag van vertrek.
Annulatie voorwaarden:
Tot 30 dagen voor aanvang: kostenloos, van 29 tot 15 dagen voor aanvang 50%, van 14
to 4 dagen voor aanvang 70%, latere annulatie 80%, niet opdagen 100%
Wij centraliseren de aanvragen tot 15/02/2009, het staat de leden uiteraard vrij om na
deze datum zelf contact op te nemen met het hotel om alsnog een kamer te boeken.
Ook als je zelf een alternatief hebt waar je wil logeren, is dit geen enkel probleem.
Schrijf vlug in voor deze trip. Zo ben je zeker van de reservatie en heb je alvast een fijne
trip voor de boeg. Je kan reserveren door een mailtje te sturen naar
rony.vanderhoydonck@lommel-inline.be of door Jos
een telefoontje te geven
(0476/55 13 95).

Meer info ?
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Evenement van Lommel-Inline
We willen Lommel-inline meer naambekendheid geven. Dat willen we bereiken door een
evenement te organiseren waarmee we naar buiten kunnen treden. We hebben al wat
ideeën maar ieders inbreng is welkom.
Een evenement vereist echter heel wat voorbereiding. Het bestuur heeft de handen
reeds vol met de dagelijkse werking van de club. We zouden het dus appreciëren als er
leden van de club zijn die hun schouders mee onder de organisatie willen zetten.
Geïnteresseerd? Laat even iets weten aan iemand van het bestuur. Indien er voldoende
belangstelling is bij onze leden komen we reeds in het voorjaar samen om een leuk
evenement voor het seizoen van 2010 uit te werken.

Wistjedat
-

wist je dat sommige mensen tegen een brug op kruipen i.p.v. skaten;
wist je dat Lommel-Inline al drie jaar bestaat;
wist je dat we van overal telefoons en mails krijgen i.v.m. onze lessen;
wist je dat onze leden vooral vrouwen zijn;
wist je dat het nu eindelijk vaststaat dat onze voorzitter hersenen heeft. Na zijn val
vorige zomer had hij nl. een hersenschudding (zegt hij zelf toch);
wist je dat skaten een sport is voor alle leeftijden;
wist je dat we tot nu toe drie verschillende "soorten" lessen gegeven hebben :
recreatief skaten, snelskaten en freestylen;
wist je dat Pierre-Alix al naar Polen geweest is om te freestylen;
wist je dat we al een trainer uit eigen rangen hebben;
wist je dat deze trainer, Chantal, het meer dan behoorlijk doet en iedereen op de
wieltjes krijgt;
wist je dat skaten het ideale alternatief is voor joggers met pijnlijke rug en knieën;
wist je dat er een aantal nieuwe tochten op het programma staan die vertrekken
vanuit de scoutsralley en Achel-Statie?
wist je dat we vorig jaar een 10-tal cursussen hebben gegeven?
wist je dat we vorig jaar meer dan 100 leden hadden?
wist je dat we vorig jaar meegedaan hebben met de eerste 6 uren van Roll’On in
Diepenbeek?
wist je dat we vorig jaar met 10 deelnemers aan de start stonden van de groene
halve marathon in Hamont-Achel?
wist je dat Jos en Rony zitten te wachten op je bijdrage aan deze rubriek "wist je
dat ...";
wist je dat je hen gewoon moet mailen om je nieuwtje in deze rubriek te zien
verschijnen.
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Special “Flaëming”
Skaten en fietsen op het fijnste asfalt. Pauzeren onder bomen of in een gezellig restaurantje.
Bezienswaardigheden ontdekken en de geschiedenis herbeleven. Dit alles en nog veel meer kan
je op de Flaeming-Skate, Europa’s Skate-Regio ten zuiden van Berlijn. 200 Kilometer lang voert
de drie meter brede baan en het aangrenzende twee meter brede fietspad je door de "Niedere
Fläming" en het "Baruther Urstromtal". Idyllische dorpjes, ontzagwekkende kerken, historische
molens en vele andere monumenten uit het nabije en verre verleden sieren de route.
Interessante bezienswaardigheden en attractieve sportfaciliteiten maken het aanbod
compleet.
Het hart van de Flaeming Skate, de Rondkoers RK 1 (94,6
kilometer lang) biedt op zijn weg door de "Niedere
Fläming" makkelijke maar ook moeilijkere parcours. Op
het perfect gladde asfalt lijkt het alsof de skates vanzelf
rollen. Goed en tijdig kunnen remmen, de nodige
beschermers en een helm dragen zijn natuurlijk
belangrijke voorwaarden bij het skaten. Het is de moeite
waard om af en toe te pauzeren. Niet alleen de vele
picknickplaatsen nodigen hiertoe uit maar ook de
veelzijdige toeristische infrastructuur in de dorpjes aan de
rand van het parcours : van Skate-verhuur tot Cafés,
Hotels, Pensions, "Kreativbude" en een winkel met
antiquiteiten.

Soms zie je door de bomen het zonlicht weerspiegelen op een meer. En op andere plekjes kan je
je aan keurige stranden opfrissen. Bovendien zie je veel monumenten op je tocht. De stad
Luckenwalde en de historische kern van de stad Jüterbog laten net zoveel indruk achter als het
terrein dat vroeger als militair vliegveld diende (Altes Lager). Het museum in het slot van Arnim
in Wiepersdorf en de vele molens die direct aan de Flaeming-Skate staan en al uit de verte te
zien zijn, nodigen uit tot een bezoek.
Beginners zijn op de Kolzenburger Rondkoers (12 kilometer lang) aan het juiste adres. Doordat
deze tour geen noemenswaardige hoogteverschillen heeft, is het een makkelijk parcours. In het
dorpje vind je niet alleen een bed voor de nacht en lekker eten, de gasten kunnen hier ook
inline-skates en fietsen huren of aan een cursus voor beginners deelnemen. Van Kolzenburg is
het niet meer ver naar het "Freibad" Luckenwalde en naar het belevenisbad Fläming-Therme.

De Rondkoers van Jüterbog over Neuheim en Grüna naar
Klooster Zinna zorgt op 11 kilometer voor een
onvergetelijke skate-belevenis. Daarnaast worden cultuur
en geschiedenis geboden. De "Abtshof" in Jüterbog, de
Museumschuur in Grüna, het "Zisterzienserkloster" en het
Webermuseum in klooster Zinna zijn een pauze waard. De
Skate-Arena in Jüterbog ligt direct aan de Flaeming-Skate.
Kenners spreken hier van de modernste
sportaccommodatie in Europa. In deze nieuwe Arena
vonden van 31 juli tot 7 augustus 2005 de Europese
kampioenschappen in Speedskating plaats.
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Heel sportieve mensen kunnen zich verheugen op Rondkoers 4. Dit parcours ligt direct aan de
Skate-Arena Jüterbog en is ideaal om het uithoudingsvermogen te trainen of je op een skatemarathon voor te bereiden. Het circa 45 kilometer lange parcours heeft met zijn uitzicht op
bossen en velden enige verrassingen in petto.
De Flaeming-Skate die in maart 2005 een toeristenprijs van het Land Brandenburg in ontvangst
mocht nemen, is ideaal voor een dagje, weekend, week of langere vakanties op de fiets of op
skates. Niet alleen mensen uit Berlijn en Brandenburg waarderen deze mogelijkheid zich in de
vrije natuur te kunnen ontspannen. Intussen heeft de Flaeming-Skate in heel Duitsland en ook
in Europa vele voorstanders gevonden. En de fanclub groeit van dag tot dag. Deze
belangstelling zorgt ervoor dat deze toeristische attractie ook in toekomst verder groeien kan.

Meer info ?
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