
Schrijf je nu in voor de SILOK Cup !!  

Voor alle SILOK leden +13 jaar (die momenteel niet in de zaal kunnen trainen).  

Zondag 4 april 2021 en (bij groot succes) maandag 5 april 2021    

10u tot 18u - Silok turnzaal, Bosuil 140  Deurne  

  

  

De SILOK Cup is een wedstrijd waarbij individueel 9 

oefeningen uitgevoerd worden binnen 15 min.   

De deelnemers worden verdeeld in categorieën 

volgens leeftijd / geslacht .   

  

  

De SILOK Cup is Coronaveilig en volgt alle geldende maatregelen.  Elke deelnemer 

werkt alleen in de zaal. 2 Begeleiders/juryleden (op veilige afstand en met 

mondmasker) noteren de resultaten en zorgen dat alles goed ontsmet blijft. Elke 

deelnemer houdt het mondmasker op tot de start van de oefeningen en zet het terug op na 

de oefeningen.  

We hebben plaats voor maximaal 64 deelnemers, dus wees er snel bij !  

  

Hoe inschrijven?  Mail naar:  info@silok.be.    

Vermeld je naam, voornaam en geboortedatum + 

deelname Silok Cup. Enkele dagen na de inschrijving 

ontvang je de bevestiging met het uur waarop je 

verwacht wordt en alle nodige extra informatie. 

Uiterlijke inschrijvingsdatum 30/3/2021  

 

Voor de winnaar van elke categorie ligt er een mooie Decathlon waardebon klaar !! 

  

 



Oefeningen en de puntenverdeling SILOK CUP  
  

1) Langs de bovenste sportraam klimmen  

De bedoeling is om je zo snel mogelijk van de ene gele hoek naar de andere te verplaatsen. 

Je vertrekt links - je klimt op het eerste sportraam naar boven  - Je handen houden de 

bovenste sport vast en je verplaatst je zijwaarts langs elk sportraam tot de laatste 

sportraam  - daar klim je naar beneden en tik je de gele hoek.  

Aantal seconden worden afgetrokken van het totaal  

  

2) Op 1 voet op de loper (grondbarre) staan   

Zolang mogelijk blijven staan - Je mag kiezen welke voet - met of zonder schoenen  

Als je eraf valt is, stopt je tijd - Max 1 minuut  

  

3) Plank schouder tik  

Ga voor de bank staan - ga in plankhouding staan met je voeten op de bank en je handen op 

de grond - Tik afwisselend je linker en rechter schouder   

Zoveel mogelijk afwisselend je schouders tikken in 1 minuut –  

1 tik = 1 punt  

  

4) Over de bank springen  

Zoveel mogelijk over de bank springen in 1 minuut   

Alternatief : Je mag op de bank springen en er dan over  

  

5) Zo lang mogelijk in de ringen steunen  

Als je eraf valt, stopt je tijd - Max 1 minuut  

  

6) Zolang mogelijk in kopstand blijven staan   

Als je voeten lager dan je heupen komen stopt je tijd - Max 1 minuut  

  

7) Gewicht heffen    

Op 1 minuut tijd de barre zoveel mogelijk van heuphoogte tot boven het hoofd heffen  

Telkens je boven bent heb je 1 tel.  

  

8) Squat tot op bank   

Je staat voor de bank, je buigt en tikt de bank met je poep - terug rechtstaan  

Op 1 minuut tijd zoveel mogelijk de bank met je poep tikken  

  

9) Lenigheid   

Met rug tegen sportraam , benen gestrekt - je handen zo laag mogelijk plaatsen (of 

sportraam vasthouden) - min 10 seconden houden  

  


