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BETREFT: Recreatieve activiteiten 2005

Beste,
Naast de wekelijkse trainingen voorzien we voor het jaar 2005 een aantal niet-competitieve
activiteiten voor onze clubleden uit de groepen voor gevorderden en volwassenen. Na enkele
succesvolle experimenten tijdens het vorige jaar lijkt het duidelijk dat hier heel wat interesse voor
bestaat.
1. Skeeleren in Zolder (autocircuit)
Op donderdagavonden is het circuit van Zolder een trefplaats voor inline skaters. Het circuit is vrij
toegankelijk voor alle niet-gemotoriseerde sporters, is goed berijdbaar en afwisselend (met een paar
hellingen en afdalingen) – in een mooie omgeving. In 2005 maken we een vaste afspraak dat er elke
laatste donderdag van de maand – vanaf april tot en met september – in groep naar Zolder wordt
gegaan. Samenkomst ofwel om 18.15u in Tienen aan de Manège, ofwel om 19u aan de
hoofdtribune op het circuit zelf.
2. Toertochten met ‘Skate-Je-Fit’
Skate je Fit is een organisatie die reeds gedurende een aantal jaren recreatieve skeelertochten
(toertochten) organiseert. Ondertussen organiseren ze letterlijk elke week één of meerdere tochten.
Wij hebben bij de bestuurders van Skate Je Fit kunnen regelen dat onze leden gratis kunnen
deelnemen aan de eendaagse binnenlandse tochten van hun organisatie. Verzekerd zijn jullie via
onze club. Van zodra er een kalender voor 2005 beschikbaar is spelen we hem door, meer
informatie vind je alvast op hun website http://www.skatefit.org .
3. Uitstappen georganiseerd door de club
Dit jaar organiseren we ook diverse uitstappen voor alle leden. Een overzicht vind je hieronder, meer
informatie volgt in de weken voordien of kan worden gevraagd aan Wim Lemmens (0499/16.05.00)
of Christophe Vanroelen (0497/40.48.28).
Zondag 16 januari 2005: IJsschaatsen op de lange baan in Breda. Vertrek om 10 uur aan de
Manège in Tienen. Prijzen: huur +/- 5 euro, toegang 3,50 tot 4,80 euro. Meer info: www.optisport.nl .
Neem geld of een lunchpakket mee om ’s middags te eten!
Zondag 13 maart: Zwemmen: alle leden, ouders, vrienden, … kunnen mee. Afspraak om 16u aan
het zwembad van Tienen.
Zondag 1 mei: skeelertocht op het fietspad Aarschot Æ Herentals – zeer mooi parcours!!! (30 km
heen en terug). Afspraak aan het oude spoorwegknooppunt op de Oude Mechelsebaan, om 14u.
Vrijdag 15 juli 2005: deelname in groep aan de Brussels Roller Parade. Duizenden deelnemers op
een afgesloten parcours in het centrum van Brussel – echt de moeite! Wel een aantal moeilijke
punten DUS enkel geoefende deelnemers!!! Vertrek om 18u in Tienen aan de Manège of om 20u
vertrek aan het Poelaertplein in Brussel.
Zondag 28 augustus 2005: toertocht Hoegaarden – Namen/ Egezée. Betonnen baantje dat er heel
mooi bijligt, zonder al te steile hellingen. In een zeer mooi landschap! Afspraak op om 10u aan het
begin van het baantje achter de gebouwen van de brouwerij.
Zondag 13 of 27 november 2005: hockeytornooi in de Manège.

