
Inschrijvingsstop Kleuterdans

Voor dit seizoen (2010-2011) worden geen 
inschrijvingen meer geaccepteerd voor de groep 
kleuterdans. De groep werd te groot! Het bestuur 
zoekt naar een oplossing voor de volgende 
seizoenen.
Bedankt voor uw begrip!

Wedstrijd kerngroep Meisjes

Tijdens het weekend van 22 en 23 januari 2011 nam 
de kerngroep meisjes deel aan de eerste voorronde 
recre@ toestelturnen. 12 meisjes namen deel aan 
de wedstrijd.

Gouden Medailles
Sofie, Joyce

Zilveren Medailles
Thalissa, Lore,Jelka

Bronzen Medailles
Cloë, Fleur, Chanika, Selina, Paulien, Femke, Lisa

Het afgelopen wedstrijdseizoen namen weer een 
heel deel meisjes van de kerngroep AGD deel aan 
de wedstrijden Recrea. Ze trainden zeer doelbewust 
en behaalde allemaal behoorlijke resultaten. Dit jaar 
konden Joyce en Sofie zich selecteren voor de 
finale. Met enige trots mogen we jullie meedelen dat 
THOR dit jaar voor het eerst een gouden medaille 
heeft binnengehaald dankzij Sofie! Bovendien was 
ze ook nog eens 3e in de ranking van haar 
categorie. Nogmaals een dikke proficiat! Uitgebreide 
verslagen kan je op onze website lezen.

Artikel nieuwsblad: 3 kampioenen trampoline

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Turnvereniging Thor Zichem 
organiseerde dit weekend zijn 
jaarlijkse show. Tegelijkertijd 
behaalden drie meisjes de titel 
van provinciaal kampioen.

Het kampioenschap verliep overigens bijzonder 
succesvol. Marie Claes (senioren B) , Charlotte Neesen 
(junioren B) en Yentl Hugelier (beloften B) behaalden 
ieder in hun categorie de gouden medaille. De drie 
meisjes zijn het erover eens dat de begeleiding van de 
trampolinegroep bij Thor naar resultaten leidt. Trainer Erik 
Goeleven en assistent-trainer Nienke Van Hecke werken 
systematisch en doordacht naar bepaalde doelen toe en 
dat loont.

Verloren voorwerpen

Na een aantal maanden turnen is de verzameling 
verloren voorwerpen al erg groot! Als je iets hebt 
laten liggen in de kleedkamers of de turnzaal, kijk 
dan eens in de mand met verloren voorwerpen 
naast de drankautomaat.
Onze verzameling bevat sokken, sjaals, mutsen, 
broeken, turnbroeken, t-shirts, pulls, schoenen, 
jassen, rugzakken,... 
Je kan het niet bedenken of we hebben het!

On-Thoriaans gedrag

De laatste tijd krijgen we binnen onze vereniging 
steeds meer meldingen binnen van zaken die echt 
niet door de beugel kunnen. Dit gaat van plagerijen 
in de kleedkamer (wegstoppen van allerlei zaken) 
tot effectieve beschadigingen (gieten van frisdrank in 
elkaars schoenen) en zelfs persoonlijke spullen die 
verdwenen zijn. We vragen dan ook aan de leden 
dat zij dure persoonlijke spullen thuis laten of 
eventueel aan hun trainers ter bewaring geven 
gedurende de training.

Ook de trainers zijn hiervan op de hoogte gesteld en 
zullen hier nauwlettend op toezien! De kleedkamers 
zullen in de toekomst ook zo veel mogelijk gesloten 
worden. Dit is echter niet altijd evident, gezien het 
wisselen van de groepen elk uur. We rekenen dan 
ook op het gezond verstand van ieder van onze 
leden!

Onze club bestaat bijna 50 jaar en wij kunnen niet 
tolereren dat enkele individuen onze goede naam te 
grabbel gooien.

Artikel nieuwsblad: Thortesterom

SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
Thor Zichem keerde in zijn jaarlijkse turnshow terug naar 
de pure basis van het turnen. Het publiek leek die keuze 
te appreciëren. De club zit momenteel wel aan zijn 
maximale capaciteit. Infrastructurele beperkingen laten 
geen verdere groei meer toe.

Alle 27 trainers en een vijftiental vrijwilligers spannen zich 
een ganse week in om de organisatie op poten te krijgen. 
De reacties van het publiek waren dit jaar overigens 
verrassend positief. Dat had allicht met het vernieuwde 
concept te maken. De vorige jaren dreigde de show een 
beetje te ontaarden in een verkleedpartij. Met die trend 
werd dit jaar radicaal gebroken. Thor ging terug naar de 
pure basis van turnen en dans. De show was veel minder 
theatraal dan vorige jaren.
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De titel van de show verwees naar het TV-programma van 
Tom Waes. Die ging in Tomtesteron allerlei uitdagingen 
aan. Dat deed Thor ook in zijn show. De voorstelling was 
opgedeeld in vijf blokken. Elk blok had een specifieke 
uitdaging. De trampolinegroep engageerde zich 
bijvoorbeeld om 250 salto’s te maken. 

PS: De geïnteresseerden kunnen nog steeds een 
DVD aankopen van THORtesterom, waar de 
integrale show opstaat! Vraag een 
bestelformulier bij uw trainer. De DVD kost €15...

De meisjes en hun provinciaal kampioenschap

Nadat zowel Annabel als Laura tijdens de voorbije 
Provinciale voorrondes bewezen hadden dat zij niet 
moesten onderdoen voor de andere meisjes uit 
Brabant was het aan hen om dit tijdens het weekend 
van 14 en 15 februari 2011 te bewijzen. 
 Annabel wist dat zij een vlekkeloze wedstrijd moest 
turnen om een kans te halen op een medaille. Een 
voor haar behoorlijke sprong (haar minste toestel) 
en een mooie grondoefening waar ze laat zien dat 
haar mooie afwerking haar een goede  puntenscore  
oplevert . Tijdens de brugoefening liet ze zien dat ze 
er stond en turnde deze dan ook  feilloos. Beloond 
met de hoogste score van alle Brabantse meisjes op 
de balk, bezorgde ze haar en de club een eerste 
medaille bij de meisjes sedert lange tijd. 
Proficiat Annabel, een beloning voor je harde 
werken.
 
Zondag was de beurt aan Laura om in haar 
categorie proberen een medaille te pakken. Ook zij 
wist dat dit mogelijk was, gelet op de resultaten van 
de vorige provinciale voorrondes. 
Tijdens de grond haalde zij een mooie score. Op 
sprong geen risico’s genomen, en op de damesbrug 
proberen alles door te verbinden zonder tussenstop, 
wat geen probleem was. Laura heeft een heel hoge 
moeilijkheidswaarde op balk en neemt hierdoor 
risico’s. Rondat, brugje,... alles lukt, enkel met hurk 
1/1 draai kon ze er niet blijven opstaan. Ondanks 

deze val liet ook zij op de balk de hoogste score 
noteren, mede door een perfecte afwerking.
Afwachten op de uitslag, en jawel hoor, Laura is 
onze eerste Brabantse kampioene sedert jaren! 

Lore en Emma eindigden respectievelijk op een 
11de en 10de plaats op hun provinciaal 
kampioenschap. Ook voor de zusjes Lois en Mia 
Aerts en Sien Caudron vonden op 23 januari en 6 
maart hun provinciale voorrondes plaats. We zagen 
mooie flikjes op de grond en gelukte kippen aan de 
brug. Guy was tevreden. Lois slaagde er dan ook in 
om een zilveren medaille  te behalen.

Ook onze jongste meisjes (pupillen) hebben hun 
eerste wedstrijdjes afgewerkt. Sophie en Kjelte 
turnden in Hasselt Wespelaar hun provinciale 
voorrondes. Zij werden allen beloond met een 
medaille omdat er hier geen klassement opgemaakt 
werd.  Zij lieten echter reeds mooie dingen zien, dus 
dat belooft voor de toekomst !

Proficiat aan alle meisjes !

Lotte en Yentl Vlaams kampioen trampoline!

In het weekend van 26 en 27 maart greep het 
Vlaams Kampioenschap Trampolinespringen plaats 
te Mortsel.

Op zaterdag reisde Nienke als jurylid en Anke als 
trainster mee met onze B-springers. Yentl trad s 
morgens reeds aan bij de Beloften B.  Yentl had alle 
voorrondes gewonnen en was dan ook topfavoriete.  
Yentl sprong weer 2 zeer mooie oefeningen met o.a. 
een 24 punten op de opgelegde.  Yentl bevestigde 
en werd oververdiend Vlaams Kampioen met een 
score van 51,2 punten.
In de namiddag was het aan Charlotte en 
Marie. Charlotte werd 6de, mede door een 
ondergewaardeerde keuze-oefening.
Ook Marie ging voor een medaille, maar ze had 
echter haar dagje niet.  Ook zij werd 6de.
Bij de Pupillen was Lotte de topfavoriete na een 
paar schitterende voorrondes.  Lotte was duidelijk 
onder de indruk van de omstandigheden en kende 
wat stress.  Zij wist die stress echter om te buigen 
in 2 mooie oefeningen en werd ze net als Yentl 
Vlaams Kampioen.  Ook Stan nam deel in deze 
categorie en werd verdienstelijk 3de.
In de namiddag was het tenslotte aan Lina. Ook 
Lina ging voor goud en zoals verwacht kwam de 
grootste tegenstand van Twinitiy Picquet van 
Oostende.  Na de voorronde stond Lina 2e met 1 
punt achterstand.  In de finale maakte Lina een 
foutje terwijl Twinity een prachtig afgewerkte 
oefening sprong.  Lina behaalt dus zilver!
Met 2 Vlaams Kampioenen en een zilveren plak in 
het A-niveau mogen we deze Vlaamse 
Kampioenschappen een succes noemen.

Belangrijke data

- 28 mei 2011: Clubkampioenschap
- 18 juni 2011: Jeugdturnshow en BBQ
- 18 juni 2011: Einde seizoen
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