
 

 

          -TIME 
CLUBBLAD/NIEUWSBRIEF THOR ZICHEM VZW - SEIZOEN 2013-2014 – NUMMER 4 

 

Dansshow ‘Alice’ 
1 mei is in Scherpenheuvel altijd een hoogdag, maar dit jaar waren er niet enkel bedevaarders op pad. Een paar 

honderd mensen zakten af naar Den Egger voor het optreden van onze dansafdeling in het kader van de Week van de 
AmateurKunsten. Het thema van de WAK was dit jaar De Grote Oorlog. Hier begon het verhaal van de voorstelling. 
Alice, een bang meisje, verstopt zich voor de gevechten. Wanneer ze uitgeput in slaap valt, komt ze terecht in een 

droomwereld. Daar ontmoet ze een jongeman, die haar in bescherming neemt. Langzaam bloeit Alice open en wordt 
ze een dappere jonge vrouw. Ze gaat in haar droom de strijd aan met zichzelf en met haar vijanden en ... ze overwint! 

Alle dansers, van jong tot iets minder jong, zetten hun beste beentje voor en zorgden voor een prachtvoorstelling die 
heel wat mensen kon ontroeren. Een dikke proficiat aan de dansers, juffen en iedereen die heeft meegeholpen! 

1/9 – Start nieuw seizoen! 

Om alvast  

in je agenda  

te noteren: 

4-8/8 – Dans/Omnisportkamp 

21/6 – Einde THOR-seizoen 

22–25/7 – Turnkamp i.s.m. sportdienst 

21/6 – Jeugdturnshow THOR-TV 

 
 

 

 
 

 



  

 Jeugdturnshow en BBQ 

THOR -TV 
 
Op het einde van het seizoen is het de beurt aan onze 
jongste gymnasten om te tonen wat ze dit seizoen 
geleerd hebben.  
 
Dit jaar zal de jeugdturnshow doorgaan op zaterdag 21 
juni. Net zoals bij de turnshow in februari schakelen 
we over naar ThorTV om te kijken welke programma’s 
er allemaal te bekijken zijn.  
 
Na afloop is er naar jaarlijkse gewoonte de 
mogelijkheid om te genieten van een heerlijke 
barbecue, (omstreeks 16u30).  
 
Meer informatie en de inschrijvingsformulieren voor 
de barbecue krijg je binnenkort van je trainer. 

 

 

 

Onze trainers, medewerkers en bestuursleden 
zijn de hoeksteunen van onze club! 

... 
een woordje van de voorzitter 

 
Er zijn geen plannen meer voor een nieuwe turnzaal – voorlopig – maar voor de rest kunnen wij van het 
afgelopen seizoen zeker niet klagen. Met zo’n 540 hebben we ons elke week samen in het zweet gewerkt. Een 
six-pack zat er niet voor iedereen in, maar bovenal hebben we ons weer goed geamuseerd.  
 
De wedstrijdresultaten zijn gekend en staan een beetje verderop in deze nieuwsbrief. Daar hoeft geen uitleg bij, 
ze spreken voor zich. Een dikke proficiat aan onze wedstrijdgymnasten en hun trainers.  
 
Erik en Sarah, onze technisch coördinator en jeugdsportcoördinator, en ikzelf zijn blij dat we mogen leiding geven 
aan zo’n gedreven trainersteam, waarvoor dank! Ik mag ook zeker niet vergeten om onze bestuursleden een 
dikke proficiat te wensen. Ze hebben geen medailles gehaald, maar samen met hen haalden we wel het Q4Gym-
kwaliteitslabel binnen! We scoorden met THOR 84% als eindresultaat en maar liefst 87% voor clubmanagement 
en nog eens 87% voor recreatieve werking. Omwille van tekortkomingen op vlak van infrastructuur moesten we 
ons op het competitiegedeelte tevreden tellen met 76%.  
 
Onze trainers, medewerkers en bestuursleden zijn de hoeksteunen van onze club en elk van hen heeft zijn eigen 
talent waarmee ze ons elke dag weer verder helpen. Als je zelf ook graag eigen talent wil ter beschikking stellen 
van dit enthousiaste hard werkende, maar leuk team, dan ben je zeker en vast welkom. Laat het ons weten via 
info@torzichem.be. Dan rest mij enkel nog van jullie een prettige vakantie toe te wensen. 

 
          Sven Wouters, Voorzitter THOR vzw 

 

mailto:info@torzichem.be


 

Verslag: Stage kerngroepen in Louvain-La-Neuve 

Het weekend van 11, 12 en 13 april trokken onze kerngroepen richting Louvain-La-Neuve voor de jaarlijkse 
trainingsstage. Zowel de turners als de trampolinespringers waren van de partij.  
 
Om 9u stond de eerste training al op het programma. Wij als trainers waren wel zo slim om de ouders eerst 
de koffers van hun kroost naar de derde verdieping te laten brengen, via de trap. Daarna was het tijd om 
afscheid te nemen en kon het weekend echt beginnen. 
 
Elke dag stonden er 2 trainingen op het programma. Zij die de moed en ‘goesting’ hadden konden daar 
bovenop nog eens vroeger opstaan om al lopend een frisse neus te halen aan het begin van de dag. Elke 
Thoriaan gaf het beste van zichzelf. Of het nu aan de rekstok was, op de balk of boven de trampoline, de 
hele zaal was gevuld met gemotiveerde jeugd. Dat kan een trainer ook alleen maar motiveren, wat 
uiteraard mooi meegenomen is. Al kwamen er regelmatig enkele smekende stemmen naar boven als in: 
‘Neeeee, alstublieft geen opwarming van Seppe! Die is zo vermoeiend..!’ En als er iets is wat die trainers 
nog harder motiveert is het dat wel, maar de kinderen brachten uiteindelijk elke opwarming tot een goed 
einde, kanjers zijn het! 
 
Naast het harde trainen kwam er uiteraard ook ‘quality time’ aan bod. Spelletjes zoals ‘weerwolven’, 
‘jungle speed’, en jaja ook het enige echte THUIS-quizspel (van groot jolijt bij de ene, tot frustratie bij de 
andere…)  zorgden dat we elke avond sfeervol konden afsluiten. 
 
Zondagnamiddag was het tijd om de jaarlijkse trainingsstage af te sluiten. Iedereen keerde moe, maar 
zeker en vast voldaan terug richting huis. Tijd om even uit te rusten om dan de volgende training weer 
paraat te staan in de Thoriaanse turntempel!  
 

 

Trainerscursus THOR 
 
Zonder trainers kan Thor niet verder bestaan, dus zijn we steeds op zoek naar 
gemotiveerde enthousiastelingen! Enkele weken geleden verzamelden zij in de turnzaal 
voor een korte trainerscursus.  
 
Samen met enkele ervaren trainers werden een aantal oefeningen besproken aan de 
verschillende toestellen.  
Waar we het zoal over hadden: 

 Hoe leer je een gymnast iets nieuws aan?  

 Hoe kan ik op een veilige manier bijstaan?  

 Wat wordt er van een trainer verwacht? 

  …  
Dit helpen konden ze zelf uitproberen op enkele gymnasten van de kerngroep meisjes. 
 
Het was een leerrijke ervaring voor (toekomstige) trainers en zeker voor herhaling vatbaar! 
Moest je zelf ook interesse hebben om trainer te worden, laat dit dan zeker weten aan je 
trainer of bij: 

sarah.lucas@thorzichem.be  
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  WEDSTRIJDNIEUWS 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 lievelingstoestel in de turnzaal?”  

 

Nienke:  
“De premium 4x4 grand master trampoline met 118 veren 
en een gewicht van 265 kg.” 
 
Jelka:  
“De tumblingbaan!” 
 
Erik:  
“De trampoline natuurlijk...” 
 
Bart:  
“de stofzuiger” 
 
Charlotte:  
“De trampoline natuurlijk! :)” 
 
Astrid:  
“voor mij is dat de grond gewoon en als het echt over een 
toestel moet gaan de balk” 
 
Sam:  
“Moeilijke vraag. De ringen dan maar :-)” 
 
Anke:  
“Alle trampolines zijn leuk, maar mijn echte favoriet is de 
grote trampoline!” 
 
Karisia:  
“Dit jaar brug ongelijke leggers, gezien daar onze focus op 
lag en bijgevolg iedereen veel bijgeleerd heeft op dit 
toestel.” 
 
Laura P:  
“De trampoline natuurlijk vooral de grote dan :D” 
 
Sarah: 
”grondsprongbalkdamesbrugrekstoktrampolineherenbrug-
paardringen” 
 

Onze trainers en bestuursleden wensen 
iedereen een prettige vakantie toe! 
 
An, Anke, Astrid, Bart, Charlotte, Erik, Guy, 
Hanne, Iwan, Jelka, Joke, June, Karisia,  Kristel, 
Kristof, Lars, Laura A., Laura P., Lieve, Linde, 
Nathalie, Niels, Nienke, Roland, Sam, Sarah, 
Seppe, Stefanie, Sven, Yentl en Vanessa 

Het wedstrijdseizoen loopt stilaan op z’n eind en onze 
wedstrijdploegen hebben heel wat medailles verzameld! 
Hieronder krijg je een overzicht.  

Voor meer informatie en verslagen kan je altijd terecht op 
onze website en facebook-pagina. 

Wedstrijdploeg meisjes 
Vlaams-Brabants kampioenschap: 
Miniemen: Kjelte 3de, Elien 4de en Sophie 5

de
 

Beloften: Emma 1ste, Lore 2de en Joyce 4
de

 
Juniors: 7

de
 

Seniors: Sofie 1ste 

Vlaams kampioenschap:  
Miniemen: Kjelte 12

de
 

Beloften: Emma 3de, Lore 18de, Joyce 19
de

 
Seniors: Sofie 19de 

Wedstrijdploeg jongens 
Belgisch kampioenschap: 
Miniemen B: Thomas 6de, Dean 19

de
 

Benjamins B: Juul 1ste, Victor 6
de

 
Seniors B: Philip 1

ste
 

Benjamins A: Christophe 4de 

Wedstrijdploeg trampoline 
Belgisch kampioenschap: 
Seniores B meisjes: Charlotte 1ste, Yentl 4

de
 

Seniores B synchroon meisjes: Charlotte + Yentl 2
de

 
Miniemen A meisjes: Jana 9

de
 

Miniemen A jongens: Stan 2de, Kenneth 6
de

 
Beloften A meisjes: Lina 6de 

THOR is alweer 3 Belgische kampioenen rijker! Een dikke 
proficiat aan alle gymnasten en hun trainers voor deze mooie 
resultaten! 

Wist je dat… 
 

...  er tijdens ook getraind wordt in de turnzaal? De 
wedstrijdploegen trainen, na een korte vakantie, 
verder voor volgend seizoen. 

 
...  Er in de turnzaal een zwart bord hangt waar 

regelmatig nieuwtje op komen? Ook in de gang 
hangt heel wat nuttige info! 

 
...  Een Thor-team het volleybaltornooi in Tessenderlo 

gewonnen heeft? 

 

 


