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Carnavalstoet Zichem
THOR was ook dit jaar weer aanwezig geweest op de jaarlijkse carnavalstoet. Kan jij Wally vinden?

Om alvast
in je agenda
te noteren:

21/6 - Jeugdturnshow 2014

5/4 - Trainerscursus THOR

1/5 - Dansoptreden in Den Egger

21/6 - Einde Seizoen

1/7 - Grote vakantie!

“Het wordt niks…”
...

een woordje van de voorzitter
Het wordt niks. Hij zal er dan toch niet komen, onze nieuwe turnhal. Omdat het stadsbestuur eerder op een
gemeenteraad had laten verstaan dat ze financieel niet mee wilden investeren, werkte THOR in een laatste fase
een financieel plan uit. Hierin werd voorzien dat de club zelf zou investeren in de toestellen en de restfinanciering
van het gebouw. Daarnaast zou THOR ook de exploitatie op zich nemen. Mits extra inspanning en een aantal
besparingen, leek het plan in eerste instantie financieel net haalbaar. Omwille van het belang van de beslissing,
werd een Bijzondere Algemene Vergadering belegd om een standpunt in te nemen over het uitgewerkte
voorstel. Na een korte discussie werd unaniem beslist dat financiële situatie te nipt is en dat het risico voor de
club te groot is om alleen te nemen, zonder financiële inbreng van de gemeente.
Van de gelegenheid wil ik graag gebruik maken om de bestuursleden te bedanken die het afgelopen anderhalf
jaar zeer intensief meegewerkt hebben aan het opstellen van dit dossier, aan het bijhorende lobbywerk en de
talloze vergaderingen, zowel intern als in gans Vlaanderen!
Dit betekent wel dat we opnieuw op zoek moeten gaan naar alternatieve pistes om een oplossing te bieden aan
onze problemen. Dit seizoen zitten we met een ledenstop bij de kerngroep trampoline, springkriebels, jeugd 4,
Dans A en ouder & kind. Wedstrijdploegen moeten gaan trainen in Houthalen om over voldoende technisch
materiaal te kunnen beschikken en er is geen oplossing in zicht om de drukke momenten in de zaal te ontlasten.
Ik hoop dat ons gemeentebestuur nog net voldoende met onze club inzit om constructief mee naar een nieuwe
oplossing te zoeken. Hebt u er één? We horen het graag!
Sven Wouters, Voorzitter THOR
vzw

VERSLAG TURNSHOW 2014

THOR -TV
Het eerste weekend van februari was het weer zover:
onze jaarlijkse turnshow! De thorianen lieten het beste
van zichzelf zien op elke show. De show begon met
onze trampolinespringers daarna kwamen de turners
en we eindigde met de dansers, zowel diegene die een
uurtje per week recreatief komen en de
wedstrijdgymnasten toonden wat ze kunnen. Zoals elk
jaar was het weer een topweekend!
De jongste thorianen konden nog niet deelnemen aan
de turnshow, maar niet getreurd, voor hen hebben we
een speciale jeugdturnshow waar ook zij hun kunsten
kunnen tonen. De jaarlijkse jeugdturnshow zal dit jaar
plaatsvinden op 21 juni. Na deze show kan je uiteraard
weer komen genieten van de heerlijke BBQ. Misschien
tot dan!
Heb je de turnshow gemist? Of wil je ze gewoon nog
eens bekijken? Je kan nog steeds de DVD bestellen.

Verslag: Provinciale Voorronde Trampoline (Vl-Br)
Op 8 en 9 februari 2014 trokken onze wedstrijdspringers richting Deinze voor het Brabants kampioenschap.
Zaterdag was het de beurt aan Yentl en Charlotte in de categorie seniores B. Met medaillemoed startte ze
aan de wedstrijd. Wat ons allen onmiddellijk opviel was dat de concurrentie opvallend sterker was dan de
vorige jaren. Cadeaus zouden er dus niet uitgedeeld worden! Charlotte begon met een zeer goede
opgelegde oefening. De vrije reeks liep ook goed, al weten wij als trainers dat ze deze nog beter kan
uitvoeren. Yentl sprong een kanjer van een opgelegde reeks en zette zich zo onmiddellijk bovenaan in het
klassement. Helaas kunnen ook de beste missen… Na sprong 4 uit de vrije reeks landde ze op het blauw.
Weg medaillekansen. Charlotte werd kampioen.
Zondag kwamen onze I- en A-springers aan de bak. Tristan sprong twee goede oefeningen en behaalde
goud. Ferre was topfavoriet en maakte deze rol waar. Met twee mooie oefeningen sleepte hij de Brabantse
titel in de wacht. In dezelfde categorie namen Fleur en Elsie deel. Zij zouden dit jaar vooral
wedstrijdervaring opdoen. Elsie behaalde meteen een mooie 4de plaats, met slechts 6 tienden van de 3de!
Fleur sprong eveneens twee goede reeksen en werd mooi 7de.
Na de middag kregen Jana, Stan en Kenneth hun kans om naar een medaille te springen. Jana had duidelijk
een topdag. Binnen de categorie miniemen 2A sprong ze zowel met haar eerste als met haar tweede reeks
de meeste punten bij elkaar. Gouden medaille binnen en een 1ste plaats in het open klassement! Kenneth
en Stan hadden een minder goede dag. Beiden sprongen ze een goede eerste reeks. Bij hun tweede reeks
had de zwaartekracht hen iets teveel te pakken.. Een crash werd hun deel. Omdat ook de andere
Brabanders fouten maakte mocht Kenneth nog de zilveren medaille in ontvangst nemen, Stan werd eervol
4de.
Met 4 kampioenen en 1 zilveren medaille was dit opnieuw een succesvol provinciaal kampioenschap.
Daarnaast behaalden al onze springers hun selectie voor het Vlaams kampioenschap, met goede hoop om
ook daar met enkele eremetalen naar huis te keren. Tot dan!

Trainerscursus THOR
THOR steunt voor zijn werking op trainers, bestuursleden en heel wat medewerkers. Door
het groeiend aantal leden zijn wij voortdurend op zoek naar enthousiastelingen om ons
team te versterken.
Tijdens een infoavond willen we iedereen, die geinteresseerd is, informeren over wat het
inhoud om Thor-trainer te zijn.
Waar we het zoal over zullen hebben:
 Hoe leer je een gymnast iets nieuws aan?
 Hoe kan ik op een veilige manier bijstaan?
 Wat wordt er van een trainer verwacht?
 …
De trainerscursus zal doorgaan op zaterdag 5 april van 19.30u. tot 21.30u.
Al wie geïnteresseerd is, mag dit laten weten aan zijn trainer of een mailtje sturen naar

sarah.lucas@thorzichem.be
Met vragen kan je ook altijd bij hen terecht!

THOROSCOOP

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

“Wat vind je leuk aan trainer zijn bij
THOR?”
Jelka:
“De leuke en gemotiveerde kindjes die altijd een lach op
hun gezicht hebben! :-)”

Vissen:
Doe je best en loop geen blauwtje. Heb je toch prijs, denk dan
positief: een beetje kleur in je leven kan geen kwaad!
Ram:
Een ongunstig melkwegstelsel zorgt ervoor dat je gezondheid
in gevaar komt. Eet gezond en beweeg voldoende.
Stier:
De zachte winter gaf je nieuwe energie. Ga over tot actie!

Lieve:
“De seniorengymmers zijn elke donderdag weer zo
gemotiveerd en vol goesting om ’n uurtje te turnen, ook zij
genieten van de zaal vol toestellen en wilden nog eens
tuimelen in de ringen! (en ’t was niet mijn idee).”

Bart:
“De leuke sfeer…”

An:
“De meer dan 70 stralende gezichtjes die elke
woensdagnamiddag weer klaar staan. Kindjes die even
hard genieten van dansen als ik en die op een seizoen heel
veel bijleren.”

Nienke:
“Het delen van een kinderchocolaatje voor elke training,
met Jelka.”

Wist je dat…

Sam:
“De leuke collega's! Een echte vriendenkring!“

Linde:
“De blije gezichtjes als de turnertjes iets nieuw kunnen!”

Laura P.:
“Getalenteerde kinderen moeilijke technische elementen
leren en hun een 'never give up' / 'no pain no gain'
mentaliteit bijbrengen zodat ze later super trampoline
springers worden die medailles kunnen halen op
kampioenschappen. En ja, een pint drinken en al eens zot
doen met de collega trainers kan ik ook wel appreciëren..”

...

De stad de vloer in de inkomhal gemaakt heeft
zonder dat we er om hebben moeten vragen?!

...

De leden van de kerngroepen in de Paasvakantie
op trainingsstage gaan naar Louvain-La-Neuve?

...

We een scheidsrechterlokaal hebben in onze
turnzaal?

...

Er 62 hoepels in de turnzaal zijn, waarvan 7
blauwe, 41 rode, 13 houten en slechts 1 groene?

...

Onze dansers volop bezig zijn met de
voorbereidingen voor de dansshow op 1 mei. Wie
wil komen kijken moet nog snel tickets reserveren
bij Den Egger!

...

Er na de turnshow stevig op de toog is gedanst in
de kelder?

...

Je met de rode blokken niet mag rollen!

Hanne:
“Ik vind het leuk om de kinderen iets bij te leren en om
plezier te maken met de kinderen en de andere trainers.”

Sarah:
“Me amuseren met enthousiaste turners en dansers en
nadien ook met de trainers natuurlijk!”

Sven:
“De clubsfeer, de uitdaging, het idee om iets nuttig te doen
en het vertrouwen van de leden”

