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TALIA DE TROYER TREKT NAAR CHINA VOOR WK ACROBATISCHE GYMNASTIEK
"Zes dagen per week keihard trainen"

Talia steekt haar partner Alessia de lucht in tijdens de wedstrijd. - Foto Kos

Talia De Troyer (16) mag ons land deze zomer vertegenwoordigen op het
wereldkampioenschap acrobatische gymnastiek in China. "Ik train zes dagen per week
keihard. De kwalificatie voor het WK is een mooie beloning", zegt de tiener, die op het WK
zal schitteren in een zelfgemaakt kostuum met Swarovskisteentjes.
KATRIJN DE BLESER
Talia De Troyer uit Uitbergen is pas 16 jaar, maar in maart neemt ze het op tegen de
wereldtop acrobatische gymnastiek. Dat doet ze samen met haar 11-jarige partner Alessia
Demynck uit Nazareth. Talia blijft met de voeten op de grond terwijl de kleinere Alessia de
lucht in gaat en acrobatische turnoefeningen op de schouders en handen van Talia uitvoert.
Acrobatische gymnastiek is een sport dat in teams van minimum twee personen wordt
uitgeoefend.

"Ik wist al heel snel dat ik wat wilde doen met turnen. Zo begon ik in Overmere met
kleuterturnen, waar ik al snel gevraagd werd voor de keurgroep en sinds mijn achtste doe ik
aan acro", vertelt Talia. "Ik heb in verschillende clubs gezeten, maar steeds wilde ik meer. De
drang om wedstrijden te winnen was groot en sinds twee jaar ben ik aangesloten bij Sportac
Deinze. Dat is zowat de top van acro in België zonder een topsportstatuut." Talia studeert
dan wel sportwetenschappen in Wetteren, toch is dat een gewone middelbare school met
wat meer sport. Daarmee houdt ze alle opties voor de toekomst open.

Geen geldprijzen
Zes keer per week gaat Talia trainen in Deinze. "Vanuit school ga ik rechtstreeks naar Deinze,
waar ik eerst nog een halfuurtje huiswerk maak en dan train van 17.30 tot 20 uur. Het lijkt
een drukke agenda maar zolang ik alles goed plan, lukt het wel." Ook zaterdag gaat Talia
trainen van 11 tot 14 uur. "Maar ik ben al op de club om 9 uur om eerst de kleuters turnles
te geven", zegt ze. "Ik ben nu eenmaal gebeten door de sport en dat is ook nodig om bij de
top te horen. Bovendien staan ook mijn ouders als een blok achter mij. Zonder hen zou dit
niet lukken."
Omdat acro nog een eerder onbekende sport is, is het vandaag nog niet mogelijk om er
geldprijzen mee te winnen. "Er valt geen geld mee te verdienen, daarvoor moet ik het dus
niet doen. Afgelopen zondag werden we, samen met nog een ander Belgisch team,
geselecteerd om deel te nemen aan het WK. Daarvoor doe ik het."
Dat wil ook zeggen dat Talia en haar ouders de reis naar China volledig zelf moeten betalen.
"Bovendien wordt er van de deelnemers verwacht dat ze een uniek kostuum hebben, want
ook daarop worden punten gegeven. Wat is unieker dan een kostuum zelf maken? Samen
met andere ouders gingen we aan de slag", zegt mama Nancy Cornelis. "De figuren op het
kostuum worden omrand door Swarovskisteentjes. Ik schat dat het kostuum voor het WK
zo'n 500 euro waard is."

Overwinning
Maar mama Nancy en papa Filip De Troyer hebben dat graag over voor de passie van hun
dochter. "Ze doet het goed en ze doet het vooral graag. Dat willen we niet in de weg staan",
zegt Filip. "De selectie is al een overwinning op zich. Nu hoop ik me in China te plaatsen voor
de finale en dan gaan we alles op alles zetten om het ook in de finale perfect te doen", aldus
Talia.

