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Beste leden,

Het nieuwe jaar is weer goed op start gekomen, onze nieuwe leden zijn na de
lessen al weer zo goed als klaar om het grote werk aan te vatten en dus om
mee te doen aan onze toertochten.
Paul zit al op hete kolen. Zodra het weer het toe laat, beginnen we er aan.
Dit is reeds onze 13de nieuwsbrief. We hopen die dat we hiermee het nieuwe
jaar een positieve start geven en verwachten jullie allen alvast op onze
activiteiten.
In deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht van de activiteiten die we dit
jaar plannen, meestal op skate, soms ook een keer zonder de skates, maar
altijd plezant om aan deel te nemen.
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.

Ter herinnering :
onze nieuwe website : www.all-inline.be
onze nieuwe blog :
www.all-inline.be/blog
Stuur je artikels naar : nieuwsbrief@all-inline.be
www.all-inline.be

info@all-inline.be

Lidgeld 2013
Voor wie het lidgeld nog niet gestort heeft: het lidgeld bedraagt nog steeds €23,00.
Voor dat bedrag:
· kan je uiteraard volop meedoen aan alle activiteiten die we organiseren;
· ben je tevens lid van de Vlaamse Rollerbond;
· ben je verzekerd voor alle medische onkosten, zelfs zonder ziekenhuis
opname, ten gevolgen van incidentjes tijdens onze activiteiten;
· geniet je van 10% korting in sommige sportwinkels zoals bij onze T-shirt
sponsor “www.sportservice.be”
Voor slechte €2,00 extra (€25,00) ben je tevens 24/24 uur verzekerd voor
medische onkosten, ook wanneer je tijdens het skaten buiten clubverband een
ongeval hebt.
Meerdere skaters binnen één gezin? Geniet dan van onze gezinskorting van 10%.
Bij inschrijving van 2, 3 of meer deelnemers van één gezin betaalt enkel de eerste
inschrijver €23,00 (€25,00). De volgende leden betalen €20,70 (€22,50).
Mogen we jullie vragen om het lidgeld van 2013 over te maken op onze rekening:
979-4334185-36
IBAN BE46 9794 3341 8536
BIC ARSPBE22
All-Inline Samen Skaten en Skeeleren vzw
Stevensvennen 98
3920 Lommel

Bij meerdere inschrijvingen per overschrijving verzoeken we je om de namen van
de leden in het commentaarveld te zetten. Mocht je een adreswijziging hebben
ondergaan tijdens 2012 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 2013
Onze tochten zullen zoals altijd aangekondigd worden op onze web site, via e-mail
en op FaceBook.
De bedoeling is dat we twee tochten per week organiseren:
· onze klassieker op zondag voormiddag om 9:30u;
· tijdens de week afwisselend op dinsdag- en donderdagavond om 19:00u,
19:30u of 20:00u afhankelijk van de zon.
Uiteraard blijft ook de 14-daagse kindertocht op woensdag om 19:00u behouden.
Op de volgende pagina vind je een overzicht van de geplande evenementen (zie
ook later in deze nieuwsbrief).
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Vertrek

Datum

Tocht beschrijving

Paalse Plas

Zondag 07/04

De enige echte start, hoewel we wel al eerder

Fläming (Berlijn)

Pinkster weekend

tochten zullen plannen.
3 dagen skaten op het, voor skaters aangelegd,
mooie asfalt van Fläming, 100 km beneden
Mittelrhein
Lessen snel skeeleren
BBQ
Dessel

Zondag 26/05
Maandag 15, 22, 29

Marathon
Leren om met minder moeite meer meters te

april

kunnen afleggen.

Zaterdag 1/06
Zaterdag 17/08

Onze enige echte onvervalste BBQ te Kerkhoven.
Desselse skateparade, de gezelligste avondtocht
van het land.

Diepenbeek
Hamont, centrum

Zaterdag 17/08
Zondag 01/09

De 6 uren van Roll'On. Start om 12:00u
Groene Halve Marathon, vertrek om 15:55u voor
12 of 21 km

Circuit Zolder

Zaterdag 14 & zondag Als alles goed gaat bij de organisatie, de eerste
15/9

24 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 facebook groep. Misschien is er iemand die
toevallig dezelfde plannen heeft. Ook wie een mooi traject of plezante skateactiviteit kent, mag dat plaatsen.

Skaten in Fläming
Ook dit jaar plannen we een weekend-uitstap. In het Pinksterweekend trekken we
opnieuw naar Berlijn. Daar is het Fläming-skate-park; 300 km skate-paden in glad
asfalt waar je niet gehinderd wordt door auto's.
Kijk alvast eens op http://www.flaeming-skate.de .
We vertrekken op vrijdag 17/5 rond 15.00 uur aan de carpool parking aan de
snelweg in Houthalen – of ergens in de buurt.
Op zaterdag 18/5 en zondag 19/5 skaten we een tocht die 70 à 100 km zal
bedragen. Op maandagvoormiddag (20/5) doen we nog een “uitbollertje” en dan
rijden we huiswaarts waar we in de late avond zullen aankomen.
Interesse? Laat dan zo snel mogelijk iets weten aan Paul of via info@all-inline.be.

Marathon van Mittelrhein
De Marathon van Mittelrhein (http://www.mittelrhein-marathon.de) gaat dit jaar door op
zondag 26/5. Iedereen met een beetje basisconditie kan deze tocht aan.
Het is een ideaal parkoers met een bijna perfect wegdek vlak naast de Moezel. Je
wordt met de trein stroomopwaarts gebracht en het hele parkoers verloopt bergaf,
meestal met de wind in de rug.
We vertrekken de zondag ochtend 26/5. Iedereen rijdt de Marathon op zijn tempo
maar desgewenst blijven we de eerste 30 km samen waarna ieder met zijn energie
en op zijn tempo verder rijdt tot aan de finish.
Een aantal mensen is reeds ingeschreven maar via hoger aangehaalde website kan
ook jij je inschrijven. Ondervind je problemen bij het inschrijven, contacteer dan
Rony en hij helpt je uit de problemen.
www.all-inline.be
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De 6 Uren van Roll'On
Ook dit jaar doen we weer mee aan de 6 uren van Roll'On. Dit evenement vindt
plaats op zaterdag 17/08.
Het recept is bekend: veel skaten, veel fun en een gezellig samenzijn met iedereen
die niet van zijn skates kan afblijven.
Inschrijven kan bij Rony (rony@all-inline.be)

De 24 uren van Zolder
Er zijn momenteel een aantal onderhandelingen bezig opdat we dit jaar in ons eigen
Limburg een “24 uren” zouden kunnen rijden.
De vooropgestelde formule lijkt op die van Diepenbeek: de teams bestaan nu echter
uit 10 persoenen die gedurende 24 uur proberen zoveel mogelijk rondjes te draaien
op het circuit van Zolder. Hou 14 en 15 september reeds vrij in je agenda..
Laat ons hopen dat dit initiatief slaagt opdat we ons daar een weekendje kunnen
uitleven!!!!

Club Kampioenschap 2012
Christel Hendrix heeft het clubkampioenschap 2012 gewonnen en mag zichzelf een
jaar lang de “All-Inline-Clubkampioen” noemen!!! We zetten de tellers terug op nul
en iedereen kan weer meedingen naar de trofee van 2013.
De top 3 van 2012:
1. Christel Hendrix
2. Karin Molemans
3. Kris Leysen
Proficiat aan alle deelnemers!

Weetjes
Wist je dat
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

De receptie tot 22:30u zou duren?
Er nog gelachen en gedronken werd na 24:00u?
Jos zijn speech weer fantastisch goed had voorbereid?
We dit jaar echt de tocht Antwerpen Lommel gaan doen!?
Onze leden-teller voor 2013 weer op 80 staat?
Leen haar VTS-initiator diploma heeft gehaald?
Rony zijn VTS-initiator Skeeleren diploma heeft behaald?
Onze voorzitter door knie-perikelen “out” is tot midden juni?
We de kindertochten ook weer opstarten?
We bij slecht weer de kindertocht vervangen door een fun-sessie in de
Soeverein?
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