
Beste Thorianen,

Het bestuur, de trainers en onze medewerkers 
wensen u alvast een gelukkig nieuwjaar! Bent u 
tijdens de feestdagen ook een paar kilootjes rijker 
geworden? Geen probleem! Als u dit jaar maar weer 
genoeg bij  THOR komt dansen, turnen en 
trampolinespringen, zullen die overtollige kilootjes er 
snel weer af zijn!

Turnshow 2010: THOR@WORK

Ook dit jaar zorgt THOR weer voor een wervelende 
show met turnen, trampolinespringen en dans. Onze 
turnzaal zal een hele metamorfose ondergaan voor 
een show waarvoor de deelnemers weken bezig 
met de voorbereidingen. Het thema dit jaar is 
THOR@WORK, dus verwacht je maar aan heel veel 
werkende mensen, in alle soorten en maten! Weer 
niet te missen dus!

Om toch even een paar misverstanden uit de weg te 
ruimen, willen we alvast meegeven dat de 
aankomende turnshow niet bedoeld is voor onze 
jeugdgroepen! Deze zullen meedoen met de 
turnshow begin juni.

De voorstellingen zullen allen plaatsvinden in onze 
eigen turnzaal aan de Oranjestraat in Zichem. Zodat 
iedereen de kans zou krijgen om de show bij te 
wonen, plannen wij 3 voorstellingen:
• vrijdag 5 februari om 20u.
• zaterdag 6 februari om 14u.
• zaterdag 6 februari om 20u.

In de week voor de turnshow zijn de generale 
repetities geplaatst.
De turnshow is onderverdeeld in vier grote blokken; 
elke blok hoort bij één dag generale repetitie. Er 
wordt telkens geoefend van 18u00 tot 20u00-20u30, 
tenzij voor Jazz Dance, die bevragen zich best bij 
hun trainster. Hier een overzicht van de dagen en 
welke groepen aanwezig dienen te zijn:

Maandag 1 februari 2010
• Jazz Dance A
• Jazz Dance B
• Jazz Dance C
• Jazz Dance D

Dinsdag 2 februari 2010
• Wedstrijdploeg Jongens (brug en paard)
• Wedstrijdploeg Trampoline
• Kerngroep Trampoline
• Springkriebels
• Kerngroep Jongens

Woensdag 3 februari 2010
• Dames
• Mannen
• Kerngroep Meisjes
• Wedstrijdploeg Jongens (ringen en rekstok)
• Toestelturnen gevorderden

Donderdag 4 februari 2010
• Jongens/Meisjes
• Juffers/Heren
• Wedstrijdploeg Meisjes
• Alwin, Lars, Joren, Philip

Carnavalstoet

Naar jaarlijkse gewoonte gaat 
THOR ook dit jaar weer mee in de 
carnavalstoet van Zichem. Leden 
ouder dan 12 jaar kunnen met 
ons meegaan. Op de website, 
onder documenten, vind je een 
brief met bijkomende uitleg en 
een inschrijvingsstrook. Je kan 
deze ook aan je trainer vragen. 

Nienke op het WK

Nienke is ondertussen al  even terug van het WK 
trampolinespringen voor jongeren in St. Petersburg. 
Iedereen die haar blog op onze website gevolgd 
heeft, weet dat Nienke het behoorlijk goed deed in 
Rusland, zowel individueel als synchroon.
De positieve signalen op training werden omgezet in 
een succesvolle wedstrijd.  Individueel  sprong 
Nienke haar 10 sprongen uit en behaalde een score 
van 31,00 punten.  Hiermee sprong ze niet alleen 
voor het eerst een oefening van 9.5 moeilijkheid op 
een officiële wedstrijd maar haalde ze bovendien 
een personal  best.  Met dit resultaat werd ze 30ste 
op 52 deelnemers.  Er is dus nog heel wat 
groeimarge!
Nogmaals Proficiat, Nienke!

Nienke’s fantastische Russische avontuur kan 
trouwens nog steeds nagelezen worden op onze 
website: www.thorzichem.be.

Thorianen doen aan gezinsuitbreiding

Bart Janssens, trainer en jeugdsportcoördinator bij 
onze club, werd voor de tweede maal papa!
Langs deze weg willen wij  Bart, Kathleen en Staf 
proficiat wensen met hun nieuwe spruit, Rik!
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Extra assistentie bij de Kerngroep Meisjes

De kerngroep meisjes kent dit seizoen een enorm 
succes. Het aantal leden is bijna verdubbeld ten 
opzichte van vorig jaar. Dit maakt het er in de 
gegeven omstandigheden organisatorisch zeker niet 
makkelijker op. Ook onze trainers moeten hun beste 
beentje voorzetten. De uurrooster zit vol  en de zaal 
is te klein, daar kunnen we niet veel aan 
veranderen. Toch wil  THOR de doelstelling van de 
kerngroep blijven garanderen: “optimale ontplooiing 
van de individuele capacitei ten van onze 
gymnasten”. Hiervoor besliste het bestuur een extra 
assistent trainer bij de kerngroep meisjes te 
plaatsen om de huidige trainers te ondersteunen. 
Sinds kort geeft Charlotte de Rijcke dan ook mee les 
binnen het trainersteam van de kernroep AGD. 
Charlotte turnt en danst bij  THOR en volgt 
sportwetenschappen. We wensen haar bij deze 
alvast veel succes met haar trainerscarrière!

Even voorstellen: Topsporter Sander Feyen

Wisten jullie dat THOR een 
gymnast heeft met een top-
sportstatuut? Zijn naam is 
Sander Feyen en hij traint in 
h e t r e g i o c e n t r u m t e 
Houthalen. Sander genoot zijn 
jeugd- opleiding bij THOR en 
werd daarna geselecteerd 
voor het programma van 
‘studie en topsport’ van de 
GymFed. 

Sander is ondertussen aan zijn turnseizoen 
begonnen met een internationale wedstrijd in het 
Tsjechische Brno, met een 27ste plaats tot gevolg 
(63.350 punten). Langs deze weg willen wij Sander 
nog veel succes toewensen voor het verdere 
seizoen.

Verslag: De Sint op bezoek bij THOR

Zondag 29 november, de Sint komt een bezoekje 
brengen aan onze club. Om kwart voor tien staan de 
eerste ongeduldige kinderen al aan de deur te 
wachten. 10 uur: de zaal  loopt vol  kinderen, 
ongeduldig, uitgelaten, sommige een beetje 
zenuwachtig, de tribune vult zich met ouders, 
gewapend met fototoestellen en camera’s.
Trainer Seppe neemt even het woord en we gaan 
van start: nog even oefenen met leuke sinterklaas-
liedjes op de achtergrond voor de Sint komt. Af en 
toe komt er nog een laatkomertje de groep 
vervoegen. De vele mooie tekeningen worden 
opgehangen, de kinderen hebben weer goed hun 
best gedaan.
Plots wordt er hevig op de deur geklopt... Zou dat 
zwarte piet zijn? Ja hoor, Sinterklaas komt de zaal 
binnen, vergezeld van zwarte piet. Kramellen en 
koekjes vliegen door de zaal, kinderen stuiven in het 
rond om hier en daar eentje op te grabbelen. De 
trainers roepen de groepen terug samen en 
Sinterklaas neemt plaats op zijn troon, met zwarte 
piet aan zijn zijde. Hij verwelkomt iedereen en 
iedereen verwelkomt Sint en piet. Er worden liedjes 
gezongen, gedichtjes voorgedragen en er wordt 
geturnd en gedanst. Piet doet een oefeningetje in de 
brug,en danst mee met de kinderen van kleuter-
dans...Toch nog blijven oefenen hoor Piet.
Nadat we ons kunnen laten zien hebben aan de 
Sint, worden we gevraagd om ons pakje te gaan 
halen. Voor is er een pakje bij: een zakje met lekker 
snoep, een appel en een mooie Thor pet. “Dank u 
Sinterklaasje...!”
Als alle kinderen van Thor aan de beurt geweest 
zijn, zijn er nog genoeg pakjes over voor broertjes 
en zusjes, wat een feest!
Om af te sluiten zingen we nog een liedje voor 
Sinterklaas en piet. Dag Sinterklaas, dag zwarte 
piet, tot volgend jaar! 

Nu allemaal weer een jaartje braaf zijn en dan 
mogen we hem volgend jaar terug verwachten!
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