
Clubkampioenschap 2010

Op zaterdag 29 mei 2010 organiseert THOR haar 
jaarlijkse clubkampioenschap in de turnzaal van 
Zichem. Alle wedstrijdgymnasten en kerngroepleden 
strijden in verschillende categorieën voor de fel 
begeerde titel van ‘Clubkampioen’. Het is dan ook 
een unieke gelegenheid om onze beste gymnasten, 
die medailles behaalden op provinciaal, Vlaams en 
zelfs Belgisch niveau, aan het werk te zien.

Programma:
- 14u30: Aanvang wedstrijd Trampoline (kerngroep 

en wedstrijdploeg)
- 17u00: Inturnen van de artistieke disciplines 

(kerngroepen en wedstrijdploegen jongens en 
meisjes)
- 18u30: Aanvang van de wedstrijden artistieke 

gymnastiek jongens en meisjes

Uiteraard kan u dit alles bekijken vanuit onze 
ingerichte bar, waar u tijdens en na de wedstrijd kan 
genieten van een drankje.

GRATIS TOEGANG!

 
Selectiedagen

Op dinsdag 16 maart en 
op donderdag 18 maart 
was het drukker dan 
gewoonlijk in de turnzaal. 
De club hield die dagen 
namelijk een unieke 
promotiecampagne voor 
de turnsport. Het bestuur 
contacteerde alle scholen 

van Scherpenheuvel-Zichem en verre omstreken, en 
nodigde de oudste kleuters uit voor een initiatieles.

Niet alleen de lokale scholen gingen allemaal gretig 
op dit voorstel in, ook de kleuters van Tessenderlo, 
Herselt, Veerle, Schaffen, Molenstede, Diest, 
Meensel-Kiezegem en Tielt-Winge waren van de 
partij. Deelname was voor de scholen volledig 
kosteloos. THOR huurde twee bussen in om de 
kinderen twee dagen lang aan en af te rijden. 
Bovendien trommelde het bestuur alle beschikbare 
trainers op om de zevenhonderd deelnemertjes een 
sportieve kennismaking te geven met de sport.
Op donderdagnamiddag kwamen de laatste drie 
scholen aan de beurt. Juf Anita van De Letterboom 
in Herselt vond het een schitterend initiatief. ‘In het 
verleden kwam THOR bij ons op bezoek, maar dit is 
veel leuker. Het is een spannende uitstap voor onze 
kleuters en zeer goed georganiseerd.’ Ook juf 
Corinne van ’t Belhameltje op de Keiberg en juf Inge 
van ’t Karakolle in Scherpenheuvel vonden het een 
goed idee. ‘Wij hebben lang niet zo’n grote turnzaal,’ 
zegt juf Corinne. ‘En hier kunnen ze kennismaken 
met de echt toestellen.’

Aan het einde van de les kregen alle kinderen een 
heus turn- en trampolinediploma en een sticker van 
THOR. 

Wedstrijdverslagen

Wist u dat u alle wedstrijdverslagen van onze 
wedstrijdploegen kan nalezen op onze website 
www.thorzichem.be?

U kan daar dus lezen hoe het onze wedstrijdploegen 
trampoline, jongens en meisjes afgaat op de 
provinciale-, Vlaamse en Belgische kampioen-
schappen!

Kampioenenviering Tielt-Winge

Op vrijdagavond 30 april, 
verzorgde onze club weer 
een korte demonstratie. Dit 
keer waren we te gast op de 
kampioenenviering van Tielt. 
Er ging weer een kleine 
verhuis aan vooraf om het 
nodige materiaal ter plaatste 
te krijgen. Op de kleine 
aanhangwagen van Bart 
bonden we onze valmatten. 
Doordat de matten wat wind 
vingen, ging het wagentje 

met momenten bijna zweven. 
Al maar een geluk dat er niet te veel wind stond 
dus… De rest werd vervoerd door de camionette 
van Seppe. Een kleine delegatie van de Jazz Dance 
mocht de spits afbijten door eerst een dansje te 
placeren voor het publiek. Nadien trakteerden onze 
turners de toeschouwers nog op een 
springnummertje met de zweedse tafel. Joren 
Verheyden, een lid van onze wedstrijdploeg 
jongens, werd na het nummertje nog eventjes 
geïnterviewd door de presentator Kris Baert, daar hij  
een inwoner is van de gemeente Tielt-Winge. Na het 
werk trakteerde de organisatie ons nog op een 
drankje, waarna wij weer richting Zichem konden.
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Gevonden: jas met sleutels

Vorige week vonden onze trainers een zwarte 
damesjas met daarin auto- (Citroën) en huissleutels. 
Wie deze verloren is, kan zich even informeren bij 
de trainers. De jas is af te halen in het trainerslokaal 
in de turnzaal.

Wie andere kledingsstukken kwijt is, kan gerust 
even een kijkje nemen in onze groene wasmand 
met verloren voorwerpen in de gang!

Jeugdturnshow 2010

Het is weer bijna zo ver voor onze kleinste leden: de 
jeugdturnshow komt er weer aan! In navolging van 
onze grote turnshow in februari (THOR@WORK) 
pakken onze jeugdleden uit met ‘THOR aan het 
werk!’. Er zal weer hard gezweet, veel geturnd en tof 
gedanst worden in een mooi spektakel waarbij onze 
leden telkens een beroep uitbeelden.

Iedereen dus op post op zaterdag 5 juni 2010, om 
14u00 in onze turnzaal!
Voor de leden die deelnemen aan de show, gelieve 
minstens een half uur voor de show aanwezig te 
zijn, dus om 13u30.

Aansluitend zal er een barbecue plaatsvinden op de 
speelplaats van de basisschool. Vooraf inschrijven is 
een must! Inschrijvingspapieren krijgt u mee tijdens 
de training, of bij een trainer of bestuurslid van onze 
club. Smakelijk!

Vloervernieuwing

Zoals u nu al wel weet, zal onze turnzaal een 
grondige vloerrenovatie krijgen tijdens de grote 
vakantie. Hierdoor moeten wij van de gemeente de 
zaal leegmaken voor maandag 7 juni. Op zondag 6 

juni, de dag na de jeugdturnshow, ontruimen wij dus 
de zaal.

De jeugdturnshow is dus tevens de afsluiting 
van het seizoen. Het seizoen stopt dit jaar dus 
op 5 juni. Het is mogelijk dat sommige trainers nog 
een vervangende les geven op de speelplaats, 
bijvoorbeeld estafettespelen, bij goed weer. De 
trainers van de groepen zullen dit meedelen tijdens 
de laatste officiële les.
Voor de wedstrijdploegen zullen de 
vakantietrainingen doorgaan in een hangar aan de 
groenstraat in scherpenheuvel, alsook in de turnzaal  
van de gemeentelijke basisschool van Testelt. Meer 

info bij Guy, Iwan en Erik, onze hoofdtrainers van de 
wedstrijdploegen meisjes, jongens en trampoline.

Half september zullen de werken afgerond worden. 
Wij starten ons seizoen uitzonderlijk twee weken 
later, maar hopen dat onze leden trouw op post 
zullen blijven!

Meer info krijgt u sowieso toegestuurd per post, 
samen met ons seizoensaanbod voor het nieuwe 
turnseizoen 2010-2011.

Alleszins een fijne en sportieve vakantie 
toegewenst, en tot in september!
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