
 

Om alvast  

in je agenda  

te noteren: 

          -TIME 
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De Sint op THOR 

De kinderen van de kerngroep jongens bij de Sint op het sinterklaasfeest van THOR. 

Zouden ze stout geweest zijn?! 

2/3 – Carnavalstoet Zichem 31/1 – 1/2 Turnshow THOR-TV 



  

 Woordje van de voorzitter 
 
Het afgelopen jaar heeft het bestuur van THOR zeer 
hard gewerkt aan een project- en subsidiedossier voor 
een nieuwe turnhal in Scherpenheuvel-Zichem. De 
gesprekken met de provincie zijn positief verlopen. We 
zijn grote kanshebber voor provinciale subsidies. De 
club krijgt de volle steun van de Gymnastiekfederatie. 
Recent werd een nieuw Vlaams sportinfra-
structuurfonds goedgekeurd. Ons project komt in 
aanmerking om te genieten van 30% subsidies van de 
totale kostprijs. Ook THOR doet zijn duit in het zakje. 
De club wil zich engageren om de hal in te richten met 
alle losse turntoestellen. Momenteel bekijken we nog 
concrete samenwerkingsverbanden met andere clubs.  

Alle problemen zijn behandeld, de tegenargumenten 
weerlegd. Ons lot ligt nu in de handen van het 
gemeentebestuur. Zij moeten immers het initiatief 
nemen om een aanvraag in te dienen voor de Vlaamse 
subsidies. Zijn zij hiertoe bereid of keren ze THOR de 
rug toe?  
Binnen enkele weken kennen we het antwoord. 

Sven Wouters, Voorzitter THOR vzw 

 

 Brief van de Sint 
 
Beste Thoriaantjes, 
 
Zoals elk jaar keek ik weer uit naar mijn bezoek aan 
jullie turntempel. Ik vind het altijd fijn om alle BRAVE 
kinderen te zien turnen, dansen en trampolinespringen. 
Zwarte Piet en ik hebben kunnen vaststellen dat jullie 
ook dit jaar weer heel flink geoefend hebben op alle 
toestellen. Goed zo!  
Wij waren ook weer aangenaam verrast dat er zoveel 
kindjes waren om ons te begroeten met mooie liedjes. 
Hieruit blijkt dat naast de spieren, ook de stembanden 
duidelijk goed getraind worden bij THOR. 
Helaas heeft Straf Piet niemand in zijn zak mogen 
meenemen, dus hij is een beetje verdrietig, maar dat 
maakt mij eens zo gelukkig.  
Blijf zo verder doen en dan komen wij volgend jaar zeker 
weer langs! 
 
Hoogachtend, 
Sinterklaas en Zwarte Piet 
Hemelstraat 1 
0612 Spanje 
 

TURNSHOW 2014 

THOR-TV 

 
Naar jaarlijkse gewoonte organisseert THOR 
weer een fantastisch spektakel, dit jaar ‘THOR-
TV’ genaamd. De turnshow zal dit jaar 
plaatsvinden op vrijdag 31 januari om 20u00 
en zaterdag 1 februari om 14u00 en om 20u00. 
De generale repetities zullen de dagen ervoor 
gehouden worden (van maandag tot 
donderdag). De trainers zullen verwittigen 
wanneer de leden aanwezig dienen te zijn. 
 
Elk lid krijgt 10 tombolalotjes mee om te 
verkopen. Als iedereen zijn best doet om die 
10 lotjes te verkopen, dan krijgt THOR een 
mooi bedrag bij elkaar om een mooie 
investering te doen in de (nieuwe) zaal of in 
(nieuw) materiaal. Wij danken u alvast op 
voorhand. 
 
Denkt u eraan om THOR als bedrijf of 
zelfstandige te sponsoren? Aarzel dan niet om 
karisia.wouters@thorzichem.be te 
contacteren! 
 
Hopelijk tot op één van onze shows!  
 

mailto:karisia.wouters@thorzichem.be


 

RESULTATEN WEDSTRIJDPLOEGEN 
Het turnseizoen is nog maar enkele maanden bezig, maar toch behaalden onze wedstrijdploegen al een 
aantal mooie resultaten! 
 
Op 10 november trokken de wedstrijdploeg en kerngroep trampoline naar Brasschaat voor de Belgian 
Open Trampoline finale 2013. In de voormiddag moesten de oudste springers eerst deelnemen aan een 
laatste voorronde om daar nogmaals een finaleticket te bemachtigen. Bijna elke THORiaan slaagde hierin 
en eindigde na de voorronde reeds in de top 3. Dat beloofde voor de finale! 
In de namiddag startten eerst de kleinsten met hun finale. In de categorie brons meisjes en jongens ging 
het goud naar Tristan en Elsie. Meteen dubbel goud voor THOR, goed begonnen! In de categorie federaal 3 
meisjes behaalde Amber de zilveren plak. In de categorie federaal 1 meisjes vulden drie THORianen het 
podium. Goud was voor Charlotte, zilver voor Yentl en Laura nam het brons mee naar huis. 
Naast de brevetten en de federalen waren er ook nog de leeftijdscategorieën, waar de echte toppers aan 
deelnemen. Bij de -10 jarigen sleepte Ferre het goud in de wacht, en dat terwijl hij de jongste springer was 
in die categorie. De toekomst is verzekerd! Bij de -12 jarigen behaalde Stan het goud en ging Kenneth met 
de bronzen plak lopen. Een categorie hoger, bij de -14 jarigen, mocht Lina de bronzen medaille in ontvangst 
nemen. 
Het was opnieuw een succesvolle wedstrijddag voor zowel de kerngroep als wedstrijdploeg trampoline. Het 
BOT-seizoen werd met glans afgesloten. Op naar volgend jaar! 

 
In november nam een delegatie van onze wedstrijdploeg jongens deel aan de voorrondes voor de team- 
en toestelfinales. Totaal onverwacht heeft ons team zich kunnen plaatsen voor de finale van 6 beste teams. 
Onze jongens afdeling behoort hiermee tot de 6 beste teams van België in de categorie van 2e tot 5e 
leerjaar. Een zeer straffe prestatie gezien de omstandigheden waarin onze jongens moeten trainen. Een 
dikke proficiat aan Victor, Dean, Christophe, Juul, Thomas en Tom die deze kwalificatie verzilverden. Alvast 
een goede motivatie om er volop tegen aan te gaan naar de komende wedstrijden. 
 
Ook onze wedstrijdploeg meisjes behaalden mooie resultaten op de interclub in Dendermonde. Onze 
beide teams behaalden een 6e plaats binnen hun categorie. In categorie 2 trad THOR aan met twee 
beloften in het team, terwijl ook junioren en senioren mochten meedoen. Onze jongere meisjes hebben 
zich dus goed geweerd. 
 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we ook dit jaar het clubkampioenschap, waar onze kerngroepen en 
wedstrijdploegen aan konden deelnemen. Dit jaar vond het kampioenschap echter wel vroeger plaats op 
het seizoen dan de voorgaande jaren, al op 30 november gaven onze springers en gymnasten het beste van 
zichzelf terwijl dit anders helemaal op het einde van het seizoen plaatsvond.  
Om 9u gingen de trampolinespringers al van start, zowel de leden van de kerngroep als van de 
wedstrijdploeg lieten zien hoe mooi, hoe hoog en hoe moeilijk zij hun oefeningen konden springen. 
Om 13u begon de wedstrijd voor de kerngroepen toestelturnen van zowel de jongens als de meisjes. Ook in 
deze wedstrijd draaide alles om afwerking, moeilijkheid en vooral zo weinig mogelijk vallen! 
Als laatste waren onze wedstrijdploegen toestelturnen aan de beurt, voor hun was dit clubkampioenschap 
een perfecte voorbereiding op de komende grote wedstrijden.  
Alle uitslagen van het clubkampioenschap kan je terugvinden op onze website, en misschien doe jij volgend 
jaar ook mee?  
 

 
ING steunt uw favoriete vereniging in België 
Via een actie van ING kunnen 55 verenigingen €1.000 winnen. De voorwaarde is dat we bij de 
verenigingen zijn die het meest aantal stemmen halen. Bovendien worden een aantal projecten ook 
gesteund. Deze worden door een jury gekozen en kunnen tot €10.000 winnen.  
Om kans te maken op één van deze prijzen hebben we jullie hulp nodig. Wat moet je doen? Je surft naar 
onze facebook-pagina, klikt op de link en stemt op Thor. Alvast bedankt! 
 



  

THOROSCOOP DE VRAAG 
In elke nieuwsbrief stellen we een vraag aan onze trainers. 

De leukste antwoorden kan je hier dan vinden. Deze keer: 

 

“Wat is je goede voornemen voor 2014”  

 

Vanessa: 
“Zorgen dat we knallen op de Week van de 
Amateurkunsten!” 
 

Charlotte: 
“Mijn voornemen voor 2014 is minder chocolade 
eten!” 
 

Nathalie: 
“Terug zelf te komen turnen :-)” 
 

Jelka: 
“Goede voornemens daar doe ik niet meer aan 
mee, op 2 januari schiet er meestal toch niets 
meer van over!”  
 

Nienke: 
“In en uit blijven ademen en mijn diploma 
ergotherapie halen.” 
 

Hanne: 
“Heel veel plezier maken met de kindjes waar ik 
op stage ga en ook bij THOR natuurlijk!” 
 

Sam: 
“Niet smodderen op mijn nieuwe training!” 
 

Laura P.:  
“Ik doe eigenlijk nooit mee aan goede 
voornemens :D” 
 

Sarah: 
“Mij zoveel mogelijk amuseren en af en toe eens 
zot doen ;-)” 
 

Bart:  
“ik heb er dit jaar eigenlijk geen...” 
 

PS: bij de druk van deze nieuwsbrief kunnen we al melden 

dat Sam al gesmodderd heeft op zijn nieuwe training 

(zowat een kilo chocolade van de chocolade-fontein in het 

THOR-kraampje op de kerstmarkt van Zichem…) 

 
Boogschutter: 
Het leven lacht je toe, boogschutter. Wie zich keurig gedraagd 
zal in de wintermaanden een materieel voordeel ontvangen. 
 
Steenbok:  
Je geluk staat in de sterren geschreven. Durf raad te vragen 
aan vrienden en familie, dit zal positieve gevolgen hebben. 
 
Waterman: 
Vrijgezellen, opgelet! Observeer je omgeving, de kans bestaat 
dat je vindt wat je zoekt. Voor watermannen die de liefde 
reeds hebben gevonden hangt er ook romantiek in de lucht.  

 

Wist je dat… 
 

...  THOR opnieuw gestart is met seniorengym? 
Sportieve 55+ers zijn welkom op donderdag van 
10u00 tot 11u00. Deze lessenreeks loopt nog tot in 
januari. 

 
... Er in de turnzaal 12 valmatten zijn? 
 
... De dansers van THOR deelnemen aan de Week 

van de Amateurkunsten? De dansshow zal 
doorgaan op 1 mei in Den Egger. 

 
... Er nog een tweede pasdag zal plaatsvinden voor 

de trainingen? Meer info volgt in een brief en op 
de website. 

 
... de lessen van THOR tijdens de schoolvakanties 

gewoon doorgaan? Enkel op feestdagen, zoals 
Kerstmis en Nieuwjaar, vallen de lessen weg. 

 

 


