
 

SHT – CoronaCup 
Inleiding 
Na de 10.000km Challenge, die jullie overigens met glans haalden, hebben de leerkrachten L.O. een 

nieuwe uitdaging voor jullie in petto: De SHT-CoronaCup. Deze uitdaging is onze eigen invulling van 

“De Containercup”. We schotelen jullie 5 opdrachten voor die jullie zo goed, ver, snel,… mogelijk 

moeten uitvoeren. Wanneer we de resultaten van deze proeven dan uiteindelijk bij elkaar optellen 

krijgen we een totaaltijd, met deze totaaltijden kunnen we vervolgens een klassement maken. Via deze 

uitdaging krijgen we dus een antwoord op de volgende vragen: 

• Welke leerling uit de eerste graad is onze meest complete sportman/-vrouw? 

• Welke leerling uit de tweede graad is onze meest complete sportvrouw/-man? 

• Welke leerling uit de tweede graad is onze meest complete sportman/-vrouw? 

• Welke collega is onze meest complete sportvrouw/-man? 

De proeven 
 

Hieronder worden de proeven kort uitgelegd zodat je al weet waar je jezelf aan kan verwachten. 

Daarnaast vind je op de website ook de nodige filmpjes als ondersteuning (zodat elke proef hopelijk 

volledig duidelijk is voor je start). Op de website zie je eveneens hoe je het resultaat voor jouw 

proeven kan “bewijzen”, de bedoeling is dat jullie dat op dezelfde manier doen zodat we zeker zijn 

dat jullie niet valsspelen. Voor de ene proef is een upload van jouw resultaat op Strava voldoende 

(dan staat hieronder, naast de proef ook het logo van STRAVA), voor andere proeven moet je 

misschien een filmpje uploaden. Kijk dus zeker op voorhand op de website zodat je weet hoe we 

verwachten dat jij jouw resultaat upload!  

 

1. 1.500 meter lopen 

 
De eerste proef is eenvoudig uit te leggen: de bedoeling is dat je 1500 meter zo snel mogelijk 

loopt. Deze 1500 meter geeft jouw een eerst tussentijd.  

 

2. 1 minuut pompen 

Voor de tweede proef is het de bedoeling dat je in een minuut tijd zoveel mogelijk pompt. Het 

aantal keer dat je gepompt hebt trekken we in seconden van jouw tijd af. Als je bijvoorbeeld 

20 keer kan pompen in een minuut gaan er 20 seconden van jouw totaaltijd. 

Let op!: Het is de bedoeling dat je, net als in het voorbeeldfilmpje, pompt tot op de rol WC-

papier. 

3. 3 kilometer fietsen 

 
Opnieuw een proef die relatief gemakkelijk uit te leggen is. Bij deze proef moet je zo snel 

mogelijk 3 kilometer fietsen. De tijd die je hiervoor nodig hebt wordt opgeteld bij jouw 

tussentijd tot hier toe. 

 



 

 

4. Staande vertesprong 

 
Bij de staande vertesprong is het de bedoeling dat je vanuit stand zo ver mogelijk springt, je 

mag dus geen aanloop gebruiken! Je krijgt hiervoor 3 pogingen. De afstand die je springt (in 

cm) delen we door drie, het getal dat je dan bekomt trekken we van jouw tussentijd af. 

Indien je bijvoorbeeld 149cm ver sprong, trekken we (149/3 = 49,666… dus 50) 50 seconden 

van jouw tijd af. 

 

5. WC-rol werpen 

 

De laatste proef is het WC-rol werpen. Voor deze proef neem je 5 rollen WC-papier (je kan 

ook 5x dezelfde rol gebruiken) en een emmer met een maximale diameter van 30cm 

(Minder mag, maar dan wordt het moeilijker. Meer mag niet!!!). Vervolgens meet je een 

afstand van drie meter zodat jij op drie meter van de emmer kan gaan staan. Nu gooi je één 

voor één jouw WC-rollen naar de emmer. Het aantal WC-rollen dat in de emmer belandt doe 

je daaran x10 en dat is het aantal seconden dat we van jouw totaaltijd aftrekken. Gooi je 

bijvoorbeeld 3 van de 5 WC-rollen in de emmer dan trekken we 30 (= 3 x 10) seconden van 

jouw tijd. 

SHT - CoronaCup 

Voltooi de 5 verschillende opdrachten zo goed mogelijk. 

Tip: Je hoeft de proeven (in tegenstelling tot de originele Containercup) niet allemaal vlak 

achter elkaar te doen… Spreid jouw proeven dus gerust over de dag of zelfs week. 

 

Bewijs jouw Challenge 
Wanneer je al jouw proeven voltooid hebt upload je jouw resultaten in de volgende uploadzone: 

1. Ga naar de vakmap ‘Stay fit and healthy: Keep moving!’ 

 

2. Klik op Uploadzone  

 

3. Kies de Uploadzone ‘SHT-CoronaCup’ 


