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Beste leden,
Het nieuwe jaar is weer goed op start gekomen, fantastisch weer en een
hoge opkomst. Een uitdaging voor het organiseren van de verschillende
tochten om toch elke keer aan elk niveau een aangepaste tocht aan te
bieden.
We hebben al enkele zeer geslaagde activiteiten gehad en hopen er zo nog
vele op te zetten dit jaar. Tijdens onze eerste buitentocht waren we bv. met
niet minder dan 27 deelnemers, aan het jeugd kamp in de paasvakantie werd
door 28 jeugdige skaters deelgenomen. Kijk zeker eens naar de foto's in ons
digitaal fotoalbum.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de activiteiten die we dit
jaar plannen, op skates of soms ook een keer zonder de skates maar altijd
plezant om mee te doen.
Hebben jullie nog ideeën rond All-Inline Samen Skaten en Skeeleren vzw,
post ze even naar nieuwsbrief@all-inline.be, en wij zullen kijken of we ze
kunnen uitwerken.
Tot op onze activiteiten!
Het bestuur,

Jos, Sarai & Rony

Ter herinnering :
onze website :
onze blog :

www.all-inline.be
www.all-inline.be/blog

Stuur je artikels naar : nieuwsbrief@all-inline.be
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Lidgeld 2014
Voor hen die hun lidgeld nog niet gestort hebben. Het lidgeld bedraagt nog steeds €28.
Hierdoor:
·
·
·
·

kan je uiteraard volop meedoen aan al de activiteiten die we organiseren
ben je lid van de Vlaamse Rollerbond
heb je 10% korting in sommige sportwinkels zoals bij onze T-shirt sponsor
“www.sportservice.be”
ben je verzekerd (24/24 uur) voor alle medische onkosten, zelfs zonder
ziekenhuisopname, op al onze activiteiten en daarbuiten
de

de

Gezinskorting van 10%: bij inschrijving van 2 , 3 of meer deelnemers van één gezin
betaalt enkel de eerste inschrijver €28, de volgende leden betalen slechts €25,20.
Mogen we jullie vragen om het lidgeld van 2014 over te maken op onze rekening.
IBAN BE46 9794 3341 8536 | BIC ARSPBE22
All-inline Samen Skaten en Skeeleren vzw
Stevensvennen 98
3920 Lommel
Bij meerdere inschrijvingen per overschrijving gelieve de naam van de leden in het
commentaar veld te zetten. Mocht je een adreswijziging hebben ondergaan tijdens 2013 en
je hebt dit nog niet doorgegeven, stuur even een mailtje naar onze ledenadministratie
rony@all-inline.be.
Nieuwe leden sturen een mailtje naar rony@all-inline.be voorafgaand aan hun storting.

Agenda 2014
Onze tochten zullen zoals altijd aangekondigd worden op onze website, via e-mail, en op
Facebook. De bedoeling is dat we wekelijks volgende tochten organiseren:
· Onze klassieker op zondag voormiddag om 9u30
Organisatie: Erik
· Elke donderdagavond om 19u00, 19u30 of 20u00h afhankelijk van de zon
Organisatie: Sarai en Jos
· De 2-wekelijkse kindertocht op woensdag om 19:00u behouden
Organisatie: Karin, Sarai en Christel
· Nieuw dit jaar is dat we een jeugdtocht organiseren op maandagavond om
18u45, in elk geval tot aan de grote vakantie; daarna volgt een evaluatie.
Organisatie: Rony
Hier reeds een overzicht van de geplande evenementen:
Vertrekplaats
Weekend naar de
Moezel
Ijsjestocht

Datum
12,13 en 14
juni
22 juni

Antwerpen – Lommel
Desselse skateparade
Diepenbeek
Hamont, centrum

5 juli
9 augustus
23 of 24 aug.
Zondag, 07/09

Circuit Zolder

Zaterdag en
zondag 13 en
14 september

Tochtbeschrijving
Moezel auto-vrij
Een namiddag skaten van ijs-salon/boerderij
naar volgende ijs-salon/boerderij.
De enige echte onvervalste klassieker
De plezantste skateparade van het land
De 6 uren van Roll’On; start om 12:00u
Groene Halve Marathon, vertrek om 15:55h
voor 12 of 21 km
Als alles goed gaat bij de organisatie, de
eerst 8 uren van Zolder.

Ben je van plan om buiten de georganiseerde tochten zelf even op “stap” te gaan, plaats
het snel even op de All-Inline Facebookgroep. Misschien is er iemand die toevallig
dezelfde plannen heeft. Ook iemand die een mooi traject of iets dergelijks kent, mag
dat plaatsen.
www.all-inline.be

info@all-inline.be

De 6 (3) Uren van Roll'On
Ook dit jaar doen we weer mee aan de 6 uren van Roll'On (estafettenploeg van max. 5
deelnemers). De datum staat nog niet vast maar hou het weekend van 23/24 augustus vrij.
Het gewone recept, veel skaten maar vooral veel fun, een gezellig samenzijn met iedereen
die niet van zijn skates kan afblijven.
Voor de nieuwe leden, we doen niet mee om te winnen maar koesteren de olympische
gedachte: “deelnemen is belangrijker dan winnen”.
Ook de jeugd van 10 tot 16 jaar komt aan bod tijdens dit evenement. Zij rijden de 3 uren
van Diepenbeek en rijden dus 3i.p.v. 6 uren. Inschrijven kan bij Rony (rony@all-inline.be)

De 8 uren van Zolder
Omwille van het matig aantal inschrijvingen voor de 24 uren te Zolder, wordt er dit jaar een
“8 uren“ georganiseerd.
Net als in Diepenbeek rijden we in teamverband maar nu in teams van 6 personen die 8 uren
lang rondjes zullen rijden op het circuit te Zolder. Hou de datum vrij: 13 of 14 september.
Meer info zal volgt later.
Laat ons hopen dat dit initiatief lukt, dan kunnen we ons daar een weekendje uitleven!!!!
Inschrijven bij rony@all-inline.be

Club Kampioenschap 2013
De volgende op de lijst van de clubkampioenen:
Christel Hendrix
Vorige clubkampioenen:
2009:
2010:
2011:
2012:

Paul Van Roey
Sarai Schepers
Zoë Geysmans
Christel Hendrix

We beginnen weer van vooraf aan, de teller stond weer op 0 voor iedereen. Maar toch al
een nieuw klassement voor iedereen boven de 300 (15+ activiteiten) punten:
1.
2.
3.
4.
7.
8.

Wannes Vekemans
Karin Molemans
Zoë Geijsmans
Christel Hendrix, Wout Beysen, Esther Vandenhoudt
Maren Vervecken
Kobe Daniels

Weetjes
Wist je dat:
·
·
·
·
·
·
·
·

De receptie tot 22:30u zou duren.
Er nog gelachen, gedronken en gedanst werd tot na 00:00u.
Jos zijn speech weer fantastisch goed had voorbereid.
We dit jaar echt, echt, echt de tocht Antwerpen-Lommel gaan doen!!!
Ons ledenaantal weer boven de 100 is!
Er de hele winter wintertochten zijn gehouden vanuit Leopoldsburg.
We onze ijsjestocht zeker niet vergeten; we trachten op een namiddag 4
ijsplaatsen op te zoeken.
We volgend jaar ons 10-jarig bestaan vieren!!!!!
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