
Jaarverslagen verschillende afdelingen S.V. THOR 2020-2021. 

Jaarverslag afdeling gymnastiek en dans Thor 2020/2021 
Net als het jaar ervoor was ook het afgelopen seizoen een gek jaar, waarin er weer veel creativiteit 

nodig was. We zijn hoopvol begonnen met de lessen, maar door corona mochten we al vrij snel geen 

groepslessen meer verzorgen in de zaal. Het sporten werd eerst weer ”on hold” gezet. Na veel 

overleg en proberen is het gelukt om online lessen te verzorgen. Dit bleek in de praktijk nog niet zo 

eenvoudig als het klonk. Wanneer er weinig ruimte in de kamer is en de kinderen voor gym en turnen 

springoefeningen moeten doen, bijvoorbeeld. En voor dans heb je te maken met een combinatie van 

bewegende beelden en muziek die wel gelijk moeten lopen. Vertraging in de verbinding helpt daarbij 

uiteraard niet.  

Gelukkig bleven er wekelijks enthousiaste gymmers, turners en dansers inloggen om de lessen 

digitaal bij te wonen en is het meester Joey, juf Henriëtte en juf Kimberly gelukt verschillende 

opdrachten en danscombinaties via het scherm bij de leden thuis te krijgen. Ook een compliment 

voor de ouders die soms erg veel geduld moesten hebben, maar er mede voor gezorgd hebben dat 

de kinderen toch thuis lekker konden bewegen! 

Toen buiten de temperatuur iets opliep en het weer wat stabiel werd konden we de lessen buiten 

vervolgen. Al was het behelpen en soms erg koud, het was toch erg fijn dat de groepen weer 

gezamenlijk konden bewegen. Ook Gisela heeft buiten haar aerobicslessen verzorgd. Nadat als eerste 

de kinderen weer de zaal in mochten, volgden de volwassenen snel en kon het seizoen toch weer 

binnen worden afgesloten.  

Afdeling gym  
Al vroeg in het seizoen heeft Henriëtte Keun aangegeven dat dit haar laatste seizoen als juf bij Thor 

zou zijn. Na vele jaren voor de leden en ouders het vaste gezicht te zijn geweest van onze 

gymafdeling is voor haar het moment gekomen om afscheid te nemen. 

Dit betekende voor het bestuur de uitdaging om nieuwe leiding te vinden. Gelukkig hebben we vrij 

snel Joey Bethlehem bereid gevonden om voor de oudere jeugd outdoor sporten te organiseren. Hier 

zijn we erg blij mee. Hij heeft veel leuke ideeën, super om zoveel enthousiasme te zien! 

Voor (kleuter)gym en turnen was dit veel lastiger. Via verschillende kanalen hebben we onze 

vacature verspreid, maar geen enkele reactie ontvangen. Dus zelf rondbellen en vragen en hopen dat 

we iemand konden vinden. Ondertussen zagen we om ons heen dat steeds meer verenigingen 

noodgedwongen stopten met het aanbieden van gym- en turnlessen. Dit gaf ons natuurlijk geen 

hoop, maar we wilden niet opgeven. Stel je voor: bestaat Thor 100 jaar en dan zouden we in dat jaar 

onze gymafdeling op moeten heffen. Dit konden we als bestuur niet verkroppen! 

Gelukkig konden we tegen het einde van het seizoen het nieuws brengen dat het ons is gelukt om 

toch de lessen onder de vlag van Thor aan te blijven bieden: we hebben een 

samenwerkingsovereenkomst afgesloten met GV Stânfries.  

De trainers van Stânfries zullen de gym- en (pré)turnlessen bij ons in Lippenhuizen geven. Daarnaast 

kunnen de turnmeiden een keer in de week in Gorredijk meeturnen.  

We zijn erg blij dat Stânfries zo heeft meegedacht en behulpzaam is geweest en kijken vol 

vertrouwen uit naar een nieuw gymjaar. 

Het afgelopen seizoen zijn er geen turnwedstrijden geweest, uiteraard ook een gevolg van corona. 

Dus voor de juryleden was het een rustig seizoen.  



Een aantal toestellen die we in de zaal gebruikten waren aan vervanging toe. Hierin hebben we het 

afgelopen jaar een mooie slag gemaakt. Doordat de lessen een tijd stilstonden, online of buiten 

waren hebben de nieuwe toestellen een tijd in de berging staan wachten om gebruikt te worden. 

Gelukkig kon Henriëtte het turnseizoen binnen afsluiten en de toestellen nog in gebruik nemen.  

De allerlaatste gym- en turnles hebben we wel buiten georganiseerd en gecombineerd met het 

afscheid van Henriëtte. Compleet met luchtkussen en tumblingbaan konden de gymmers en 

turnsters naar hartenlust springen en turnen. Veel kinderen hadden iets voor Henriëtte gemaakt en 

ook Henriëtte deelde afscheidscadeautjes uit. Het was een mooie middag! Via deze weg bedanken 

we Henriëtte nogmaals voor haar jarenlange inzet en wensen we haar alle goeds voor de toekomst! 

Afdeling aerobic/seniorengym 
De senioren dames en de aerobic groepen staan al vele jaren onder leiding van Gisela de Vries. Op 

maandagochtend en woensdagavond bewegen de dames actief op muziek. De spieren worden 

sterker, de conditie wordt verbeterd. Door in beweging te blijven heb je veel voordelen bij het 

dagelijkse leven. Maar het is natuurlijk ook erg gezellig.  

Helaas is dit door corona ook vervroegd tot stilstand gekomen. Ook Gisela was erg creatief en heeft 

op woensdagavonden toch voor 4 fanatieke leden de lessen buiten verzorgd. Tijdens een van de 

buitenlessen heeft het bestuur Gisela verrast met een boeket bloemen. Dit omdat zij 10 jaar bij Sport 

Fryslân in dienst was. Met de niet onbelangrijke opmerking dat zij totaal al 26 jaar lessen voor Thor 

verzorgt! Als bestuur is het natuurlijk enorm prettig dat je zo lang op iemand kunt rekenen. Je weet 

dan gewoon dat het goedkomt. Daarnaast weten we dat de leden Gisela als vertrouwd gezicht heel 

erg waarderen! Dus via deze weg willen wij Gisela nogmaals feliciteren met dit jubileum! 

Afdeling dans 
Het was het tweede seizoen dat Kimberly de Vries de danslessen heeft verzorgd. Voor zover het 

coronavirus het toeliet heeft zij alle groepen wekelijks nieuwe choreografieën aangeleerd.  

Het seizoen begonnen we met maar liefst 7 verschillende groepen: peuters/kleuters, 6+, 8+, 9+, 18+, 

30+ en 50+. Dit waren in totaal 39 leden. 

De ervaring is inmiddels dat we toch elk jaar opnieuw moeten bekijken welke groepen we maken en 

hoe we de dansende leden daarover verdelen. Hoeveel kinderen er van een bepaalde leeftijd in het 

dorp zijn heeft daar grote invloed op. Daarom zal dit elk seizoen in meer of mindere mate wisselen. 

Voor het seizoen 2021/2022 hebben we 35 leden verdeeld over 6 groepen.  

Nog even terug naar einde seizoen 2018/2019: dat is afgesloten met 20 dansende leden. Dat wil 

zeggen dat we de afgelopen twee jaar mooie stappen hebben gezet. O.a. met het starten van de 

peuter/kleutergroep en een groep voor jongeren/jongvolwassenen. Uiteraard is een groot deel 

daarvan de verdienste van dansdocente Kimberly. Sinds twee jaar geeft zij vol enthousiasme 

danslessen in verschillende stijlen aan onze leden in de leeftijd van 2,5 jaar tot 70+. Wij zijn dan ook 

erg blij dat zij haar contract met Thor weer wil verlengen en dat zij ook de komende twee seizoenen 

bij ons lesgeeft! 

Als bestuur hopen we natuurlijk dat dit seizoen in alle opzichten beter wordt dan het vorige en dat 

we vooral lekker door kunnen gaan met bewegen! 

Met vriendelijke groet, 

Het gym-/dansbestuur 



Jaarverslag Voetbal Senioren S.V Thor seizoen 2020/2021 
Er werd gelukkig ondanks de COVID 19 gestart met de beker en competitie wedstrijden. Ook dit jaar 

startten wij wederom met een eerste en tweede elftal. De 45 plus was ook weer vertegenwoordigd 

met de 7 tegen 7 competitie georganiseerd vanuit de KNVB, de 35 plus deed weer mee met de 7 

tegen 7 in de door de regio zelf georganiseerd competitie. In de beker kwam het eerste elftal niet 

door de eerste ronde 

Trainer van het eerste elftal Dennis van den Driessche met als assistent  Andreas Witvoet, de leider 

Richard Jansen en grensrechter Johan Heida. De keepertrainer Sjouke Bleeker verzorgde dit jaar 

naast het eerste elftal ook keepertrainingen aan de vrouwen van onze samenwerkingsvereniging 

WTTC. Ons 2e werd wederom geleid door Sybren Visser en Ronald Wouterse, Richard Groen was dit 

jaar de grensrechter. 

De competitie startte voor het eerste elftal met 2 nederlagen op rij, in Akkrum werd verloren met 5-2 

en thuis werd verloren tegen Mildam 0-7. Oosterlittens werd in hun thuis haven verslagen door Thor 

en ook van Nieuweschoot werd thuis gewonnen 3-1 ondanks dat door de COVID 19 maatregelen 

deze wedstrijd werd gespeeld zonder publiek. De wedstrijd was overigens wel te bekijken in het 

dorpshuis via het grote scherm. Thor werd per week sterker en het was dan ook jammer dat het bij 

deze 4 wedstrijden zou blijven. Thor eindigde als 8e in de competitie op het moment van stoppen. 

Het tweede elftal moest in de eerste wedstrijden nog op stoom komen met een aantal 

verlieswedstrijden achtereen. 

Tsja de competitie werd daarna abrupt afgebroken door de toenemende COVID 19, het zou tot juni 

duren voordat er weer in groepsverband getraind mocht worden. 

Positief was wel dat onze hoofdtrainer Dennis van den Driessche zijn UEAFA- A diploma heeft weten 

te behalen hiermee heeft Dennis het hoogst haalbare papiertje om trainer te worden bij de 

amateurs. Volgend seizoen zal Dennis naast het trainen van ons eerste elftal onze assistent trainer 

Andreas Witvoet gaan begeleiden met het behalen van zijn trainerspapieren (UEAFA-C).  

Jan Witteveen is bereid gevonden om volgend seizoen op de vrijdagavond met de restsenioren aan 

de slag te gaan op het gebied van training, voor het leiderschap van het tweede elftal wordt naast 

Ronald Wouterse nog iemand gezocht omdat Sybren Visser hierin een stapje terug zal nemen. (lijkt 

het je leuk om Ronald hiermee te helpen, laat het ons dan gerust even weten) . 

Met vriendelijke groeten, 

Ernst Pieter Bantema 

Voorzitter S.V. Thor afdeling voetbal 

Jaarverslag jeugdvoetbal SV THOR en SJO WTTC-seizoen 2020-2021 
 
Algemeen: 
Na een seizoen wat abrupt onderbroken werd door COVID-19, konden we gelukkig in september 
2020 wel beginnen aan een nieuw seizoen met voor de oudere jeugd eerst een aantal 
bekerwedstrijden en voor de jongste jeugd direct de competitie. Voor de jongste jeugd was er dit 
seizoen een nieuwe competitie opzet van 4 fasen om meer gelijkwaardigere competities te creëren. 
Maar helaas was dit allemaal van korte duur. Na in oktober nog één competitieronde gespeeld te 
hebben zonder publiek, was het half oktober gedaan met de pret. De besmettingscijfers liepen hoog 
op en daarom moesten we terug in een lockdown waar in eerste instantie ook niet meer getraind 
mocht worden.  
 



Een seizoen wat dus overheerst werd door COVID-19. Er was geen zaalvoetbaltoernooi en er waren 
geen acties van het sportief partnership van SC-Heerenveen. Zodoende hebben wij dit ook opgezegd 
voor het komende seizoen. Gelukkig kon er na een tijdje wel weer getraind worden door de jeugd.   
 
Na een lange periode van alleen maar trainen kon er in de maanden april, mei en juni van 2021 weer 
meer. Zo zijn er in WTTC verband meerdere onderlinge toernooien en wedstrijden gespeeld en heeft 
er voor de WTTC teams een training dag o.l.v. SC-Heerenveen plaatsgevonden.  
Voor onze THOR jeugd heeft er een Oranjefestival plaatsgevonden wat samen met de KNVB en twee 
stagiairs georganiseerd werd. Hier was een grote opkomst van kinderen uit Lippenhuizen!  
 
In de maand juni mochten er ook weer wedstrijden gespeeld worden tegen teams van andere clubs. 
De KNVB had de regio-cup georganiseerd waar de THOR en WTTC jeugdteams aan meegedaan 
hebben. Hierbij kwam gelukkig het gevoel van op zaterdagochtend weer lekker voetballen terug en 
mocht er ook weer publiek langs de kant staan.  
Eind juni vond voor de JO08 en JO10 ook nog het jaarlijkse voetbalkamp plaats. Een leuke 
middag/avond met spelletjes, lekker eten en een training o.l.v. spelers van THOR 1!  
 
Als jeugdbestuur hebben we een zwaar jaar achter de rug. Met nog steeds een minimale bezetting 
moesten we vaak snel en direct reageren op de maatregelen rondom de COVID-19 situatie. Hierbij 
speelde telkens de vraag wat mag en kan. Telkens met in het achterhoofd houdende de jeugd zo veel 
als mogelijk te kunnen laten trainen en wedstrijden te laten spelen.    
 
SV THOR jeugd 
Dit seizoen zijn we gestart met een JO08 en JO10 team. Zoals eerder vermeld hebben beide teams 
maar enkele wedstrijden gespeeld door de COVID-19 situatie. 
De DinkyThors hebben dit jaar ook weer getraind o.l.v. Djura Schipper. Vier keer in het najaar en vier 
keer in het voorjaar. 
 
SJO WTTC jeugd 
Afgelopen seizoen zijn we gestart met de volgende teams: JO12-1&2, JO14-1, JO15-1, JO17-1 en 
JO19-1. Het JO19-1 team stond dit jaar o.l.v. een externe trainers Henk Oosterhof uit Gorredijk.  
Met de VTON-app is dit jaar gewerkt maar ook hier speelde de COVID-19 situatie een rol.  
Minder trainingen, geen wedstrijden en dan blijft het gebruik van deze trainingsmethodiek toch iets 
op de achtergrond liggen. Komend seizoen starten we met een bijeenkomst voor als onze (nieuwe) 
leiders en trainers. Dit doen we omdat we van mening zijn dat VTON een goede basis kan bieden 
voor onze leiders en trainers, ook met het oog op de komende jaren.  
Bestuurlijk gezien gaat het WTTC voor de wind. Vanuit Tijnje en Wispolia zijn zeer actieve 
bestuursleden waar een prettig samenwerking mee is. Helaas is er vanuit THOR geen bestuurslid, 
waardoor leden van THOR jeugdbestuur deze taak op zich genomen hebben.  
 
Wij willen iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor het jeugdvoetbal dit seizoen. Wij gaan er 
van uit dat we Corona en weder dienende in september 2021 weer “gewoon” kunnen starten met de 
competities. Wat de maanden daarna ons gaan brengen hebben wij helaas niet in onze macht… 
 
Namens het jeugdbestuur van SV Thor, 
Sybren Visser, Ernst Pieter Bantema & Arjan v/d Bosch  
 

Dames WTTC seizoen 2020/2021 
Alweer een jaar voorbij en zit ik achter de computer voor het jaarverslag. 

Vorig jaar gaf ik aan dat het afgelopen seizoen “raar” verlopen was. Nou dit jaar kon het nog gekker. 



Met nieuwe staf voor de dames 1 en 2 gestart aan het seizoen eindigde dit al weer na 4 wedstrijden 

om vervolgens het wedstrijdseizoen alweer af te sluiten. 

Voor het bestuur een lastig seizoen waarin, veel beslissingen en vaak niet populaire beslissingen 

genomen moesten worden. 

Toch hebben de dames nog vaak kunnen trainen maar helaas geen wedstrijden meer kunnen spelen. 

Aan het einde van het seizoen hebben wij met z’n allen veel energie gestoken in het vinden van 

nieuwe speelsters. Zoals het nu lijkt kunnen wij komend seizoen (als corona dit toelaat) met goed 

gevulde teams beginnen. 

Voor de dames 30+ is een nieuwe sponsor gevonden in het Allround schadeherstelbedrijf Voskuilen 

uit Gorredijk. 

Na 6 jaar voorzitter te zijn geweest van de dames van de WTTC stop ik met deze functie en geef het 

stokje door aan Hille-Jan Oppendijk. 

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de plezierige samenwerking en zie jullie vast nog wel eens 

langs de lijn. 

Wiebe Tolman 

 

Volleybal Dames seizoen 2020/2021 
Alweer een jaar voorbij, Dames 1 hebben 3 wedstrijden gespeeld in de afgelopen competitie, daarna 

stopten alle binnensporten, zowel de wedstrijden als het trainen. 

Een compleet seizoen kwam ten einde. 

Een geluk bij een ongeluk, in deze moeilijke tijd hebben wij wel een nieuwe sponsor gevonden. 

Voorheen werden wij gesponsord door de Rabobank, deze gaf aan het contract niet te willen 

verlengen. Gelukkig hebben wij mede door de inzet van Jan Witteveen een fantastisch nieuw sponsor 

contract kunnen ondertekenen met Etos Gorredijk. Nieuwe kleding en voor 4 jaar een financiële 

bijdrage voor de club. Hier zijn we erg blij mee. 

Ook de dames recreanten hebben niet kunnen spelen of trainen helaas. 

Wij hopen dat in september van dit jaar (2021) de competitie weer van start kan gaan. 

 

Liprunners seizoen 2020 - 2021: 
Het vorige seizoen was bewogen maar ook het afgelopen seizoen was er één met vele beperkingen. 

Gelukkig hebben wij na een periode van geen trainingen toch de draad weer op kunnen oppakken en 

hebben het laatste gedeelte van het seizoen nog veel kunnen trainen. 

 

De laatste tijd wordt er weer hard getraind onder de bezielende leiding van Jan de Vries. Op de 

donderdagavond mogen wij dan ook weer gemiddeld rond de 10 hardlopers begroeten. 

Voor de corona periode hebben de hardlopers aan diverse evenementen meegedaan, momenteel is 

het voornamelijk trainen. 

 

Heb jij ook zin om in teamverband te hardlopen, kom gerust op donderdagavond van 20.00-21.00 

uur meelopen op de Kobunder, voor eventuele vragen kun je bellen naar Jan de Vries 06-38030647. 

 



 

1921 – 2021: 100 jaar THOR! 

Op 22 juni 2021 was het precies 100 jaar geleden dat gymnastiekvereniging 

THOR werd opgericht. Eelke Nijboer heeft voor de gelegenheid een mooi 

jubileumlogo ontworpen. De plannen voor een complete feestweek, in 

samenwerking met het Liphústerfeest, lagen klaar na een klein jaar van 

voorbereidingen. Maar helaas gooiden de Coronamaatregelen ook hier roet in 

het eten. Een zitfeest op 1,5 meter afstand met een maximaal aantal personen 

en eventuele toegangstesten vonden wij als feestcommissie geen feest. 

Daarom hebben we besloten de feestweek een jaar uit te stellen en onze 100ste 

verjaardag in 2022 alsnog groots te vieren. Deze houdt u dus nog van ons tegoed. 

Gelukkig konden sommige dingen wél ‘gewoon’ doorgaan. Samen met onze partner Jumbo Gorredijk 

hebben we namelijk een jubileumboek uitgebracht. Hierin is de geschiedenis van THOR kort 

samengevat in woord en beeld en zijn alle teams uit jubileumseizoen 2020/2021 opgenomen. De 

portretfoto’s kunnen gespaard worden van week 36 t/m week 46 bij Jumbo Gorredijk.  

Het maken van de foto’s was door Corona wel extra uitdagend: er waren geen trainingen en 

wedstrijden waarop de teams bij elkaar kwamen, kleedkamers waren gesloten, er gold een maximale 

groepsgrootte en een avondklok en alles moest ook nog eens plaatsvinden op anderhalve meter 

afstand. Na de groepsfoto’s een aantal malen te hebben uitgesteld is het uiteindelijk allemaal gelukt! 

Nelleke Hulshof-Kok heeft iedereen vastgelegd op de gevoelige plaat, al dan niet op 1,5 meter.  

Het boek is mede mogelijk gemaakt door subsidie Cultuurpromotie van de gemeente Opsterland, de 

trouwe sponsoren van Thor en álle vrijwilligers die de afgelopen 100 jaar alle foto’s en 

krantenknipsels zo zorgvuldig hebben gearchiveerd. Daar kunnen we tegenwoordig overigens nog 

wel wat van leren. Wat nu zo gewoon lijkt (zoals bijvoorbeeld de coronabeperkingen) is over 100 jaar 

weer heel bijzonder. 

 

De boeken zijn 21 augustus feestelijk huis-aan-huis verspreid in Lippenhuizen. Tegen het einde van 

de actie zullen we nog wel een ruilmiddag organiseren, zodat iedereen zijn of haar boek compleet 

kan maken en de volgende generaties het boek nog vaak kunnen bekijken. 



Puzzel- en kleurplatenactie  

Omdat we het jubileum niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan, hebben we eind mei een puzzel- 

en kleurplatenactie uitgeschreven voor alle Liphústers, jong en oud. Uit alle inzendingen, zo’n 50 

puzzels en zo’n 20 kleurplaten, zijn uiteindelijk 6 winnaars getrokken. De prijs was een heerlijke 

THOR-taart van Bakkerij Ilse van den Bosch. De prijzen hebben we zaterdag 19 juni persoonlijk 

bezorgd met de tuktuk. Deze actie werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van Provinsje Fryslân.  

 

 

Actie(s) in Lippenhuizen 

Financieel was het een uitdagend jaar voor THOR. Er waren 

geen inkomsten uit de kantine, want die moest verplicht dicht 

blijven van de regering, maar ondertussen liepen de kosten 

wel voor een groot deel door. Onze leden bleven gelukkig 

trouw contributie betalen en er kwam ondersteuning vanuit 

de overheid, maar dat voelde nog steeds wankel. Wij waren niet de enigen die de inkomsten uit de 

kantine misten, dat gold ook voor het dorpshuis. Samen staan we sterker, dus we besloten de 

krachten te bundelen en actiegroep ‘Actie in Lippenhuizen’ werd geboren in oktober 2020. Een 

aantal vrijwilligers vanuit het dorpshuis en THOR bedachten allerlei creatieve acties om extra geld in 

het gezamenlijke laatje te brengen. Dit werd een ongekend succes.  

Van emmertjes snert tot borrelpakketten, van appelflappen tot een menselijke wasstraat, van een 

heus Liphúster radioprogramma tot een spetterende nieuwjaarsduck in de Compagnonsfeart, met als 

hoogtepunt de slome bingo. Die trok twee keer per week door het dorp om op een ludieke manier de 

nieuwste cijfers bekend te maken. Dit was voor veel mensen in het dorp een welkome afleiding 

tijdens de lockdown en alle thuiswerk en -onderwijsperikelen. Er gebeurde eindelijk weer eens wat in 

Lippenhuizen. En niet onbelangrijk: alle acties bij elkaar hebben ruim € 6500,- opgeleverd voor het 

dorp. Ongelofelijk! Wat zijn wij ontzettend trots op de daadkracht van ons kleine dorpje. Dit is een 

enorm positieve boost in deze moeilijke tijd. Samen komen we hier doorheen. 


