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Een greep uit de voorbije evenementen van THOR 

De Sint op bezoek 

Clubkampioenschap 

Turnshow THOR was eens… 

BOT Finale Averbode 



  

 
 

Belgian Open Trampo Finale te Averbode 
Op zondag 16 november trokken zowel trainers, vrijwilligers als springers richting Averbode voor de 
BOT-finale 2014. THOR nam dit jaar opnieuw de organisatie op zich. Niet in Zichem, ons lage 
plafond maakt dat Belgische toppers niet kunnen tonen wat ze waard zijn. 
 
Zowel kerngroepspringers als wedstrijdploegspringers van THOR hadden zich geselecteerd voor 
deze finale. In de voormiddag vonden de voorrondes plaats. Onze THORianen presteerden sterk en 
zetten zich meteen bovenaan het klassement voor de start van de finale. Clubs als Beveren-Leie, 
Bierbeek en Sint-Genesius Rode streden mee naar de medailles. 
 
De finale start niet vanaf nul. De scores uit de voorrondes tellen mee, onze springers hadden dus 
enig voordeel. Echter, de finalereeks moest goed gesprongen worden, anders vielen de 
medaillekansen ook meteen weg. Geen probleem voor de trampoTHORianen. Stuk voor stuk 
sprongen ze hun reeks tot het eind, met mooie resultaten als gevolg. Met 10 medailles, heel wat 
brooddozen met snoep, wijn voor de jury en een berg trampolinemateriaal keerden we voldaan terug 
naar Zichem. 
 
Wat echter nog meer in de verf gezet mag worden is het enorm snel en efficiënte teamwerk dat voor 
deze organisatie werd verricht. Grote dank gaat uit naar hoofdtrainer Erik die de hele organisatie 
heeft getrokken. Ook zeker elke vrijwilliger, ouder en medewerker verdient 'nen dikke merci'. 
Supporters niet te vergeten, zonder hen zou de sfeer niet geweest zijn wat hij nu was. Ook trainers 
die zich disciplineoverschrijdend opstelden en eenmalig niet kwamen dansen of turnen verdienen 
een dankjewel. En de springers zorgden voor de kers op de taart met hun mooie resultaat. 
 
Kortom: BEDANKT aan iedereen die in de aanloop naar en op de dag zelf het beste van zichzelf 
heeft gegeven. Op deze manier blijft een 'uit zijn voegen barstende' club draaien. 
 

Turnshow 2015 

... 
THOR was eens… 

 

Beste Thorianen, 
  
De afgelopen weken was het voor velen van ons weer druk en hard werken geblazen voor de 
turnshow. Maar het is niet voor niets geweest! 
 
Wij hebben veel positieve reacties gehoord en het publiek was het er blijkbaar over eens dat 
het één van de betere voorstellingen van de afgelopen jaren was.  
 
Een dikke proficiat aan alle trainers, leden, medewerkers en sympathisanten! 
  
Wij willen verder jullie allemaal nog bedanken voor het werk, de hulp en de tijd die jullie de 
afgelopen twee weken in de club gestoken hebben. Het klink misschien erg cliché, maar zonder 
zoveel helpende handen is het echt niet mogelijk om dit evenement te blijven organiseren.  
 
Dus dikke merci allemaal! 
 
Het THOR-bestuur,- 

 



 

Verslag Clubkampioenschap 
Zaterdag 29 november moesten we weer vroeg uit de veren aangezien ons jaarlijks 
clubkampioenschap op het programma stond. Het clubkampioenschap wordt 
georganiseerd zodat de leden van de wedstrijdploegen en de kerngroepen het binnen hun 
groep eens tegen elkaar kunnen opnemen. 
 
Om 9u begonnen onze trampolinespringers, zowel de wedstrijdploeg als de kerngroep, 
met opwarmen om dan om 10u voor een voltallige jury te laten zien wat ze tot nu toe 
hebben geleerd. Voor de talentjes van de wedstrijdploeg trampoline was dit meteen ook 
hun eerste wedstrijdervaring en ze hebben het beste van zichzelf laten zien! 

 
Na de trampolinespringers bouwden de trainers en medewerkers de zaal om zodat de 
kerngroepen toestelturnen aan hun clubkampioenschap konden beginnen. Zowel groot als 
klein liet hier zien wat ze in hun mars hadden. 
 
Ten slotte deden de wedstrijdploegen toestelturnen nog mee, voor hen is dit een perfecte 
voorbereiding op het wedstrijdseizoen, ze konden als eens kijken welke nieuw 
aangeleerde moeilijke delen ze in hun oefening konden stoppen. 
 
De uitslagen en foto’s van het clubkampioenschap kan je terugvinden op onze website en 
op onze Facebook-pagina!  
 

THOR zoekertjes… 
 

 Turnclub zoekt nieuwe hoge, mooie, grote turnzaal. 
Loodsen, hangars en andere hoge gebouwen mogen 
zich ook melden bij het bestuur… 
 

 Beige sok, met schattige, lachende krokodil zoekt 
nieuwe eigenaar. Liefst iemand met maat 35-38. 
Kandidaten kunnen zich wenden tot de blauwe 
wasmand in de gang naast de dameskleedkamer. 
Ook andere kledingstukken wachten daar op hun 
eigenaar! 
 

 Danszaal in Averbode zoekt verluchtingsmodaliteit. 
Wie zich geroepen voelt om frisse licht te komen 
blazen, mag zich melden bij het dansteam. 

 



  Wist je dat… 
 
 

...   Een van onze foto’s voor de wedstrijd 
‘Deze sportclub is goed bezig’ 
geselecteerd werd door BLOSO? Jammer 
genoeg hebben zij geen prijs gewonnen, 
maar de wedstrijd heeft toch heel wat 
leuke foto’s opgeleverd. Je kan deze 
vinden op onze facebook-pagina. 

  
… De meeste ziekenfondsen een deel van 

het lidgeld terugbetalen? Op onze website 
vind je meer informatie en invulformulieren 
terug. 
 

… De volgende THORbaby niet ‘Arthur’ zal 
noemen, aangezien de vader in kwestie 
hier niet mee akkoord gaat. 

 
… De wedstrijdploeg meisjes een wedstrijd 

won voor de mooiste Joker 
 
 
 
 

Het THOR-woordenboek  

Thorax: Afgeleid van het latijn voor 

ribbenkast. Binnen deze context 
spreken we van de ribbenkast van een 
thoriaan* 
 

Melksecthor: Nieuwe 

bedrijfsmogelijkheid binnen THOR als 
gevolg van de aanwezige babyboom. 
 

Stimulathor: Een motiverende 

thortrainer  
 
Simulathor: Een thortrainer die doet 

alsof hij motiverend is 
 

Commentathor: Sam Nussbaum, 

spreekt voor ‘zichzelf’. 
 
* Begrippen met een sterretje werden eerder reeds in 
een eerdere editie van THOR-time verklaard.   

 

Sibrecht De Vriendt, één van de 
“Thoraxen” van THOR, tijdens de 
turnshow 

De wedstrijdploeg meisjes met hun 
winnende joker! 


