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Voorwoord 

 

 

“Een belangrijke voorwaarde om als clubbestuurder dagelijks een kwalitatief product te kunnen 

aanbieden aan honderden leden, vormt natuurlijk de infrastructuur. Ik denk niet dat ik overdrijf als ik 

stel dat nog in veel gemeenten een volwaardige gymnastiekaccommodatie ontbreekt. Te vaak moet 

de bestaande sporthal gebruikt worden en alle toestellen dus telkens opgebouwd en weggeplaatst 

worden. Gelukkig is er ondertussen een heuse inhaalbeweging bezig en beseffen steeds meer en 

meer lokale besturen dat een permanente turnzaal een vanzelfsprekendheid geworden is in de 21e 

eeuw.” 

Citaat Paul Breyne - provinciegouverneur West-Vlaanderen, 2007 
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1 Inleiding 

De turnzaal in Zichem staat er ondertussen al 30 jaar. In die periode is het aantal gebruikers van de 

turnzaal explosief gestegen. Het ledenaantal van THOR vzw is in die mate gegroeid dat de dansers 

van de club moeten uitwijken naar een klein zaaltje in Averbode. 

De noden van de sport zijn in die periode, zowel op recreatief vlak als competitieniveau, eveneens 

geëvolueerd. Het wordt steeds moeilijker om vaste vrijwilligers te vinden, men verlangt dat de 

trainers gediplomeerd zijn en dat de infrastructuur voldoende kwalitatief en veilig is uitgerust. 

Reeds in 2006 trok THOR voor het eerst aan de alarmbel en diende bij de stad een dossier in om de 

bouw van een nieuwe turnhal op te nemen in de beleidsverklaring voor de komende legislatuur. 

THOR had toen al een beginnend plaatsgebrek met een ledenaantal van 400. In 2013 hebben we de 

kaap van 500 leden al even achter ons gelaten. Er is inmiddels een schrijnend plaatsgebrek en onze 

turninfrastructuur loopt ondertussen ernstig achter op de andere gymnastiekclubs die actief zijn op 

nationaal wedstrijdniveau. 

De bouw van een gymnastiekhal in Scherpenheuvel-Zichem zou heel wat geïnteresseerden 

aantrekken en onze stad aantrekkelijker maken voor gymnastiekbeoefenaars, dit zowel op recreatief 

als op competitief gebied. Door de permanente beschikbaarheid van de specifieke zaal, kan het 

turnaanbod beter gespreid en uitgebreid worden en kunnen de trainingen voor de diverse 

doelgroepen op betere uren en voor efficiënte duurtijden georganiseerd worden. Een centralisatie 

van trainingsmogelijkheden heeft voordelen naar zowel de clubs toe (ideale infrastructuur en 

trainingsmogelijkheden) als naar de Gymnastiekfederatie (talent samen brengen). Een specifieke 

trainingshal is een absolute noodzaak om cluboverschrijdend te werken. 

Naast cluboverschrijdende werking  zijn ook sporttakoverschrijdende samenwerkingsverbanden 

mogelijk. Gymnastiek is een basissport die grotendeels gebaseerd is op lichaamsbesef. Voor vele 

andere sporttakken is turnen dan ook een ideale aanvulling op hun sportspecifieke trainingen.  Er zijn 

reeds overeenkomsten met andere sportclubs om samen te werken (karateclub Kani Uchi, Voetbal 

Averbode-Okselaar en Zichem). Deze kunnen pas echt ten volle worden uitgebouwd na de realisatie 

van dit project. 

Met de realisatie van een nieuwe turninfrastructuur kunnen er heel wat knelpunten worden 

weggewerkt en vooral heel wat mogelijkheden worden gecreëerd die een belangrijke bijdrage 

kunnen leveren naar zowel onze stad toe als voor de ruimere provincie. 

 

De gymnastiekwereld is in beweging en THOR wil hier samen met de Stad Scherpenheuvel-Zichem 

en de provincie Vlaams-Brabant een prominente rol in spelen… 

Wij zijn er alvast klaar voor! 
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2 Identificatiegegevens Turnkring THOR vzw 

2.1 Kerngegevens 

Naam: ‘Turnkring Thor’ vzw   (afgekort: ‘Thor’ vzw) 

Roepnaam Thor Zichem 

Adres: Oranjestraat 14 

3271 ZICHEM 

Ondernemingsnummer: 0869684083 

Stamnummer: V634 

Email: info@thorzichem.be  

Rechtsvorm: Verenging zonder winstoogmerk (vzw) 

Sportfederatie: Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (GymFed vzw) 

Sportadviesraad: Scherpenheuvel-Zichem, erkende vereniging 

Website: www.thorzichem.be 

Kwaliteitslabel: IKGym certificaat 2005-2008 

Onbeperkt verlengd in 2008 

Coole gymclub certificaat 2012 

Koninklijke maatschappij 2013 

Contactpersoon Sven Wouters  0474/24 40 60 

Sven.wouters@thorzichem.be  

2.2 Missie 

THOR heeft als missie haar leden een kwalitatief en ruim sportaanbod te bieden op turn-, 

trampoline- en dansgebied. Binnen deze sportdisciplines streeft THOR naar lifetime gymnastiek en 

dans, zowel op recreatief als competitief vlak. Dit alles ongeacht geslacht, leeftijd of bevolkingsgroep. 

Hiertoe voorzien we gekwalificeerde trainers op elke training en trachten we naar democratische 

lidgelden te streven, afhankelijk van de leeftijd en aantal uren training per week. 

Door het ontwikkelen en bevorderen van de fysieke mogelijkheden van de leden tracht THOR 

tegemoet te komen aan de opgelegde doelstellingen. Daarnaast staat de gezondheid van de leden 

hierin centraal. 

Binnen dit totaalkader wil THOR de echt getalenteerde en ambitieuze leden de kans bieden op 

competitieniveau door te stoten naar nationale titels en topsportstructuur. Maar ook de recreatieve 

leden biedt THOR de kans om deel te nemen aan tal van nevenactiviteiten waarin een goede 

clubsfeer en eenheid centraal staan. 
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Als grootste sportambassadeur van de regio zet THOR zich in om de sport in het algemeen en de 

gymnastiekdiscipline in het bijzonder, te promoten op bovenlokaal en sportoverschrijdend niveau. 

2.3 Turn- en danssport 

Turnkring THOR werd ondertussen meer dan 50 jaar geleden opgericht, in april 1962, en is 

uitgegroeid tot de grootste vereniging van Scherpenheuvel-Zichem. De club is zich volop aan het 

moderniseren en professionaliseren om antwoord te kunnen blijven bieden aan heel wat noden van 

vandaag en voor de toekomst. Door de typische kenmerken van de aangeboden sport kunnen we 

veronderstellen dat onze club nog een lange toekomst beschoren is. De turnsport neemt immers een 

bijzondere plaats in binnen het sportgebeuren: ze is niet alleen dé sport bij uitstek om op zeer jonge 

leeftijd mee te beginnen, maar ze biedt ook een perfecte basis om op latere leeftijd over te stappen 

naar heel wat andere sporten. 

Voor heel wat kinderen, zeker in onze stad, is turnen vaak de allereerste kennismaking met 

naschoolse sport. Turnen en dansen leent zich nog veel meer dan balsporten om vanaf een leeftijd 

van 2,5 jaar reeds kennis te maken met “sport”. Het is dan ook een ideale sporttak om kinderen aan 

te zetten tot sporten en al op jonge leeftijd te betrekken in het sportleven van de stad 

Scherpenheuvel-Zichem. De kleuters en kinderen krijgen op een speelse manier een hogere vorm van 

lichaamsbesef. Naast fysieke en psychomotorische vaardigheden, worden ook de sociale 

vaardigheden verder ontwikkeld. 

Omwille van deze bijzondere eigenschappen van de turn- en danssport, zijn wij ervan overtuigd dat 

een turn- en dansvereniging een cruciale rol speelt binnen het sportgebeuren van de stad en dat er 

altijd een ruim publiek voor zal bestaan. 

2.4 Aanbod THOR vzw 

THOR biedt zo’n 75 trainingsuren per week aan. Binnen dit aanbod komen 4 gymnastiekdisciplines 

aan bod. Er wordt getracht een lesrooster aan te bieden waar iedereen terecht kan, zowel recreant 

als competitiegymnast. Binnen het aanbod is er zelfs differentiatie van recreatieve niveaus, zowel 

voor turnen als voor dans. Recreanten die wensen, kunnen deelnemen aan de recreatieve 

wedstrijden van de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. THOR heeft een aanbod dat lifetime 

gymnastiek en dans mogelijk maakt. Meer dan 80% van de aangeboden trainingsuren zijn bestemd 

voor jeugdsport. 

THOR beperkt zich niet tot de recreatieve gymnastiek, maar heeft ook een sterk uitgebouwde 

competitieafdeling in de AGD (toestelturnen meisjes), AGH (toestelturnen jongens) en trampoline. 

De meeste gymnasten nemen deel in de eerste of tweede reeks van de nationale competitie (A- en 

B-niveau). Jaarlijks kan THOR een aantal medailles op het Vlaams en Belgische kampioenschap in de 

wacht slepen. Enkele gymnasten werden geselecteerd om te participeren in de topsportstructuur van 

de Gymnastiekfederatie. De Gymnastiekfederatie Vlaanderen is op vandaag één van de grootste 

sportfederaties van het land. In 2009 heeft één van onze trampolinespringers het tot deelname aan 

het WK voor jongeren gebracht in Rusland. THOR is binnen de regio toonaangevend in de disciplines 

AGH, trampoline en recreatieve gymnastiek. We hopen op deze manier ons steentje te kunnen 

bijdragen aan de uitstraling van de stad Scherpenheuvel-Zichem en de ruime regio. 

Turnen en dansen zijn sporten waar weinig persoonlijke uitrusting voor nodig is. De lidgelden worden 

door de club ook bewust relatief laag gehouden. Op deze manier proberen we de instapdrempel 

voor onze sport zo laag mogelijk te houden. Om een gans seizoen, inclusief vakanties, recreatief te 
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turnen bij THOR, betaal je maar €80 en krijg je een club T-shirt. Naast een sportbroek heb je geen 

extra uitrusting nodig. In vergelijking met heel veel andere sporttakken, is dit een spotprijs. 

Wie meerdere groepen combineert, kan eventueel beroep doen op een maximumfactuur. Zo 

stimuleert de club dat kinderen van de verschillende disciplines tegelijk kunnen proeven (bv. 

toestelturnen en trampolinespringen of dansen). Het is en blijft een uitdaging voor THOR om deze 

lidgelden zo laag te houden. 

2.5 Trainers 

Om gans dit aanbod jaarlijks te realiseren, kan THOR rekenen op zo’n 26 trainers. Het trainersteam 

kan gerust gezien worden als de ruggengraad van de club. We hechten er dan ook heel veel belang 

aan dat al onze trainers op relatief korte termijn gediplomeerd zijn. Thor vraagt aan de trainers het 

engagement om zichzelf ertoe te verplichten een initiatordiploma in de gymnastiek of dans te 

behalen. Door zo een sterk sporttechnisch en didactisch verantwoord kader op te bouwen, kan Thor 

garant staan voor hoogwaardige kwalitatieve lessen.  

Van onze huidige 26 trainers, zijn er nu 23 gediplomeerd (88,5%). De club heeft zelfs 8 trainers van 

het niveau B (31%), 9 trainers zijn in het bezit van een pedagogisch diploma (35%) en we kunnen 

rekenen op 3 professioneel medisch geschoolde trainers.  

De clubfilosofie is om nieuwe trainers te rekruteren uit de club zelf. Door mensen uit de club te 

rekruteren, bekomen we een trainersteam met een hoge verbondenheid met de club. We willen 

vooral kwalitatieve trainers die zich met veel plezier inzetten voor de club en ook buiten de 

trainingen meebouwen aan een aangename clubsfeer. Beginnende trainers worden steeds bij 

ervaren en gediplomeerde trainers gezet zodat ze voortdurend kunnen worden gecoacht en 

bijgestuurd. 

We moedigen onze trainers ook elk jaar aan om gerichte bijscholingen te volgen. Voorbeelden 

hiervan zijn het kaderweekend en periodieke clinics die georganiseerd worden door de 

gymnastiekfederatie, bijscholingen van BLOSO of de Sportregio Winge-Demervallei. Naast technische 

bijscholingen wordt ook het behalen van een jurybrevet in één van de aangeboden 

gymnastiekdisciplines sterk gestimuleerd. De club draagt de kosten van opleidingen en bijscholingen 

die door de trainers gevolgd worden. Er worden ook geregeld interne bijscholingen georganiseerd 

om  ervaringen en leermethodes uit te wisselen. 

2.6 Bestuur 

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur. Deze staat in voor de dagelijkse leiding en 

het reilen en zeilen van de vereniging. De bestuursleden krijgen binnen de raad van bestuur een 

specifieke functie te vervullen. Binnen het bestuur van de club is heel wat professionele kennis 

aanwezig waar de club veelvuldig beroep op kan doen. THOR combineert in zijn raad van bestuur het 

enthousiasme van eerder jonge bestuursleden met de ervaring van de gevestigde bestuursleden. 

Deze bijzondere combinatie werpt zeker zijn vruchten af!  

2.7 Ledenbestand 

Het ledenaantal van THOR is het afgelopen decennium blijven groeien en deze trend zet zich duidelijk 

door, zoals blijkt uit de grafiek in figuur 1. Het aanbod van de club groeide ook, omdat we zo veel 

mogelijk in ieders behoefte willen voorzien. In 2001 creëerden we een groep om gevorderde 

volwassen turners op te vangen, zoals bv. ex-wedstrijdturners. In 2005 werd de groep studentengym 
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in het leven geroepen. Deze trainingen gaan door op vrijdagavond, speciaal om recreanten die gaan 

studeren en eventueel op kot gaan de gelegenheid te bieden om hun favoriete sport niet te moeten 

missen. In 2006 kwamen er drie groepen ineens bij, dit zijn de kerngroepen voor de drie disciplines 

AGD, AGH en TRA. Kinderen en jongeren die graag wat meer turnen en wat meer doorgedreven 

willen trainen kunnen hier terecht. In deze groepen streven we de optimale ontplooiing van de 

individuele capaciteiten van onze gymnasten na, zonder wedstrijddruk, maar wel met de gelegenheid 

om deel te nemen aan wedstrijden op recrea- en C-niveau. Dit concept werd in 2011 uitgebreid met 

een kerngroep Dans. 

 

Figuur 1_Evolutie ledenaantal 

De meeste van onze leden, zo’n 55% situeren zich in de groepen waarin op zuiver recreatief niveau 

turnen aangeboden wordt. Uit figuur 2 blijkt duidelijk dat het concept van de kerngroepen zeer 

begeert is. Onze dansafdeling, die nu gescheiden op een andere locatie moet trainen, herbergt 19% 

van de leden. De scheiding komt het clubgevoel jammer genoeg niet ten goede. 

 

Figuur 2_Verdeling van de leden over het clubaanbod (2012) 
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In het referentiejaar 2012 had onze club ongeveer 2/3 van de leden in het recreatief aanbod. Van al 

onze leden zit er 1/4 in het competitief circuit met meer doorgedreven trainingen. THOR biedt 

voornamelijk sport aan voor de jeugd (77%). 

 

Figuur 3_Verhouding Recreanten tov competitiegymnasten 

 

Figuur 4_Verhouding jeugdleden (-18) 

De meerderheid van de leden komen van binnen de gemeente. Toch heeft THOR ook een 

bovenlokale aantrekking van meer dan 30% van leden die buiten de eigen gemeente en zelfs van 

andere provincies komen. 

 

Figuur 5_Geografische spreiding 
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3.1 Ledenaantal & aanbod 

Het afgelopen decennium is onze turn- en dansvereniging THOR vzw met een gezwind tempo blijven 
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aspecten. In de eerste plaats werden er nieuwe trainingsgroepen opgericht om vernieuwde 

concepten aan te bieden. Een tweede aspect is dat het ledenaantal in de verschillende groepen 

systematisch is toegenomen. Hierdoor is ook ons trainersteam sterk uitgebreid. Het ledenaantal van 

THOR groeide tot boven de capaciteit van de beschikbare infrastructuur. Dit heeft een impact op het 
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Om de dagelijkse werking zo optimaal mogelijk te laten verlopen, probeert de club binnen zijn 

mogelijkheden oplossingen aan te reiken: 

• De wedstrijdgymnasten trainen nu één keer per week extern in het sportpark Lakerveld te 

Houthalen (35 km van Zichem). Daar kunnen ze in alle rust trainen op aangepaste en 

verantwoorde turninfrastructuur.  

• Om alle leden te kunnen opvangen in de club, wordt nu vaak op dezelfde moment aan 

verschillende groepen lesgegeven. Hierdoor daalt niet alleen de trainingsefficiëntie, maar dit 

vergt ook grote inspanningen van de trainers om veilige situaties te blijven garanderen. 

• THOR overweegt om onder andere te starten met rope skipping, wat nog vrij onbekend is in 

de omgeving. Andere ideeën die al enige tijd op tafel liggen, maar omwille van tijds- en 

ruimtegebrek niet kunnen uitgevoerd worden zijn tumbling en trampoline voor volwassenen. 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen steunt ons voorstel om een nieuwe turnhal te bouwen zodat 

onze club aan alle leden, zowel de recreanten als de competitiegymnasten, de nodige aandacht kan 

besteden. Want dat verdienen ze. 

3.2 Infrastructuur 

De afgelopen 20 jaar is de moeilijkheidsgraad van de turnsport in het algemeen enorm gestegen. 

Oefeningen van wereldkampioenen in de jaren 80, zouden op het WK van 2013 nog amper punten 

opleveren. Er zijn turnelementen die toen op het internationale niveau geturnd werden en vandaag 

in de opgelegde oefeningen van jonge turners en turnsters van 10 jaar oud zitten. 

Om die evolutie te kunnen volgen, volstaat het niet meer om louter over het turntoestel te 

beschikken. Je moet heel wat hulpmartiaal hebben zoals valputten, in de grond ingebouwde 

trampoline, vangriemen, … om aan deze jonge kinderen dergelijke moeilijke elementen aan te leren. 

Een club die niet over zo’n hulptoestellen beschikt, kan niet meer meedraaien in de eerste reeks van 

het Belgische niveau. De Gymnastiekfederatie Vlaanderen heeft een nota opgemaakt met de 

basiselementen waaruit een moderne turninfrastructuur minimaal moet bestaan. De nota ‘Algemene 

basisvereisten permanente, specifieke gymnastiekhal voor training’ is terug te vinden in bijlage 1. 

De huidige infrastructuur is eigenlijk niet geschikt om met meerdere groepen tegelijk te trainen. Door 

het bijbouwen van een nieuwe turnhal wordt het aantal uren/week waarin THOR trainingen kan 

aanbieden verdubbeld. We houden dan ook de optie open om in de toekomst een aantal nieuwe 

formules aan te bieden.   
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Blaarmeersen Gent 

 

Oostende 

 

 

De Gymnastiekfederatie Vlaanderen legt alle aangesloten clubs die deelnemen in het wedstrijdcircuit 

een doorlichting op om de Integrale Kwaliteitscontrole in de Gymnastiek (IKGym) van de club onder 

de loep te nemen. Deze IKGym doorlichting is ontwikkeld door UGent in samenwerking met de 

Gymfed. Zoals reeds in de kerngegevens vermeld, behaalde onze club hiervoor een monsterscore van 

88,7%. In het verslag van deze doorlichting kunnen we onder het hoofdstuk ‘accommodatie’ echter 

het volgende lezen: 

“Wel kan je stellen dat naarmate de disciplines specifieker zijn, de percentages voor accommodatie 

dalen. Gelukkig plannen jullie voor de wedstrijddisciplines regelmatig trainingen in andere zalen. 

Vooral het ontbreken van een wedstrijdvloer 12x12m is een ernstig gemis.” 

Een ander argument voor de bouw van een modernere turninfrastructuur kunnen we halen uit de 

visienota i.v.m. het ‘sport voor allen beleid’, wat vandaag tevens een belangrijk debat is. Hierin wordt 

gesteld dat sport moet gezien worden als een beleidsprioriteit omwille van het grote 

maatschappelijke belang. “Het accent ligt daarbij op het regelmatig sporten en levenslang sporten in 

kwaliteitsvolle en gezondheidsbevorderende omstandigheden en dit bij voorkeur in georganiseerd 

verband (= clubverband). De sportclubs zijn immers de bouwstenen van de georganiseerde sport.” 

Deze visienota verduidelijkt terecht dat “voldoende en kwalitatieve sportinfrastructuur een 
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basisvereiste is voor permanente sportbeoefening, terwijl een tekort aan sportvoorziening en 

gebrekkige (verouderde) sportinfrastructuur een remmende factor is. Er moet door alle 

bestuursniveaus blijvend geïnvesteerd worden”. 

De knelpunten van de huidige infrastructuur en de behoefte aan extra faciliteiten worden hieronder 

kort samengevat: 

1) Ontbreken van een valkuil 

Valkuilen zijn noodzakelijk om het niveau van de competitiegymnasten te waarborgen. Door 

het gebruik van valkuilen in een training wordt de mentale angstdrempel om nieuwe 

moeilijkere elementen te leren drastisch verlaagd omdat de kans op blessures 

verwaarloosbaar is. 

 

2) Onvoldoende plaats om meer toestellen te plaatsen 

In de huidige situatie is het zelfs niet mogelijk om op de verschillende toestellen tegelijk te 

turnen. Zo kan bv. sprong en balk nooit gelijktijdig getraind worden, omdat er van dezelfde 

ruimte gebruik gemaakt wordt. 

 

3) Geen aanloop voor sprong en tumbling 

In de huidige zaal is het onmogelijk om een tumblingbaan (25m) te integreren. Zelfs het 

trainen van de sprong (één van de Olympische toestellen) is niet mogelijk omdat er niet 

voldoende ruimte gevonden wordt voor de aanloopstrook. 

 

4) Beperkte hoogte van de turnzaal 

Voor de trampolinediscipline is de hoogte van de zaal een beperkende factor. De betere 

junioren en senioren hebben een vrije ruimte van 10m hoogte nodig om zonder risico hun 

sprongen uit te voeren. De beperkte hoogte van de zaal is de reden waarom THOR geen 

trampolinewedstrijden kan organiseren. 

 

5) De turnzaal is te klein en te druk bezet 

Verschillende groepen moeten samen trainen om het aanbod van THOR toch te kunnen 

behouden. Dit is echter een remmende factor voor de trainingsintensiteit en veiligheid. 

 

6) Ontbreken van een wedstrijdvloer 

De wedstrijdvloer (12m x 12m) is een ander Olympisch toestel waar de gymnasten van THOR 

in Zichem niet op kunnen trainen. De zaal is immers te klein om een grondvlak te voorzien. 

 

7) Tijdswinst 

Doordat een deel toestellen telkens opgesteld en gemonteerd moeten worden, gaat er heel 

wat kostbare tijd verloren. 

3.3 Veiligheid 

Het technisch niveau van onze gymnasten is zo gestegen, waardoor we op een moment gekomen zijn 

dat complexe wedstrijdelementen niet meer aangeleerd kunnen worden op een veilige manier door 
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het ontbreken van de juiste flankerende huplmaterialen. Onze trainers hebben een sterk gevoel van 

verantwoordelijkheid waardoor grote risico’s niet genomen worden. Hierdoor verliest onze club aan 

concurrentiekracht met wedstrijdploegen van andere clubs die wel goed uitgerust zijn. Dit werkt 

frustrerend en knaagt aan de motivatie van zowel trainer als gymnast. Turnen op een hoger niveau is 

niet haalbaar zonder de nodige voorzieningen ter beschikking te hebben. Het aanleren van bepaalde 

technieken en elementen is simpelweg onverantwoord zonder de noodzakelijke hulpmiddelen zoals 

een lounge en/of valkuil. Het “turnarrest” (NL) als gevolg van een ongeval tijdens een training heeft 

enkele jaren geleden heel wat clubbestuurders en trainers grondig aan het denken gezet. Zo ook 

onze club.  

Een bijkomend probleem is ook de zonne-inval waardoor de veiligheid regelmatig in het gedrang 

komt . Doordat de zon rechtstreeks binnen schijnt worden zowel trainers als gymnasten geregeld 

door de zon verblind. De turnzaal is te klein om bij de opstelling van de toestellen ook nog met de 

zon rekening te houden. Wanneer gymnasten of trainers tijdens een oefening door de zon verblind 

worden, bestaat het risico dat de oefening misloopt.  

Het gebruik van magnesiumpoeder werkt dikwijls ergernis op bij heel wat zaalwachters en andere 

gebruikers. Dit poeder is echter een noodzaak om de veiligheid te garanderen. Door te blijven 

werken in een aparte zaal kan dit probleem voorkomen worden. 

Aan de bestaande sporthal zijn slechts een 5-tal parkeerplaatsen. Tijdens een wissel van twee 

groepen, waarin telkens zo’n 30 tot 40 kinderen turnen, ontstaan er zeer verkeersonveilige situaties. 

Door het ontbreken van fietspaden en een fietsenstalling, wordt het zacht verkeer ook sterk 

ontmoedigd. Het grote ledenaantal, waarvan de meeste kinderen die door de ouders gebracht 

worden, in combinatie met de beperkte parkeervoorzieningen, komen de verkeersleefbaarheid niet 

ten goede. 

3.4 Kleedkamers 

In de huidige infrastructuur zijn twee kleedkamers. Deze kleedkamers kunnen de capaciteit 

gymnasten op de meeste momenten van de week eigenlijk niet aan. Dit komt doordat verschillende 

groepen vaak samen in de zaal zitten, waardoor het aantal gymnasten oploopt tot 80. Verder zitten 

in de recreatieve jeugdgroepen vaak 30 tot 40 gymnasten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het 

bij een wissel van groepen een hele overrompeling is in de kleedkamers. Door de verschillende start- 

en rustmomenten van groepen (die gelijk in de zaal zitten), kan de kleedkamer dan ook niet op slot. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zo nu en dan eens iets ‘verdwijnt’ uit de kleedkamers. 

3.5 Klimatisering 

De turnzaal is gebouwd met grote raamoppervlaktes. De ramen zijn volledig naar het zuiden gericht. 

Vanaf 10 uur ’s morgens schijnt de zon continu binnen. Door het gebrek aan zonneweering loopt de 

temperatuur in de zomer al snel op tot boven de 30°C. Het grootste probleem van de zon is dat ze de 

veiligheid zo nu en dan in het gedrang brengt.  

3.6 Afstemming met andere gebruikers 

De huidige infrastructuur wordt gedeeld door THOR en de gemeentelijke basisschool ’t Stokpaardje 

Zichem. De samenwerking en het maken van afspraken verloopt over het algemeen vrij goed. Toch 

moeten beide partijen het nodige water bij de wijn doen.  
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Er is een compromis tussen de school en de club zodat er een semipermanente toestelopstelling kan 

blijven staan. Dit heeft voor de school als nadeel dat de leerkracht LO zich moet behelpen met een 

minimale vrije ruimte om de leerplandoelstelling voor de leerlingen te bereiken. Voor de club is er 

dan weer het nadeel dat een heel deel van de toestellen ook weer telkens moet opgezet en 

afgebroken worden, wat de levensduur van het materiaal zeker niet ten goede komt. Bovendien 

wordt hiermee kostbare tijd verloren voor onze wedstrijdgymnasten. 

Doorheen het jaar organiseert de school ook twee schoolfeesten en nu en dan eens grotere 

sportactiviteiten. Hiervoor moet de turnzaal telkens helemaal ontruimd worden en moeten de lessen 

een ganse week geannuleerd worden.  

4 Projectvoorstelling 

4.1 Conceptafbakening 

Het project heeft tot doel om een multifunctionele turnhal te bouwen in de stad Scherpenheuvel-

Zichem voor de disciplines Artistieke Gymnastiek Heren (AGH), Dames (AGD) en trampoline te 

bouwen in de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. De turnhal moet de club in staat stellen zijn 

toekomstvisie op zowel competitief als recreatief vlak tot ontwikkeling te brengen. 

4.2 Concretisering turnhal 

4.2.1 Buitenbouw turnhal 

De club heeft een aantal offertes laten opmaken voor de constructie van de turnhal 40 x 30m. De 

meest representatieve hebben we ontvangen van het bedrijf Pellikaan. We lichten deze dan ook toe 

als indicatief voorbeeld. Het betreft een raming in een Design & Build formule. Pellikaan maakte een 

prijs voor de hal zelf en de bijhorende accommodatie. Mocht er kunnen aangebouwd worden aan 

een bestaande hal, dan kunnen een deel van kosten voor de accommodatie uitgespaard worden. 

- Accommodatie   €255.000 

o 3 kleedkamers 

o Sanitaire blok (dames, heren en gehandicapten) 

o Kantoor 

o Berging/onderhoud 

o Technisch lokaal 

- Turnhal    €840.000 

Het geheel wordt begroot op €1.095.000, excl. BTW en inclusief de studiekosten. Zij garanderen dan 

dat het project voldoet aan alle voorschriften als VLAREM, legionellapreventie, EPB, 

brandweervoorschriften, AREI, veiligheidsvoorschriften, voorzieningen voor gehandicapten en 

regenwaterrecuperatie. De bouwtijd bedraagt ongeveer 120 werkdagen. 

 

4.2.2 Binneninrichting 

Voor de binneninrichting werden indicatieve prijzen gevraagd bij Jansen&Fritsen en Eurogym 

(verdeler Gymnova). We kunnen concluderen dat de binneninrichting van de turhal op zo’n €300.000 
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begroot kan worden. In de kanttekening willen opmerken dat THOR al over heel wat turntoestellen 

beschikt. Een deel daarvan hebben weinig meerwaarde voor recreatief gebruik en kunnen dus mee 

naar de nieuwe hal verhuizen. Op deze manier kunnen de kosten van het totale project gedrukt 

worden.  

THOR is bereid om alle losse turntoestellen die nodig zijn om het project te realiseren, te bekostigen. 

Op deze manier wil de club als partner mee bijdragen aan de financiering van de turnhal. 

In bijlage 3 stellen we een aantal binneninrichtingen van bestaande soortgelijke hallen voor. De 

inrichting van de turnhallen in Deinze en Brugge komen het meest in de buurt van de noden en 

verwachtingen van THOR. De club in Deinze heeft net als THOR de disciplines damesturnen (AGD), 

herenturnen (AGH) en trampoline. 

4.3 Locatiealternatieven 

Om een nieuwe turnhal in de stad Scherpenheuvel-Zichem te kunnen bouwen, moet er ook ruimte 

beschikbaar zijn. In het verleden zijn er al een aantal pistes de revue gepasseerd. We lijsten in bijlage 

2 de 3 voornaamste pistes, nl. Scherpenheuvel, Zichem en Averbode op met een korte screening van 

de potenties en eventuele moeilijkheden.  

4.4 Ruwe kostenraming 

We kunnen de kosten van het project als volgt samenvatten: 

Constructie – turnhal   € 840.000 

Constructie – accommodatie  € 255.000 

Turntoestellen    € 300.000 

Totaal     € 1.395.000 

5 Verantwoording 

Een inbreng vanwege de overheid is volgens ons te verantwoorden. Voor individuele zaalsporten is 

het bijna onmogelijk om via de zakelijke wereld aan grotere sponsoring te geraken. Ook de turnsport, 

hoe populair en spectaculair ze ook is, heeft met deze moeilijkheid te kampen. Een belangrijke reden 

hiervoor is dat de turnsport voor het grootste deel met jeugd werkt en dat is publicitair niet 

interessant genoeg. Dit is erg jammer omdat de overheid juist sportparticipatie van de jeugd wil 

stimuleren. Sportclubs moeten meer aandacht en ondersteuning krijgen, omdat zij de beste kansen 

bieden voor regelmatige kwaliteitsvolle sportbeoefening op ieders niveau, zowel voor de recreatieve 

als de competitieve sporter. Wil de overheid dat sportclubs hun belangrijke maatschappelijke rol 

blijven vervullen, dan zijn meer financiële middelen en ondersteuning noodzakelijk. 

In een persbericht van Kabinet Muyters, Vlaams minister van Sport op 14 september 2012, ‘Groter is 

beter’ worden de resultaten van de Grote Sportclubenquête bekend gemaakt. Deze enquête werd 

uitgevoerd door UGent in samenwerking met VSF, BLOSO en ISB. Minister Philippe Muyters vat de 

resultaten van de studie samen en concludeert dat “We in Vlaanderen meer moeten inzetten op 

grotere sportclubs (…). Grotere sportclubs hebben veel meer mogelijkheden wat de begeleiding, 

financiering en infrastructuur betreft. Ze kunnen meer activiteiten aan en werken ze bovendien beter 

uit. Zo gaat talent opsporen en koesteren makkelijker in een grote club, net als initiatieven nemen op 

het gebied van gezond sporten. Dat is belangrijk, ook voor het topsportbeleid.” 
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Rekening houdend met de relevantie van sport, dient de sportbeoefening ook aandacht te krijgen 

vanuit de beleidsdomeinen onderwijs, gezondheid en welzijn. Deze visie wordt geïntegreerd in het 

sport-voor-allen-beleid van de Vlaamse Overheid. Om het lokaal en provinciaal sportbeleid verder uit 

te bouwen is er volgens het overlegplatform sport voor allen ook een belangrijke taak voor de 

gemeenten weggelegd. Zo formuleren zij dat “de gemeente als basisopdracht heeft het lokale 

sportgebeuren te ondersteunen door permanent voldoende sportinfrastructuur (ook sportspecifiek) 

beschikbaar te stellen voor alle sportclubs.” Een turnhal vraag verder relatief weinig onderhoud. 

THOR kan hiervoor grotendeels zelf instaan en een zaalwachter van de club aanstellen, net zoals ze 

dat al jaren doet in de turnzaal te Zichem. De club heeft al bewezen dat ze voldoende knowhow en 

verantwoordelijkheid heeft om in te staan voor de exploitatie van de turnhal. Hierdoor zal er geen 

bijkomende belasting zijn voor het gemeentepersoneel. Een dergelijke werkwijze wordt zelfs sterk 

aangeraden door het departement sport van de Vlaamse Overheid om de kosten van de gemeentes 

en de druk op het gemeentepersoneel te reduceren. 

THOR neemt vandaag, als sportclub, zijn functie in het maatschappelijk kader al op. De club 

organiseert samen met scholen sportdagen, participeert in de vakantiewerking en sportkampen van 

de gemeentelijke sportdienst, promoot sportparticipatie en organiseert grotere sportevenementen. 

Als grootste sportvereniging van de regio, wil THOR dan ook als sportambassadeur optreden en zich 

als turnclub profileren in de regio. We nemen dan ook een voortrekkersrol op in het sportgebeuren 

in de stad en werken met andere sportclubs samen om sportparticipatie te verhogen.  

Indien het project gerealiseerd kan worden, staan er samenwerkingen op til met o.a. de karateclub 

Kani Uchi en de voetbalfusie Averbode-Okselaar en Zichem. Zo wil de karateclub ondermeer zijn 

getalenteerde leden extra conditietraining laten volgen bij THOR, omdat we over deze specifieke 

kennis beschikken. 

Ook de voetbalclub wil zijn jeugdleden de mogelijkheid bieden en aanraden om één uurtje in de 

week te turnen. Het is de bedoeling om extra te werken aan het lichaamsbesef van de jonge 

voetballers, omdat ook in de voetbalsport meer en meer de noodzaak ingezien wordt van het 

beheersen en controleren van het lichaam. Het voordeel voor THOR is dat het meer jongeren kan 

laten proeven van de turnsport en dat de poel waaruit talent kan gescout worden verruimd wordt. 

Deze samenwerking kunnen we slechts realiseren indien we kunnen beschikken over extra 

accommodatie, omdat in de huidige situatie de zaal in Zichem al volledig volzet is. We kunnen daar 

geen ruimte vrijmaken om extra trainingen in functie van andere sporten te voorzien of om veel 

extra leden in de bestaande groepen op te nemen.  

Aan verschillende sporthallen in Vlaanderen wordt ook een kleine ruimte voorzien voor de specifieke 

krachttraining en/of therapeutische doeleinde (kine) en recuperatie na blessure. Het voorzien van 

een dergelijk lokaaltje kan niet alleen voor de club zinvol zijn, maar zou ook belangrijke meerwaarde 

betekenen voor andere sportclubs.  

Tot slot kunnen we stellen dat THOR een bovenlokaal werkingsgebied heeft. Meer dan 30% van de 

leden van de vereniging zijn afkomstig van buiten de eigen gemeente. Naast het bovenlokaal 

aanbieden van de turn- en danssport aan recreanten, heeft THOR een sterke wedstrijdwerking die ze 

verder wil uitbreiden en waarmee ze de onderbouw van de topsportstructuur van de 

Gymnastiekfederatie wil ondersteunen. Dit kan door onder andere  

• Te scouten en aan talentdetectie te doen 

• Te oriënteren naar de juiste discipline 

• Bovenlokale trainingssessie te organiseren 

• Talent te laten doorstromen naar de topsportstructuur van de GymFed 
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Zowel op vlak van onze recreatieve werking als op vlak van onze wedstrijdwerking worden wij 

gesteund door de Gymnastiekfederatie Vlaanderen. Bij een bovenlokaal project is het belangrijk dat 

de vraag/nood geformuleerd en/of gedragen wordt door een bovenlokale organisatie (federatie). 

Een lokale club kan steeds voorstellen doen voor bovenlokale werking, maar als deze niet gedragen is 

door de bovenlokale organisatie is de kans op succes klein. Wij ontvingen van de federatie reeds een 

aanbevelingsbrief waarin zij formeel meedelen dat ze het project voor de bouw van een turnhal voor 

de specifieke disciplines steunen. Daarin vermelden ze:  

 

 

In een uitgevoerde studie in opdracht van de stad, met name het ‘masterplan sportinfrastructuur’ 

(2009) kunnen we lezen dat “De zaal niet meer aan de noden van THOR kan beantwoorden. De 

ingesloten ligging van de sportzaal maakt uitbreiding heel moeilijk. Voor THOR kan beter een nieuwe 

locatie gezocht worden.” In navolging daarvan werd de volgende conclusie getrokken: “Voor de 

turnclub, die met haar ledenaantal van bijna 500 te groot is geworden voor de sportzaal in Zichem, 

kan de gemeente op korte termijn (0-5 jaar) best een nieuwe thuisbasis voorzien, afgestemd op hun 

node.” De stad Scherpenheuvel-Zichem ziet de noodzaak van een nieuwe turnhal in en onderschreef 

deze conclusie in haar beleidsverklaring van de vorige legislatuur. 

Omwille van onze bovenlokale werking in zowel recreatieve als competitiegymnastiek, hopen we dan 

ook beroep te mogen doen op financiële steun van de provincie. Onze club komt in de huidige 

werking met de meeste wedstrijdgymnasten uit in de eerste of tweede reeks van de nationale 

competitie. Een bijkomend argument waarom we denken dat dit project in aanmerking komt voor 

bovenlokale steun, is omdat in Vlaams-Brabant slechts enkele degelijk uitgeruste turnhallen zijn. Het 

project bezit dan ook een uniek karakter voor onze provincie en kan bijdragen tot de uitstraling van 

de Provincie Vlaams-Brabant. Bovendien is onze vrij centrale ligging ten opzichte van de provincies 

Vlaams-Brabant, Limburg en Antwerpen een troef om nationale activiteiten vanuit de GymFed te 

laten doorgaan in de nieuwe turnhal. Voor clubs uit de verschillende provincies is de afstand tot dit 

drieprovinciënpunt haalbaar. 

5.1 Toekomstvisie THOR vzw 

5.1.1 Wedstrijd- en turnniveau 

THOR wenst in de toekomst zijn wedstrijdniveau in de verschillende disciplines te verhogen. Dit 

betekent dat we als doel stellen om nog meer gymnasten in de eerste reeks van de nationale 

competities te krijgen. Een beter uitgeruste infrastructuur is hiervoor noodzakelijk. 

Om deze doelstelling te verwezenlijken wil THOR actiever inzetten op talentscouting en werken met 

een grotere poel jonge beloftevolle talenten. Omwille van de grootte van de club is er in de huidige 

situatie geen ruimte om extra uren te voorzien voor talentgroepen. In de nieuwe turnhal wordt tijd 

gereserveerd om deze grotere talentenpoel efficiënt te kunnen trainen en voor te bereiden. 

THOR wil eveneens gaan samenwerken met de Gymfed en hun topsportwerking ondersteunen als 

pilootclub. Concreet betekent dit dat we ons willen profileren om de turnsport in de regio te 

promoten. We willen de samenwerkingen op bovenlokaal vlak met andere clubs uit de omgeving 
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stimuleren. Niet alle clubs hebben een competitiewerking of voldoende uitgeruste infrastructuur om 

jonge beloftevolle talenten optimaal te ontwikkelen. THOR wil in samenwerking met de clubs 

ondersteuning bieden in talentdetectie , bovenlokale trainingen organiseren voor talentgroepen om 

zo te trachten zoveel mogelijk talenten te laten doorstromen naar de topsportstructuur van de 

Gymfed. 

THOR heeft een sterk uitgebouwde clubstructuur en de nodige ervaring in het wedstrijdturnen. De 

afgelopen jaren behaalde de club meerdere provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenstitels en 

ereplaatsen. De club verkeert in een gezonde financiële situatie en investeert jaarlijks in materiaal en 

opleiding van trainers. We hebben het geluk om te kunnen beschikken over een sterk geëngageerd 

trainersteam. Bijna al onze trainers zijn (oud-)leden van de club die doorgestroomd zijn als trainer. 

Momenteel heeft THOR 26 trainers, waarvan: 

- 23 gediplomeerd zijn 

- 8 trainers van niveau B zijn 

- 9 trainers over een didactisch-pedagogisch diploma beschikken 

- 3 trainers professioneel medisch geschoold zijn 

5.1.2 Recreatie en aanbod 

Door het bijbouwen van een nieuwe turnhal wordt het aantal uren/week waarin THOR trainingen 

kan aanbieden verdubbeld. We houden dan ook de optie open om in de toekomst een aantal nieuwe 

formules aan te bieden.  THOR overweegt om onder andere te starten met rope skipping, wat nog 

vrij onbekend is in de omgeving. Andere ideeën die al enige tijd op tafel liggen, maar omwille van 

tijds- en ruimtegebrek niet kunnen uitgevoerd worden zijn tumbling en trampoline voor 

volwassenen. 

THOR bewaakt in zijn aanbod zeer sterk het gedachtengoed van lifetime gymnastiek. De bedoeling is 

dat iedereen, van jong tot oud, bij onze club terecht kan voor zijn wekelijkse portie gymnastiek of 

dans. De club wil echter nog meer inzetten op de integratie van kansengroepen.  

- Voor gezinnen met financiële problemen voorziet de club momenteel extra faciliteiten voor 

de betaling.  

- Binnen het ledenbestand zijn er heel wat leden met een lichte handicap, voornamelijk op 

mentaal vlak. THOR heeft de beleidskeuze gemaakt om geen afzonderlijk groep G-gym aan te 

bieden, maar om deze kinderen te integreren binnen de bestaande structuur. Dit heeft wel 

tot gevolg dat er soms meer trainers per trainingsgroep moeten ingezet worden dan normaal 

voorzien is. Het zou voor deze doelgroep een bijkomende meerwaarde zijn mochten we de 

grote trainingsgroepen of de momenten waarop verschillen trainingsgroepen in de turnzaal 

zijn, kunnen opsplitsen. 

- De huidige semi-vaste toestelopstelling is minder interessant voor de doelgroep senioren die 

hun wekelijks uurtje onderhoudsgymnastiek krijgen in de groep seniorengym. Wanneer een 

nieuwe turnhal met vaste toestelopstelling kan gerealiseerd worden, kan in de kleine 

bestaande turnzaal de vaste toestelopstelling terug beperkt worden. Dit zou ook de zuivere 

recreatieve groepen en turnlessen van de basisschool ten goede komen. 

Wanneer we extra ruimte hebben om kinderen op te vangen, kan THOR zich ook terug meer gaan 

richten op het promoten van sport in het algemeen, en de profilering van de turnsport in het 

bijzonder. In de huidige situatie kan de club geen hoger ledenaantal aan waardoor te veel extra 

promotie eerder contraproductief werkt. THOR promoot sportparticipatie op verschillende 

manieren: 
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- Organisatie van grotere specifieke sportevenementen zoals lokale, Vlaamse en Nationale 

wedstrijden. Ook de jaarlijkse turn- en dansshow van THOR heeft een subregionaal karakter 

(vb. Belgian Open Trampoline finale). 

- THOR werkt in tal van gemeentelijke evenementen samen met de sport- of cultuurdienst om 

deze actief te ondersteunen: 

o Gemeentelijke sportkampen in de vakantieperiodes 

o Culturele evenementen: Week van de amateurkunsten (WAK), Vlaanderen zingt, … 

 

5.1.3 Clubwerking en maatschappelijke functie 

THOR werkt ook samen met verschillende scholen in de omgeving, voornamelijk bij het organiseren 

van sportdagen of initiatielessen. Door deze samenwerking vergroot de club ook zijn vijver om talent 

te scouten in functie van de wedstrijdwerking.  

THOR en de gemeentelijke basisschool ’t stokpaartje gebruiken dezelfde locatie, vandaar dat er ook 

een samenwerking met de basisschool bestaat. THOR wenst deze samenwerking echter te 

optimaliseren. Door een extra turnhal worden hierin meer mogelijkheden gecreëerd. In de huidige 

locatie naast de school kan THOR dan ruimte vrijmaken om naschoolse sport te organiseren. De 

trainers van de club kunnen samen met de LO-leerkracht aan verschillende initiatieven werken om 

kinderen aan te zetten tot sporten. Voorbeelden hiervan zijn initiaties dadelijk na de schooluren en 

meewerken aan de jeugdsportolympiades.  

THOR heeft een sterke en goed uitgebouwde structuur. Met deze troef en ervaring kan THOR 

kleinere sportverenigingen ondersteunen. Naast samenwerking met verschillende scholen is THOR 

dan ook initiatiefnemer naar sportoverschrijdende samenwerkingsverbanden met andere sportclubs. 

5.2 Mogelijke partners & financiering 

1) Stad Scherpenheuvel-Zichem 

De stad heeft zich in het verleden reeds uitgesproken het project financieel te steunen door 

grond ter beschikking te stellen en de bouw te cofinancieren indien er bijkomende partners 

gevonden worden. 

2) THOR vzw 

Turn- en dansvereniging THOR is bereid om alle losse toestellen te financieren en de 

exploitatie van de turnhal op zich te nemen, zodoende dat er geen permanent 

stadspersoneel (zaalwachter) moet aangesteld worden. De club heeft de nodige kwalitatieve 

capaciteiten en is bereid om mee in te staan voor de opvolging en de coördinatie van het 

project. 

3) Gymnastiekfederatie Vlaanderen 

De Gymfed steunt de bouw van een turnhal in Scherpenheuvel-Zichem. Ze zijn ervan 

overtuigd dat THOR een belangrijke bijdrage levert tot het imago van de stad en de 

uitvoering van het lokaal sportbeleid. De Gymfed is in Vlaams-Brabant nog op zoek naar een 

sterke gymnastiekclub die de turnsport verder kan profileren en een bijdrage leveren aan de 

topsportstructuur. De Gymfed is bereidt om dit project bij te staan met hun deskundig advies 

en technische ondersteuning. 
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4) Provincie Vlaams-Brabant 

Uit een eerste verkennend gesprek met de provincie bleek dat men het een interessant 

project vond. Met dit dossier hopen we de provincie Vlaams-Brabant te kunnen overtuigen 

van het bovenlokaal en unieke karakter van het project en de positieve impact op de 

sportieve uitstraling van de provincie. De nieuwe turnhal biedt immers perspectieven voor 

de grotere toekomstige sportieve organisaties. We hopen dat de provincie het project 

eventueel wil steunen met subsidies. 
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Bijlage 1: Algemene basisvereisten permanente, specifieke gymnastiekhal 

voor training  

Afmetingen 

• BASIS: Voor de discipline Artistieke Gymnastiek (Dames en Heren):  

- 1000 m² 

- minimale lengte van 35 m (sprongbaan + landingszone + veiligheidszone) 

- minimale vrije hoogte van 6 m 

• Toevoeging discipline Tumbling: 

- Toevoeging van 150 m² per volledige tumblingbaan 

- Minimale lengte van 42 m (tumblingbaan + landingszone + 1m) 

• Toevoeging discipline Trampoline: 

- Toevoeging van 310 m² voor 4 Grand Master trampolines + matten en 

veiligheidszone (Minimale vrije hoogte van 10 m) 

• Toevoeging recreatieve-competitieve groepen 

- Toevoeging van (semi-) gescheiden oefenruimte voor dansante 

gymnastiekvormen, kleutergym en onderhoudsgymnastiek (grootte 

afhankelijk van aantal sporters, minimum 20 x 25 m of 500m²). 

Basisprincipes inrichting 

Bij het opstellen van een zaalplan wordt best uitgegaan van volgende principes: 

• Voor welke gymnastiekdisciplines? 

De afmeting van de zaal wordt bepaald door de gymnastiekdisciplines die voorzien 

worden (Cf. punt 1). Artistieke Gymnastiek is de basisdiscipline. Hierbij moet a priori 

geen onderscheid gemaakt worden tussen AGD (Dames) en AGH (Heren). De zaal 

wordt best voor beiden ingericht. 

Daarnaast is de toevoeging van de discipline Trampoline noodzakelijk. 

• Vaste toestelopstelling 

 De gymnastiektoestellen staan voor 95% in permanente opstelling (geen op- en 

 afbreken, duurzaamheid, veiligheid, tijdsbesparing). 

• Parallelle oefenopstellingen 

 De gymnastiektoestellen staan best in verschillende, parallelle oefenopstellingen: 

- de standaardvorm (zoals op wedstrijd) 

- de valkuilopstelling (om nieuwe elementen te leren en vele herhalingen uit 

te voeren) 

- de methodologische vorm (aangepaste opstelling om het leren te 

bevorderen) 

• Gegroepeerde opstelling  

 Om efficiënt te trainen en om een hoge bezettingsgraad toe te laten, is best een 

 gegroepeerde opstelling te voorzien: 

- Gegroepeerd per toestel (vb. alle balken in dezelfde zone) 
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- Gegroepeerd per bewegingsvorm (eerste zone met de springtoestellen 

vloer, sprong, balk, trampoline en tumbling; tweede zone met de 

steuntoestellen paard en herenbrug; derde zone met de hangtoestellen 

damesbrug, rek en ringen) 

- Gegroepeerd per gymnastiekdiscipline (AGD en AGH) 

• Spreiding van valkuilen 

De valkuilen oefenen een grote aantrekkingskracht uit op de gymnasten. Om te 

 vermijden dat het merendeel van de gymnasten zich voor de voeten loopt in één 

deel van de zaal worden de valkuilen, indien mogelijk, best gespreid ingeplant. 

Lijst van toestellen 

Artistieke Gymnastiek 

Volgende toestellen dienen minimaal ingetekend te worden om in een degelijke en complete trainingszaal 

Artistieke Gymnastiek te voorzien: 

ARTISTIEKE GYMNASTIEK 

Artistieke Gymnastiek Dames Artistieke Gymnastiek Heren 

1 verende vloer 1400 x 1400 met spiegelwand en balletbarre 

2 sprongopstellingen (1 in wedstrijdvorm en parallel 1 met kuillanding) 

1 kuiltrampoline (met landing in valkuil enerzijds en landing op standaardmat anderzijds) voorzien van 

lounge 

1 acrobatiekbaan (min. 18m) met landing in valkuil + 1 trampolinebaan 

1 conditieruimte of zone (lenigheid, kracht en hersteltraining) van min. 30m² 

2 damesbruggen: 

 - 1 in wedstrijdopstelling 

 - 1 in kuilopstelling met lounge 

1 oefenrekstok club (met inwisselbare legger) 

2 rekstokken: 

 - 1 in wedstrijdopstelling 

 - 1 in kuilopstelling + lounge 

1 oefenrekstok club 

 

2 balken in wedstrijdopstelling 

1 balk met snelle hoogteverstelling en landing 

in valkuil 

2 verplaatsbare vloerbalken 

2 ringenopstellingen: 

 - 1 wedstrijdopstelling (portiek) 

 - 1 kuilopstelling 

2 paar verstelbare, lage ringen 

 2 herenbruggen 

- 1 in wedstrijdopstelling 

- 1 in oefenstelling (met landing in kuil) 

1 brug met “platte steun” 
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 1 paard in wedstrijdopstelling 

1 paard 90% 

1 verplaatsbaar vloerpaard 

1 verplaatsbare paddenstoel 

Extra valmatten in alle maten (naast de standaardmatten van 20 cm dikte): 

2 x (350 x 200 x 65), 2 x (300 x 200 x 20), 4 x (400 x 200 x 10), 6 x (200 x 200 x 10), 4 x (200 x 200 x 5), 12 

x (200 x 100 x 10), 6 x (150 x 100 x 2), 6 beschermpads voor rek/legger, 2 yourtchenko-matten 

Klein materiaal: 

5 paar handstandklossen, 1 vloerrekstok, 1 vloerlegger (~damesbrug), halters en gewichten, minimum 

4 wandrekken, minimum 2 klimtouwen, 1 muziekinstallatie, minimaal 5 springplanken, helperblokken 

(vb. 8 van 100 x 100 x 50 en 8 van 100 x 50 x 25), 8 magnesiumbakken 

 

Tumbling 

- Wedstrijdbaan tumbling 

- Trampolinebaan of oefenbaan tumbling voor de valkuil + lounges 

 

Trampoline 

- 4 (2) Grand Master Trampolines met veiligheidplateaus + lounges 

- Kuiltrampoline 

 

Blaarmeersen Gent 

 

Oostende 
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Bijlage 2: Locatiealternatieven 

Scherpenheuvel 

  

 

Deze site bestaat momenteel voornamelijk uit landbouwpercelen. Via een RUP werd voorgesteld om 

de bestemming van deze gronden om te vormen naar recreatiegebied. Binnen de afbakening kan je 

de sporthal en het zwembad van Scherpenheuvel vinden. Verder ligt hier ook het GC Den Egger en de 

Hagelandse academie voor muziek en woord. Op deze site is het niet mogelijk om een nieuwe 

turnhal aan bestaande sportinfrastructuur te bouwen. Noch naast de sporthal, noch naast het 

zwembad is hiervoor ruimte. Een nieuwe losstaande structuur in voormalig landbouwgebied 

impliceert dat er extra nutsvoorzieningen moeten getroffen worden en dat er ruimte moet voorzien 

worden voor sanitair, ruimte voor poetsmateriaal, EHBO-lokaal en kleedkamers. Deze indeling is ook 

naar energie-efficiënte zeker minder optimaal. De niet-bebouwde ruimte kan hierdoor niet voor 

andere doeleinden gebruikt worden, nochtans is de ruimte in Vlaanderen schaars. Deze manier van 

ruimtelijke indeling strookt niet meer in het beleidsplan van Ruimte Vlaanderen. De stad 

Scherpenheuvel-Zichem centraliseerde hier het gros van de culturele activiteiten. Indien deze site 

verder ontwikkeld wordt met nieuwe sportinfrastructuren met een groot aantal bezoekers, zal de 

cumulatieve impact op de verkeersafwikkeling ook grondig moeten bekeken worden. De uitrit van de 

parking bevindt zich immers aan een weg midden in de stadskern van Scherpenheuvel die op zich 

ook al een heel aantal toeristische verkeersbewegingen telt. Deze site heeft als grootse hinderpaal 

dat de betreffende gronden niet in het bezit zijn van de gemeente. Op korte termijn lijkt het zeer 

moeilijk om het project hier te realiseren. 
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Zichem 

  

 

In Zichem, schuin tegenover de bestaande turnhal, bevind zich nog een groot braakliggend stuk 

grond. De centrale ligging van deze locatie in de stad is een voordeel voor de club. Bovendien kunnen 

alle trainingen van THOR in dat geval doorgaan op dezelfde locatie, maar in een andere zaal. Dit zal 

de verbondenheid van de vereniging ten goede komen. Op beleidsniveau heeft deze locatie een 

belangrijke troef. Het perceel is te groot om enkel een turnhal op te zetten, maar biedt potentieel 

voor de integratie van verschillende functies om diverse knelpunten structureel op te lossen. Zo kan 

er op dit perceel een extra parking voorzien worden om het parkeerprobleem in Zichem op te lossen, 

er kan een speelpleintje geïntegreerd worden en boven de kleedkamers van de turnhal kunnen 

lokalen voorzien worden voor de plaatselijke jeugdverenigingen (Kadolleke) die nu zonder geschikte 

lokalen zitten. Omwille van de centrale ligging, rechtstreekse verbinding naar Diest, Scherpenheuvel 

en Averbode, mag een vlotte verkeersafwikkeling verwacht worden. Dit perceel is echter nog niet in 

eigendom van de stad en zal eerst moeten aangekocht worden. Bovendien is een kleine 

bestemmingswijziging nodig naar recreatiegebied. Omwille van de goede aansluiting aan het 

bestaande woongebied van de kern is de bestemmingswijziging verenigbaar met de omgeving. 

Daardoor zou deze wijziging geen probleem mogen geven. 
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Averbode 

  

 

De sportsite in Averbode heeft dankzij haar zone-eigen ligging, de beschikbare ruimte en de reeds 

aanwezige infrastructuur heel wat troeven om zijn rol als sportinfrastructuursite volwaardig te 

kunnen vervullen. Dit recreatiegebied (Averbode) heeft duidelijk een sportief karakter. De stad heeft 

te kennen gegeven deze site verder te willen invullen met sportinfrastructuur. Volgens het 

opgemaakte masterplan is er binnen het recreatiegebied nog ruimte beschikbaar voor de uitbreiding 

van gemeentelijke sportinfrastructuur en wordt deze sportsite bestempeld om prioritair te 

ontwikkelen. Deze locatie is reeds eigendom van de stad en in overeenstemming met het gewestplan 

(recreatiegebied). Er wordt voorgesteld om het achterliggend onbenut perceel, de opslagruimte voor 

zand en grind, mee bij de site te betrekken. Dit perceel is meer dan voldoende groot om een sporthal 

op te voorzien. Een tweede manier van invulling kan bekomen worden door tegen de bestaande 

sporthal een nieuwe turnhal te bouwen. Die sluit dan ruimtelijk volledig aan bij de bestaande 

sporthal, zodat er een geordende cluster sportinfrastructuur in één volume gecreëerd wordt. Door 

deze ruimtelijk functionele samenhang van de sportinfrastructuren wordt de visuele impact tevens 

geminimaliseerd. De enige moeilijkheid die hiermee gepaard gaat, is dat heroriëntering zal moeten 

gebeuren van de huidige inplanting van de site. Ofwel moet het bestaande voetbalveld gedraaid 

worden ofwel moet het skateplein verplaatst worden. Ongeacht of gekozen wordt voor de 

losstaande piste of het bij aanbouwen, is deze site ideaal om een extra turnhal te voorzien. Door de 

maximale verwevenheid van sportactiviteiten en verschillende andere grotere sportverenigingen in 

de stad die op deze site trainen, wordt het lokaal en bovenlokaal karakter van deze site optimaal 

gestimuleerd. Bovendien kan er op deze site een sterke samenwerking uitgewerkt worden met 

andere sportclubs, zoals de karate- en voetbalclub. Op deze site wordt het zeer interessant om ook 

een kleine ruimte te voorzien voor specifieke krachttraining en revalidatie. De andere sportclubs 

zouden hiervan dan ook gebruik kunnen maken. 

Deze werkwijze heeft als grootste voordeel dat ze het meest kostenefficiënt is en economisch het 

interessants. Zeker door de aanbouw aan de bestaande sporthal is het niet nodig om extra 

kleedkamers en sanitaire voorzieningen aan te leggen. De kostprijs voor het gebouw blijft dan 

beperkt tot enkel de sporthal zelf.  

Bovendien wordt de uitbating van de cafetaria, die nu veel leeg staat, weer interessant. Naast de 

sportclubs die er al trainen, zullen de trainingen van THOR een constante aanwezigheid van ouders 
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en sporters verzekeren. In de vroege avonduren turnen jonge kinderen die door de ouders gebracht 

worden. Meestal wachten de ouders ter plaatse tot de trainingen (vaak 1u) gedaan zijn. ’s Avonds 

trainen de jongeren en volwassenen die na hun training meestal samen nog van een gezellig drankje 

genieten. De uitbating van de cafetaria kan een extra opwaardering zijn voor de sportsite en een 

middel om het project voor een stuk mee te financieren. Ook de joggers die in groep komen lopen 

kunnen dan in de cafetaria iets komen drinken. In de nabije toekomst wordt ook voorzien dat het 

Ruiternetwerk langs de site in Averbode passeert. Naast de sporters van de sportclubs, de trainers en 

ouders, de joggers, kunnen ook de ruiters gebruik maken van de cafetaria.  
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Bijlage 3: Voorbeelden binneninrichtingen 

Deinze (40,2 x 31,2m) 
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Brugge (48 x 31m) 
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Izegem (44 ,3 x 30m) 

 
 

 


