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Straatraces

Organiseer een straatrace met 5 verschillende rollende 'voertuigen' en laat ze 100 meter tegen elkaar racen. De
race wordt natuurlijk gestart door een dame met een das in sexy Scoutfit en bij de finish door iemand afgevlagd. Er
mag geen voertuig met verbrandingsmotor meedoen. Denk aan: driewielers, eenwielers, rolschaatsen, skelters, je
Tesla. Ieder voertuig mag er maar 1 keer inzitten. Maak een filmpje van MAXIMAAL 1 minuut.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Vieze busjes

Iedereen kent de witte busjes die eigenlijk helemaal niet meer wit zijn. Maar die zijn eigenlijk heel handig om creatief
mee aan de slag te gaan. Teken op de zij- of achterkant van een wit busje over de gehele breedte en hoogte een
beroemd gebouw. Wij moeten kunnen zien welke het is. Omdat de Eiffeltoren nooit breed genoeg is om het busje te
vullen valt die af. Ga met je creatie op de foto. 

Gebaseerd op: http://www.bbc.com/news/uk-england-essex-35945970

Je moet een foto inleveren.

GPS_art

iScout is een actieve avond! Ga daarom met je telefoon met de app Strava opweg om een plaatje te tekenen. Hoe
dat eruit komt te zien kan je bekijken op https://gpsdoodles.com/. 'Teken' al lopend, fietsend of rijdend een bloem
voor ons. Steeltje, twee blaadjes eraan en natuurlijk 5 bloemblaadjes. Zoiets als dit:
http://os01.iscoutgame.com/game-2017/likethis.jpg. Vervolgens klik je op de activiteit in je Strava feed en stuur je
ons de screenshot. Je groepsfoto is natuurlijk je profielfoto in Strava en je naam is jullie groepsnaam. Zorg dat dit
klopt!

Je moet een foto inleveren.

iScout Pannenkoek

Bak met pannenkoekbeslag in een pan de 'O' uit het iScout-logo. Dat is lastig, maar een dik beslag en een trechter
of beslagspuit kunnen helpen. En hoe groter je het maakt, hoe makkelijker het is ;) Maak een foto van het resultaat. 

Je moet een foto inleveren.

ChairChallenge

Wie is de beest van jullie groep? Klim zoals op dit filmpje onder je stoel door. Zonder de grond te raken natuurlijk,
dat willen we duidelijk kunnen zien. Succes! https://www.youtube.com/watch?v=5Vdm5EzL2wo

Je moet een kort filmpje inleveren.

Woonkamer

Maak een woonkamer van een aanhanger. In de woonkamer staat in elk geval een stoel of bank, een tafeltje, een
kapstok met jas, een lamp en een kastje met servies. Maak een filmpje van 15 seconden waarin de aanhanger
wordt voortgetrokken door een auto. Denk om de veiligheid. Er mogen geen mensen in de aanhanger zitten en je
mag niet op de openbare weg rijden.

Je moet een kort filmpje inleveren.
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Hangbrug

Ontwerp en maak een hangbrug van hout en touw. Niets meer dan dat. De overspanning moet minimaal drie meter
zijn. Fotografeer de brug terwijl er 3 teamleden op staan.
Inspiratie: http://os01.iscoutgame.com/game-2017/bridge.jpg

Je moet een foto inleveren.

Sinaasappelpers

Ten tijden van de VOC had het zomaar zo kunnen zijn dan je een schip vol sinaasappels had, maar geen citruspers.
Dan moest je dus de sinaasappel met het kanon tegen de wand van het schip te pletter schieten en het sap wat
daarna van de muur afdroop op te vangen. Dat kan natuurlijk ook anders: Bedenk en maak een citruspers. Groot,
omslachtig, overdreven, krachtig. Als het maar niet te simpel is. Enige effectiviteit zou handig zijn. Natuurlijk wordt
het sap opgevangen. Maak bijvoorbeeld een soort heimachine van piohout en laat een piopaal (van toch zeker zo'n
5 meter) op een sinaasappel stampen. Een sinaasappel-aardbeien smoothie mag ook :-) Maak een filmpje van max
30 seconde van de pers in werking. Wees creatief!

Je moet een kort filmpje inleveren.

Afwas Lifehack

De afwas doen is stom. Wanneer een vaatwasser te duur is, is er een simpele life hack. Maak een foto van een lege
en schone wasbak. Print deze uit en en lamineer de print. Vervolgens leg je de vaat in de wasbak en leg je de
gelamineerde foto er op. Lever een collage in met een foto van de wasbak met de vaat en eentje waarbij het
gelamineerde papier de vaat verbergt.

Je moet een foto-collage inleveren.

Scouting shirts

Bij veel scoutingkampen of -event krijg je een t-shirt. Verzamel 10 van die shirts van de schillende scouting kampen
en events. Laat 10 mensen deze shirts aan trekken en maak een gezellige groepsselfie waarop de shirts goed te
zijn zijn. PS. Draag je de shirts nooit? Breng ze dan naar het Leger des Heils: http://www.reshare.nl/Map

Je moet een foto inleveren.

Pannenkoekentap

We zijn fan van pannenkoeken, jullie hopelijk ook. Maak een tap voor pannenkoeken mix. Dus boven het fornuis een
kraantje of tap waardoor de mix zo in de hete pan eronder valt. Lekker makkelijk bakken zonder knoeien met de mix!
Maak een fotocollage van het bouwproces en natuurlijk het werkende resultaat!

Je moet een foto-collage inleveren.

Kumbaya my Lord

Ga, gewapend met minimaal 3 (provisorische) instrumenten naar een kroeg of andere openbare plek. Zing daar
samen met zeker 10 kroeg-gangers (of andere onbekenden) het lied Kumbaya my Lord. Minimaal 1 couplet en
refrein. Maak een filmpje van maximaal 30 seconden.

Je moet een kort filmpje inleveren.
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Reverse Graffiti

Het bekladden van gebouwen en bruggen met verf vinden we maar niets, maar we zouden het wel leuk vinden als
jullie wat reverse graffiti achterlaten. Dat is namelijk het schoonspuiten van bijvoorbeeld de stoep, maar dan wel zo
dat je een patroon achterlaat. We willen graag de tekst "iScout" op een muur of stukje stoep hebben staan. Dus
maak een mal van de tekst "iScout", pak een hogedrukreiniger en ga aan de slag. Lever een foto in van het
eindresultaat. Een leuk voorbeeld van reverse graffiti is iets als dit: https://graffitinetwerk.nl/reverse-graffiti/

Je moet een foto inleveren.

Vreemde valuta

Regel tenminste 5 briefgeld briefjes waarvan de waarde begint met een 1 uit vijf verschillende landen (Euro is 1
land) en zet deze samen op de foto. Het moet uiteraard wettig betaalmiddel zijn.

Je moet een foto inleveren.

Bookface

Heb je thuis een flink gevulde boekenkast of is de bieb tot laat open? Dat is mooi! Jullie gaan een Bookface
groepsfoto maken. Daarbij vervang je je eigen gezicht voor een foto van een gezicht op een boek. Google even op
plaatjes van bookface, dan is het direct duidelijk. Zo'n foto is nog best lastig, vaak is de foto niet dezelfde grootte als
die van een normaal gezicht, dat kan je oplossen door het boek bijvoorbeeld iets verder naar de camera te houden.
Omdat het lastig is hoeven er op jullie foto 'maar' 4 boekfaces te staan, als groepsfoto dus. Vergeet daarnaast
natuurlijk de groepsvlag niet. Maak je het jezelf makkelijker en gebruik je ook tijdschriften of kranten? Dan moeten
het er 5 zijn. De weekendbijlages doen het goed.

Je moet een foto inleveren.

Bollywood auto

Check dit filmpje: http://www.dumpert.nl/mediabase/6870955/0d29258e/bollywood.html

Maak zoiets na, maar dan met een zelfgemaakte auto in plaats van een motor. Maak een filmpje van maximaal 20
seconde. Op het filmpje zien we dus een zelfgemaakt portier, daarachter zit de bestuurder zogenaamd te sturen. Op
de achtergrond komen bomen (ofzo) voorbij. Om het geheel compleet te maken komt er een fout muziekje uit de
autoradio.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Muizenval

Neem 10 (of meer) muizenvallen. Jij mag de eerste af laten gaan, de rest moet af gaan omdat de eerste af is
gegaan. En maak daar een filmpje van van maximaal 20 seconden. Oftewel, zoiets als
dit http://9gag.com/gag/aM9BeLM.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Human tarantula

De opdracht is simpel: doe wat de heren in het filmpje doen na met drie mensen en "loop" minimaal 5 meter. Maak
een filmpje van maximaal 30 seconden. https://www.youtube.com/watch?v=lbmeq7SCCz8

Je moet een kort filmpje inleveren.
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Telefoonboeken

Heb je nog ergens 2 telefoonboeken? Liefst een beetje dikke exemplaren. Vouw deze pagina per pagina in elkaar.
Zorg dat beide boeken achter een auto komen te hangen, aan de trekhaak bijvoorbeeld. Zie zelf maar even hoe.
Vervolgens gaan jullie uitzoeken of de boeken uit elkaar te trekken zijn met de auto's. Volgens de Mythbusters kan
het niet, met autos althans. LET OP je eigen veiligheid en op de veiligheid van anderen! Film van een grote afstand,
zorg dat er geen omstanders of voorbijgangers zijn en dat er niets beschadigd kan raken. Maak het ook niet lastiger
dan het is: 1 auto kan stil blijven staan terwijl de ander langzaam wegrijdt. Maak een filmpje van maximaal 20 tot 30
seconden. Inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=AX_lCOjLCTo

Je moet een kort filmpje inleveren.

Bottle Flip XXL

De Bottle Flip is al weer zo 2016. Daarom gaan wij voor de Bottle Flip XXL. Weet je niet wat een Bottle Flip is, check
dan even het filmpje. Jullie gaan een Bottle Flip maken met een olie-drum. Lever een filmpje in van alleen de
geslaagde Bottle Flip. Alle 214242 mislukte pogingen willen we niet zien. En dit is dus een Bottle
Flip https://www.youtube.com/watch?v=G9P2iUS2oFE

Je moet een kort filmpje inleveren.

Bushokje

Het gaat slecht met de bushokje in Nederland. Op steeds meer plekken verdwijnen de bushokjes. Het is een
schande. Daarom gaan jullie een bushokje pionieren. Uiteraard staat het bushokje naast een echte halte paal (of
naast een van de nog levende bushokjes). Jullie bushokje is van ongeveer het formaat van een gewoon bushokje en
heeft een provisorisch dak. Zet het resultaat op de foto en zorg dat op de foto ook de halte-paal of het echte
bushokje te zien is.

Je moet een foto inleveren.

Houdbaar

Roest op je auto is zonde. Daarom gaan jullie één van je eigen auto's helemaal inpakken in huishoudfolie.
Helemaal, sla geen enkel stukje over. Maak een fotocollage van het resultaat.

Je moet een foto-collage inleveren.

Smartphones

Neem 10 smartphones en stel op allemaal een stukje van het iScout logo in als achtergrond. Wanneer je de
telefoons naast elkaar legt moeten al die stukjes samen het hele iScout logo vormen. Van de 10 telefoons staan er
minimaal 3 verticaal en minimaal 3 horizontaal. Succes:) Lever een foto in van het eindresultaat. Het logo vind je
op http://iscoutgame.com/nl/logoopjevlagkit

Je moet een foto inleveren.

Oude gegevens

Verzamel op 1 foto de volgende zaken: Genoeg diskettes om de maximal grootte van een foto die je voor iScout in
mag sturen op te kunnen slaan. Genoeg DVD's om alle bestanden die dit jaar worden geüpload naar de spelwebsite
op te kunnen slaan (15 GB). Genoeg CD's om alle bestanden die dit jaar worden geüpload naar de spelwebsite op
te kunnen slaan (15 GB). Leg er voor de vorm nog een LP, twee cassettebandjes en twee videobanden bij.

Je moet een foto inleveren.
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Uit het raam

Terug van nooit weggeweest. Maar dit jaar een beetje anders. Met een wetenschappelijk experiment willen we
testen wat er sneller valt. Een normaal product VS de light versie (bijvoorbeeld cola VS cola light). Jullie mogen zelf
de producten kiezen, maar het is natuurlijk wel extra leuk als het stuk gaat of een zooi wordt. Laat de twee
producten tegelijk vallen vanaf de 3e verdieping en film wat er als eerst beneden aankomt.

Extra tip: als je deze doe-opdracht vroeg in de avond doet is het nog licht en kan de reisleiding iets beter zien wat je
naar beneden laat vallen. 

Je moet een kort filmpje inleveren.

Ondersteboven vlaghijsen

Jullie gaan ondersteboven vlaghijsen. Dus: zoek een zaal met een hoog plafond (trappenhuis, gymzaal,
ontvangstruimte van een paleis) en hang daar een vlaggenmast met vlag ondersteboven in. Naast de vlaggenmast
hangt een scout (in ScoutFit) die de vlag hijst (en vlaghijsen gaat nu dus van boven naar beneden!). Op de grond
staan zeker 5 scouts die naar de vlag salueren. Maak een foto van het resultaat.

Je moet een foto inleveren.

Abri

Volgend jaar wil iScout 10.000 deelnemers hebben. Om dat te bereiken moet er een beetje promotie gemaakt
worden en daar gaan jullie vanavond mee beginnen. Photoshop een iScout advertentie in elkaar en print deze uit op
bushokjes-formaat (abri, 118.5 x 175 cm). Op de advertentie staat uiteraard het iScout logo, een pakkende slogan
en een Doe-opdrachten-foto die jullie eerder vanavond in hebben geleverd. Hang jullie poster op in een echt
bushokje of in het gepionierde bushokje (zie andere Doe-opdracht). Maak een foto van jullie poster in het
bushokje. Op http://iscoutgame.com/nl/logoopjevlagkit vindt je het iScout logo et cetera.

Je moet een foto inleveren.

Kiesschijf

Je kan zo'n oude telefoon met draaischijf vaak nog prima aan het telefoonnet hangen. Tegenwoordig waarschijnlijk
aan de internet-modem met telefoonfunctie. Je kan er niet meer mee bellen, maar wel gebeld worden. Regel dit, en
wordt gebeld. Het moet in het filmpje van 10 seconden duidelijk zijn dat de telefoon echt over gaat. Neem hem op
met een originele 'openingszin'.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Groeten van Mars

Space X heeft als doel om in 2020 mensen naar Mars te sturen. Ter voorbereiding hebben wij al enkele reisvragen
gemaakt over Mars. Bij die vragen is het Google Maps kaartje dan ook vervangen door een kaart van Mars. Daarom
gaan jullie een "Groeten vanuit Mars" foto ansichtkaart maken. Maak een Mars landschap na met bijvoorbeeld rode
doeken, potgrond, rood licht et cetera. Op de foto zien we 1 van jullie in futuristisch ruimtepak jullie groepsvlag
planten. Tenslotte photoshop/paint je de tekst "Groeten vanuit Mars" op de foto en lever je het resultaat in.

Je moet een foto inleveren.
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Groepsfoto

Lever jullie groepsfoto in, bijvoorbeeld een groeps-selfy! De makkelijkste twee credits van het spel en het kan zelfs
al voor 19:00!

Je moet een foto inleveren.
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