
THOROSCOOPDE VRAAG
In elke nieuwsbrief stellen we een vraag aan onze trainers. 
De leukste antwoorden kan je hier dan vinden. Deze keer:

“Wat vond je het leukste thema 
van de turnshow tot nu toe?”

Cirque de THOR (Erik)

“Ge moogt niet altijd iemand doormidden zagen hé. Een 

circus probeert net als de turnshow de toeschouwers te 
vermaken met show, acrobatie en humor.”

THOR The Movie (Leen)

“Thor the movie was leuk omdat alles leuk ingekleed; 

leuke kostumekes! Ook op die jeugdturnshow zijn er veel 

mooie dingen gedaan qua inkleding.”

HisTHORy (Karisia)

“Dit is de enige show die ik heb gezien als toeschouwer. 

En ja.,... ook van op de tribune is het evenzeer genieten! 

Met pijn in het hart kon ik toen niet meedoen!”

Heroes (Sarah & Sven)

Sarah: “Tijdens deze show hebben we heel wat helden 

gezien die geweldige kunsten hebben uitgevoerd. 
Daarvoor trainen we toch elke dag in de turnzaal?!” 

THOR@WORK (Nienke, Tineke & Hanne)

Nienke: “Omdat training geven op zich ook wat werken 

is. Een geweldige job die je voldoening geeft en waar je de 

leuke collega's er zomaar bij krijgt! Bovendien zorgen de 
gemotiveerde kinderen ervoor dat je met een smile op je 

gezicht de turnzaal verlaat na de wekelijkse trainingen. 
Het einde van de turnshow gaf dan ook aan dat THOR-

trainer zijn een geweldig beroep is!”

Tineke: “Het concept zat goed in elkaar, maar ook de 
grappige filmpjes van Seppe en Alwin waren geweldig! :)”

Hanne: “Ik heb me toen geamuseerd. Het was eens iets 
anders. Ook omdat er een rode draad zat doorheen de 

show, met de trainers die een beroep gingen zoeken.

THORtesterom (Sam)

“Omdat het gewoon de beste show was!”

En An,... die vond ze allemaal leuk!

Boogschutter:
Maak tussen de toetsen en examens tijd om een frisse neus te 
halen.  Advies: bezoek eens een kerstmarkt.

Steenbok:
Je bent helemaal klaar om te tonen wat je in je hebt. Zorg 
ervoor dat je steeds stretcht om blessures te voorkomen.

Waterman:
Zet je feestneus op want het is tijd om uit je dak te gaan. Let 
op sporters mogen maar een beperkte dosis snoep en alcohol 
gebruiken!

Wist je dat...
... !men al turnt sinds de tweede helft van de 18de eeuw?
...! Zwarte Piet regelmatig stiekem komt kijken of 
! iedereen wel flink aan het turnen is?
... ! de gemiddelde Thor-trainer 30 jaar oud is, 0,7 kinderen 
! heeft en 4 uur training geeft bij Thor?
... ! THOR staat voor Ter Heil Onze Ribbekas of voor de 
! iets oudere kindjes: ToogHangen is Ook Rurnen?
... ! de Gymnastiek Federatie de tweede grootste 
! sportfederatie is in Vlaanderen?
...! in de gang van de turnzaal een hele mand ‘verloren 
! voorwerpen’ staat, die wachten op hun eigenaar. 
...! de trainers graag ‘levende stratego’ spelen en altijd op 
! zoek zijn naar tegenstanders.

“Het paard van THORoje”
Om alvast 
in je agenda 
te noteren:
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Onze turnshow komt er weer aan.
Het thema is alvast veelbelovend!

9/12 THOR @ Kerstmarkt 19/1 Infoverg. Turnshow

15 en 16/12 Gymgala 1 en 2/2 Turnshow 10/2 Carnavalstoet



We did it!
• • •

Een woordje van de voorzitter
 

In het weekend van 25 november organiseerde 
THOR de BOT-finale in Zichem, dit staat voor 
Belgium  Open Trampoline. Geen vijf medailles 
werden er gewonnen, zoals de verwachtingen 
waren op de facebookpoll, maar liefst dertien 
medailles wisten onze springers binnen te 
rijven.
 
Dit gigantisch resultaat van onze trampoline-
afdeling was dat weekend niet het enige om fier 
op te zijn; want ons jongerenteam van de 
wedstrijdploeg jongens zette die zaterdag een 
unieke prestatie neer waarbij ze de 2e beste 
ploeg van België op de finales AGH werden. Ook 
de meisjes turnden hun eerste wedstrijd van het 
s e i z o e n e n k o n d e n e e n d e r d e p l a a t s 
bemachtigen. Onze trainers leverden weer 
meesterlijk werk en brachten hun gymnasten op 

topniveau. De gymnasten maakten het werk op 
hun beurt vlekkeloos af! Proficiat aan allen!

Ook de organisatie van de BOT-finale liep 
gesmeerd, dankzij de enthousiaste hulp van vele 
ouders, medewerkers die rotsvast present zijn, 
een vrijwel voltallig trainersteam en het bestuur 
dat alles in goede banen geleid heeft. 

Beste Thorianen,
we tellen meer dan 500 actieve leden, behoren tot 
de top 10 van kwaliteitsvolle gymclubs (87% op 
kwaliteitsaudit), behaalden vorig jaar het 
certificaat van ‘Coole Gymclub’ voor onze jeugd- 
en recreatieve werking, organiseerden een 
aangename BOT-finale en behaalden dit 
weekend 15 medai l les op verschi l lende 
wedstrijden!
Merci gymnasten en trainers, merci ouders en 
medewerkers, en merci collega- bestuursleden! 
We did it – opnieuw!

Sven Wouters
Voorzitter THOR

TURNSHOW 2013 - THOR’S GOT TALENT
Binnenkort is het weer zover: de jaarlijkse 
turnshow van THOR zal weer één van de 
beste niet-professionele evenementen van de 
regio worden.

Naar jaarlijkse gewoonte zal de turnshow  van 
2013 weer 3 voorstellingen omvatten: op vrijdag 
1 februari om 20u en op zaterdag 2 februari om 
14u en om 20u. Al onze leden (ouder dan 12 
jaar) zullen dit jaar werken rond het thema 
“THOR’s got talent”. Naar analogie met het TV-
programma “Belgium’s got talent” zal onze jury 
hopelijk niet te veel nummers moeten beoordelen 
met een rode “X”.

Wij verwachten van onze leden uiteraard dat ze 
meedoen met de shows. “Niets zo leuk als een 
turnshow”, wordt achteraf meestal geopperd. 
Onze leden krijgen eveneens een affiche die ze 

kunnen ophangen op een goed zichtbare plaats. 
Daarnaast verwachten wij dat ieder lid 10 lotjes 
verkoopt van onze jaarlijkse tombola. (Ver)kopen 
is niet verplicht, maar zou wel leuk zijn! Alvast 
dank bij voorbaat! U krijgt hierover meer uitleg in 
een begeleidende brief (bij de lotjes).

De week voor de turnshow  vinden de generale 
repetities plaats. Hieronder een overzicht welke 
groepen op welke dagen aanwezig moeten zijn:

Maandag: Blok Dans - 18u
Jazz Dance B en D + Kerngroep Dans
Dinsdag: Blok 1 - Trampoline & Grond - 18u
KG & WP TRA + KG AGD + Studentengym
Woensdag: Blok 2 - Balk & Ringen - 18u
WP AGD & AGH + Jongens/Meisjes + KG AGH
Donderdag: Blok 3 - Heren- & Damesbrug 18u
Dames/Mannen + TTG + Juffers/Heren + WP AGH

Verslag van de Trainingsstage in Louvain-La-Neuve

Het laatste weekend van de herfstvakantie 
trokken onze kerngroepen (AGD, AGH & 
TRA) en de wedstrijdploegen (ADG & TRA) 
richting Louvain-La-Neuve, onze jaarlijkse 
afspraak voor drie dagen inspanning en 
plezier.

Om 7u45 werden zowel trainers als de 
sportieve Thorianen aan de turnzaal in Zichem 
verwacht. Sommige hadden nog kleine oogjes, 
anderen straalden één en al energie uit. Al snel 
vertrok er een file Thoriaanse auto’s richting het 
sportcomplex te Louvain-La-Neuve.

Eenmaal aangekomen, was het onmiddellijk tijd 
om te gaan trainen, de kamerverdeling zou in 
de namiddag volgen. Vanaf het begin haalden 
de turners en springers hun beschikbare inzet 
en energie boven waardoor verschillende 
onder hen al snel wat nieuws hadden 

bijgeleerd. Ook de andere trainingen liepen vlot 
ondanks de vermoeidheid die beetje bij beetje 
tevoorschijn kwam.

Naast het turnen en trampolinespringen was er 
op zaterdagavond plaats voor een spelletje 
badminton. Zowel de kinderen als de trainers 
leefden zich ten volle uit. Zij die het liever wat 
rustiger aan deden hielden zich bezig met 
gezelschapspelen, tekenen en kleuren. De 
supersterren in spé konden hun hart ophalen 
met het welgekende spel ‘SingStar’. Zangtalent 
of niet, fun en hilariteit verzekerd!

Zondagavond was het tijd om terug huiswaarts 
te keren. Er werd gedurende drie dagen hard 
getraind, heel wat bijgeleerd en veel plezier 
beleefd. Het was tijd om te genieten van onze 
welverdiende nachtrust, zodat we er in THOR 
weer helemaal tegenaan kunnen!

BELGIAN OPEN TRAMPO FINALEOp zondag 25 november organiseerde THOR de BOT finale 2012. We konden onze eigen Thorianen (van de kerngroep en wedstrijdploeg) aan het werk te zien, maar ook enkele Belgische toppers. Hierdoor kon iedereen genieten van een echt spektakel. Salto’s en schroeven, op amper een paar centimeters van het plafond bewezen echter nogmaals onze nood aan een nieuwe en hogere zaal.  De toppers moesten zich inhouden om het plafond niet te raken!

Voor THOR verliep deze finale beter dan ooit tevoren. We behaalden een totaal van13 medailles! Louis, Michelle, Charlotte, Lotte en Stan namen goud mee naar huis. Ferre, Lara en Marie sprongen zich naar het zilver. Amber, Joyce, Femke, Yentl en Jana werden beloond met een bronzen medaille.Wij willen langs deze weg onze sponsors “Slotenmakerij Aerts” en “AVEVE Claes” bedanken voor hun prachtige aandenkens voor de wedstrijdjury en deelnemers.

Iedereen dus tevree na een geweldige finale. 
Proficiat aan alle springers, dit goede resultaat belooft alvast veel voor 


