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Aalst  Vrijdag 13 mei werd in Salons Carlton Jan Borms in de bloemetjes gezet voor zijn 30 jaar
voorzitterschap in de Koninklijke Turnkring Aalst. De fakkel werd reeds op 1 september 2015
doorgegeven aan Tine Uvin, toch mocht een afscheidsviering ter ere van Jan zeker niet ontbreken.
Prof. dr. Jan Borms was in zijn professionele carrière onder meer emeritus hoogleraar aan de
Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie van de Vrije Universiteit Brussel,
vakgroepvoorzitter en hoofd van de wetenschappelijk eenheid BIOM, Past Founding President van
de 'International Society for the Advancement of Kinanthropometry' , verkozen Fellow van de
'American Academy of Physical Education' , fellow, bestuurslid of gewoon lid van vele andere
wetenschappelijke genootschappen waaronder het American College of Sports Medicine. In 1978
ontving hij de wetenschappelijke Van Clé prijs en later werd hij bekroond met het 1989 'Philip Noel
Baker Research Award' (ICSSPE, Unesco).
Hij was oprichter en hoofdredacteur van de eerste gezondheidsnieuwsbrief in België BodyTalk,
Series Editor van de internationaal befaamde Karger Reeks 'Medicine and Sport Sciences' en
eveneens chairman van de Editorial Board van de International Council of Sport Science and

Physical Education (Status A organisatie bij Unesco en IOC).
Gedurende dertig jaar was hij tevens betrokken bij diverse televisie en radioprogramma's zoals Doe
Mee, Telegym, Gezondheidsmagazin en Radioconditietips. Verder was hij gedurende 25 jaar
commentator voor de BRT en voor Eurosport van de belangrijkste internationale turncompetities,
waaronder wereldkampioenschappen en zes Olympische Spelen. In totaal nam hij deel aan een
duizendtal TV en radioprogramma's.
Zijn carrière, waartoe ook de Aalsterse Turnkring behoorde (de eerste stappen reeds vanaf 1959 als
trainer kunstturnen), was meer dan een gewone hobby in termen van tijd, inzet, engagement en
toewijding. Een droom dat de stad Aalst uiteindelijk ook kan en zal beschikken over een volledig
uitgeruste turnhal wordt tevens werkelijkheid, met de voorziene opening in het najaar van 2016 op de
site Schotte.

