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Beste leden,
Terwijl de vakantie voorbij vliegt, maken we even tijd om een korte evaluatie
te maken van de activiteiten van All-Inline vzw van de voorbije periode. In
deze nieuwsbrief vinden jullie dan ook enkele verslagen zoals dat van onze
“BBQ” en van het “Moezel weekend”.
Ons blijft vooral het (tot nu toe) fantastische weer bij van de zomer van
2013. Gelukkig waren er nog voldoende “koele” dagen om toch op de skates
te staan.
Het is ook tijd om eens naar de volgende maanden te kijken. Het belooft een
drukke periode te worden met daarin onze nieuwe najaarslessenreeksen,
FreeStyle, fun-activiteiten en onze najaarstochten.
Hebben jullie nog ideeën rond All-Inline vzw, post ze even naar
nieuwsbrief@all-inline.be, en wij zullen kijken of we ze kunnen uitwerken.
Het bestuur,
Jos, Paul, Sarai en Rony

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

Moezel skate tocht & Mittelrhein marathon
Ook dit jaar viel het Moezel weekend samen met de Mittelrhein marathon. Alleen Kris heeft
beide gecombineerd.
Met een zevental enthousiastelingen (Paul, Erwin, Kris, Ben, Hans, Lieve en Christel)
trokken we naar de Moezel om daar te skaten en te genieten van het landschap.
Er werd vrijdag vertrokken en ook al aardig wat geskated vooraleer de echte tocht op
zaterdag aan te vatten. Eerst gingen we met de trein bergop om dan via een dalende (en
soms vals dalende) route terug te keren. Een hele toffe tocht die werd uitgestippeld door
Erwin en iedereen is het er over eens: dit wille we volgend jaar nog een keer doen.
Op zondag werd de groep gesplitst: Kris ging naar de marathon, Ben en Hans maakten nog
een skate-tocht op de “autovrije zondag” en de anderen gingen na een goede ochtend terug
naar huis.
Met dank aan Erwin voor de organisatie.

Met de deelname van Kris, Jos, Sarai, Jan, Joris, Noah en Eric waren we ook goed
vertegenwoordigd op de Mittelrhein Marathon. Alleen zat het weer een beetje tegen en
verliep de hele tocht in de regen maar dat kon de “pret” niet bederven. Iedereen is heelhuids
tot aan de finish geraakt, tenminste, degenen die niet over Jos struikelden…
Proficiat aan heel de groep.
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BBQ
Als we de opkomst en de sfeer van onze BBQ op 1 juni evalueren mogen we zonder twijfel
spreken van een succes.
Jullie hebben waarschijnlijk de foto's gezien in ons online fotoalbum. Als dat niet het geval
zou zijn, wordt het hoog tijd om er even een kijkje te gaan nemen (je geraakt er eenvoudig
via onze website all-inline.be)
De BBQ werd gesmaakt door een 35-tal aanwezigen in het zaaltje “St. Jan” te Kerkhoven.
Het was de eerste keer dat we niet buiten gegeten hebben omdat de avond redelijk frisjes
was. Maar, met het verlof voor de deur was iedereen redelijk uitgelaten zodat de sfeer er
onmiddellijk in zat. We startten rond 17:00u en de klok stond op 01:00u toen de laatste
leden van het feestcomité alles hadden opgeruimd.
Wij danken iedereen die heeft meegeholpen aan het evenement en in het bijzonder Luc en
Stefan voor het bakken van het vlees. We hadden het zelf niet beter kunnen doen.
Volgend jaar opnieuw ? Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

Speciale activiteiten
10 Augustus 19:00u - Desselse Skate parade
De tofste skateparade van het hele land en er is ons ingefluisterd dat All-Inline vzw in tenue
aanwezig zal zijn, kom dat zien.
17 augustus 13:00u - 6 uren van Roll'On te diepenbeek
Dit jaar zijn we aanwezig met niet minder dan 8 ploegen. Als je zelf niet mee kan doen, kom
dan zeker een keer kijken en onze teams aanmoedigen.
1 september 15:50u - Groene Halve Marathon te Hamont-Achel
Hopelijk zijn we ook dit jaar weer talrijk aanwezig. Je kan de 12 of 21 km skaten.
14/15 september - 24 uren van Zolder
We zijn aan het rondkijken of we een groepje samen krijgen om ook hieraan deel te nemen.
Een groepje zou toch zeker uit 8 à 10 skaters moeten bestaan. Meld je aan bij iemand van
het bestuur als je interesse hebt.
8 of 22 september- tocht Antwerpen – Lommel.
Inderdaad, de lang verwachte tocht Antwerpen-Lommel staat in de planning.
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Lessenreeksen Najaar 2013, voorjaar 2014
Open Deur All-Inline Samen Skaten en Skeeleren v.z.w.
Op zondag 29 september en op maandag 30 organiseren we een “Open Deur”. Hier kan
iedereen die dat wenst kennis komen maken met All-Inline v.z.w. Ook verwachten we onze
leden om de nieuwelingen op te vangen of gewoon om mee te doen met de verscheidene
activiteiten die we organiseren.
Wat we doen?
· Korte initiatielessen;
· Fun-activiteiten;
· Beperkte FreeStyle;
· Spelletjes voor klein en groot;
· Inschrijvingen voor de lessenreeksen.
Waar en wanneer?
· Leopoldsburg, zondag 29 september van 10:00u tot 12:00u - Sporthal van de St.
Michielsschool in de Ferdinand Vanbaelstraat;
· Lommel, maandag 30 september van 19:00u – 20:00u – Evenementenhal “De
Soeverein”, sportveldstraat 10.
We rekenen op een talrijke opkomst!

Beginnerscursussen inline-skaten
Dit najaar starten eveneens verscheidene cursussen voor mensen die hun skate-techniek
willen verbeteren. De lessen staan open voor beginners en voor diegenen die al redelijk
kunnen skaten maar bij voorbeeld hun (rem-)techniek willen verbeteren.
Wij organiseren drie sessies die elk 20 lessen van 1 uur omvatten.
Waar/Wanneer?
· Leopoldsburg, Sporthal van de St. Michielsschool in de Ferdinand Vanbaelstraat
o Elke zondag 09:30u – 10:30u, startend vanaf 29 september
o Elke zondag 10:45u – 11:45u, startend vanaf 29 september
· Lommel, Evenementenhal “De Soeverein” (achteraan op de betonnen vloer),
Sportveldenstraat 10
o Elke maandag 19:00u – 20:00u, startend vanaf 30 september
Inschrijvingsgeld voor 20 lessen
· Inclusief lidgeld en verzekering: €119,00 (bestaande leden krijgen €10,00 korting);
· Heb je reeds 20 lessen gevolgd en nog ben je nog steeds lid: €20,00 + lidgeld 2014
Gezinskorting..
Vanaf de tweede inschrijving binnen één gezin geniet je van 10% korting.
Hoe inschrijven?
· Tijdens onze “Open Deur” dagen of
· Door middel van een mailtje aan rony@all-inline.be
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Gevorderde lessenreeksen
Dit najaar besteden we ook tijd aan onze gevorderden. Voor hen organiseren we een
lessenreeks waarbij we oog hebben voor:
· het op pijl houden van de conditie tijdens de winter;
· het verbeteren van de techniek;
· het verkennen van andere disciplines (FreeStyle, snel-skate, etc.);
· amusement op skates!
Waar/Wanneer?
· Leopoldsburg, vanaf 29 september, elke zondag 09:30u - 10:30u, sporthal van de
St. Michielsschool in de Ferdinand Vanbaelstraat.
Inschrijvingsgeld voor 20 sessies
· Nog geen lessen gevolgd: €119,00 (inclusief lidgeld en verzekering)
· Reeds 20 beginnerslessen gevolgd en nog steeds lid: €20,00 + lidgeld 2014
FreeStyle
We weten graag of er voldoende interesse is in een nieuwe free-style lessenreeks (op een
dag door de week). Indien dat zo is, laat van je horen door een mailtje aan Sarai (sarai@allinline.be).

Fun-activiteiten op woensdag
Dit najaar organiseren we eveneens onze fun-activiteit op woensdagavond. De fun
activiteit wordt om de veertien dagen georganiseerd van 19:00u – 20:00u in de soeverein
en is gratis.
Wat doen we op deze fun-activiteit?
·
·
·
·
·

Beetje techniek bijschaven;
Roller hockey;
Roller voetbal;
Roller basket;
Allerlei Spelletjes (tikkertje, bal, etc).

Wij hopen op een ruime interesse zoals dat de vorige jaren het geval was.
Meer informatie volgt later!

Club Kampioenschap 2014
Een voorlopige tussenstand! Iedereen zit iedereen op de hielen, de prijzen zijn zeker nog
niet verdeeld.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hendrix Christel
Leysen Kris
Devisser Lieve
Geysmans Zoë
Molemans Karin
Noel Ashley

Zoals je weet kan iedereen die deelneemt aan een activiteit dat ook laten registreren en
daarmee punten verdienen. Registreren doe je door middel van een mailtje aan rony@allinline.be. Tijdens onze jaarlijkse receptie ontvangt de top 3 van het klassement een
aandenken en de winnaar ontvangt onze wisselbeker. Win je de wisselbeker 3 keer, dan
blijft hij van jou!
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Weetjes
Wist je dat:
·
·
·
·
·
·

Als Kris een Marathon lang in de regen op haar skates staat, ze er tegen op ziet om
dat laatste stukje naar de wagen ook nog te skaten;
We nog niet verloren reden dit jaar;
De dauwtocht werd afgelast maar er maar er toch een deelnemer kwam opdagen
ondanks het vroege uur;
We dit jaar een tocht hebben afgelast omdat het te warm was (ja, je leest het goed,
dit is geen fout van onze redacteur). Wat een zomer!!
Kris nu met lage skates door het leven bolt, we kunnen ze eindelijk weer volgen maar
vrezen dat dat niet lang zal duren;
We als club een aantal skates en setjes valbescherming hebben aangekocht zodat
leden deze een keer kunnen testen alvorens zelf skates/bescherming te kopen.
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