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Groepsfoto

Dit is de plek waar je, voor dat het spel begint, je groepsfoto al mag inleveren. Je groepsfoto is verplicht, dus maak
deze als eerste en lever direct in!

Jullie groepsvlaggen horen natuurlijk ook op de foto!

Je moet een foto inleveren.

F1 Fietsstop

Kom aanrijden met een fiets en vervang de banden zoals bij een F1 pitstop. Uiteraard verlaat de fietser de fiets niet
tijdens de fietsstop en kan hij met gemak doorrijden als de wielen vervangen zijn.

Ter inspiratie: https://www.facebook.com/OfficialCyclingPorn/videos/1928456113847976/

Je moet een kort filmpje inleveren.

Siri

Hou een gesprek met Siri over scouting van ongeveer een minuut, zonder dat ze stopt omdat ze het niet begrijpt of
begint te rappen

Je moet een kort filmpje inleveren.

Shampoofles

Je haren wassen zonder douche kan een uitdaging zijn. Want je hooft past meestal niet goed onder de kraan van de
wastafel. Deze jongeman heeft daar iets creatiefs op bedacht. 
https://www.facebook.com/PeoplesDaily/videos/1485986444786501/
Doe dat na en film het wassen van de haren in werking. Het filmpje mag maximaal 30 seconde lang zijn.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Je bent zelf een paard

Zie dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=IHUTm3kpHOY. Het is een compleet nieuwe invulling van
paardensport. Doe een stukje paardensport op deze manier. Je mag gaan voor dessuur en/of cross-country. Het is
een serieuze sport dus kijk er serieus bij en ga voor een goed kostuum en een mooi stokpaardje.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Foto door een bril

Jullie zijn de hele avond al foto's aan het maken. Maar bij deze opdracht gaat het pas echt om de foto. Maak een
foto als deze: http://os01.iscoutgame.com/game-2018/glasses.jpg

Het beeld wat je door het brilglas heen ziet is scherp, alles daaromheen is out-of-focus. Zorg dat het een mooie foto
is die zo in een fotolijstje kan. Vergeet de groepsvlag niet!

Je moet een foto inleveren.

Boekgedicht

We gaan een gedicht maken. Gebruik de titels op de kaft/rug van boeken om dat gedicht te maken. Leg ze zo op en
naast elkaar dat het gedicht te lezen is. Zorg voor een gedicht van tenminste 8 boeken. Maak een foto van het
resultaat.

Je moet een foto inleveren.
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Levend schaken

We gaan set levende schaakstukken maken van één kleur. Een set bestaat uit 16 stukken per kleur. Jullie gaan dus
16 mensen verkleden als deze stukken. Zet deze personen in de beginopstelling en maak een foto. Zorg dat
iedereen goed op de foto staat. Elk schaakstuk moet herkenbaar gekleed zijn en alle stukken moeten (ongeveer)
dezelfde kleur hebben. Uiteraard mag je mensen van buiten je team vragen om te helpen. Zitten er minder dan 12
mensen in je team (we checken het aan de hand van de groepsfoto), maak dan 4 in plaats van 8 pionnen.

Je moet een foto inleveren.

Andere iScoutgroep

Er zijn ruim 400 teams die op dit moment iScout spelen, zie https://iScoutGame.com/nl/teams. Ga naar een van
deze teams toe en ga met ze op de foto. Op die foto zijn dus twee groepsvlaggen te zien! Vertel ons ook met welk
team uit welke plaats je op de foto bent geweest.

Extra opmerking voor Scouting Hendrik van Halewijn: De Reisleiding zit bij jullie op het terrein, maar wij tellen niet
als team;)

Je moet een foto inleveren.

What my … think I do.

Je kent ze wel, de 'What my ... think i do' memes. Zie http://tuoc.si/whatmythinkido
Jullie gaan zelf zo'n collage maken bestaande uit zes foto's die jullie zelf gaan maken. Op elke foto moet dus ook de
groepsvlag staan. Waar de eerste vijf foto's over gaan mag je zelf weten, maar de laatste is uiteraard 'what i actually
do'. Als thema mag je kiezen uit iScout en scouting in het algemeen. Zorg dat je de uiteindelijke meme netjes
vormgeeft. Als je denkt het nodig te hebben mag je bij hoge uitzondering photoshoppen voor de vormgeving.

Je moet een foto-collage inleveren.

Stop de tijd

Tijd is essentieel bij iScout. Lever je het Werkstuk te laat in, dan krijg je geen punten. Jullie zijn dus altijd bij de tijd.
Maak een foto van drie verschillende openbare klokken die 21:40 aangeven. Maak een collage en lever deze in.

Je moet een foto-collage inleveren.

Backpack kid

Ja hoor. Hier is ie dan. De jaarlijkse dans-hype-opdracht. Doe met minimaal 6 mensen het kekke dansje van de
Backpack Kid: https://www.youtube.com/watch?v=6X6b19ukfTA. Wel eerst even oefenen, want het moet er
natuurlijk soepel uit zien op de film. Het filmpje mag niet langer dan 30 seconde duren.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Speciaal

Wat deze Doe-opdracht is verklappen we nog even niet. Dat wordt gedurende het spel vanzelf duidelijk!

Je moet een kort filmpje inleveren.

Romantisch

Op zaterdagavond uit eten, dat is fijn! Daarom mogen jullie naar McDonalds (of een andere snackbar naar keuze)
voor een romantisch diner voor twee. Echt romantisch, dus twee mensen in gala/black tie, tafelkleed, frisdrankfles in
wijnkoeler, wijnglazen, kaarsen, bord met bestek, servetten en een ober in (bij voorkeur in McDonalds-uniform) met
een witte theedoek over zijn of haar arm. Gewoon zoals het heurt dus.

Je moet een foto inleveren.
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Balkonscene

Maak een foto van een Romeo (m/v/x) die een Julia (m/v/x) toezingt. Romeo met gitaar op de knie en Julia staat op
een balkon en kijkt verlieft naar beneden.

Je moet een foto inleveren.

Doedelzak

Wie heeft er als Bever of als Welpje niet zelf muziekinstrument gemaakt. Precies. Iedereen heeft dat wel eens
gedaan. Alleen is kwam je toen niet verder dan een trommel of een trommel. Daarom ga je nu een doedelzak
maken. Instructies vind je op http://www.instructables.com/id/How-to-Make-Bagpipes-out-of-a-Garbage-Bag-and-
Reco/
Lever een filmpje in van de zelfgemaakte doedelzak in actie. Het filmpje duurt maximaal 10 seconden. Desgewenst
mag je een (eventueel eveneens zelfgemaakte) kilt dragen.

Je moet een kort filmpje inleveren.

E-bike

Elektrische fietsen zijn bezig met een opmars. Dus jij wilt ook een elektrische fiets. Maar omdat het geld op is, ga je
jouw eigen gewone fiets ombouwen tot een werkende elektrische fiets. Je mag uber creatief zijn, zolang het maar
enigszins werkt. Pak je accu-boormachine, lego-motortjes, mixer of wat dan ook. Als het maar elektrisch is en als
het je fiets (+fietser) maar (een beetje) vooruit krijgt. Een eventueel verlengsnoer aan de motor is voor nu geen
probleem. Lever een filmpje in van max 30 seconde waarop we zien hoe de elektrische aandrijving werkt en waarop
we zien dat de fiets (met een beetje hulp van trappen) vooruit komt.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Ik. Ben. Geen. Robot.

Op elke zichzelfrespecterede site waar je een formulier in wil vullen moet je een captcha invullen/aanklikken om te
laten zien dat je geen robot bent. Maar misschien kunnen jullie wel een robot of een Rube Goldbergmachine
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Rube_Goldbergmachine) maken die zo'n captcha voor jou aan kan klikken. Zie
bijvoorbeeld hier: https://www.facebook.com/okdoeiokdoei/videos/1534860863288720/

De opdracht is dus om een robot of een Rube Goldbergmachine te maken die zo'n captcha aan kan klikken. Ga je
voor de Rube Goldbergmachine, dan moet deze uit minimaal 5 stappen bestaan, de laatste stap is de muisklik voor
de captcha.

Om je te helpen: op https://www.google.com/recaptcha/api2/demo vind je zo'n captcha.

Als je tijd over hebt mag je natuurlijk ook nog met After Effects aan de slag om de video te pimpen met 
https://www.youtube.com/watch?v=QZXc39hT8t4 en http://os01.iscoutgame.com/game-2018/thug-life-glasses.png
Hoeft niet, mag wel.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Putdeksel

Er zijn allerlei manieren om zelf een t-shirt te maken. Stiften, verven in de wasmachine et cetera. Maar dit is by far
de leukste: https://www.facebook.com/mentalflossmagazine/videos/10155657330312365/

Maak een fotocollage waarin 1 (of meer) foto's zitten van het maakproces en 1 foto zijn van het uiteindelijke shirt.

PS. Jullie volgende kamp-shirt is dus een afdruk van de een putdeksel van de kamplocatie:)

Je moet een foto-collage inleveren.
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All Stars

Maak een foto als deze http://os01.iscoutgame.com/game-2018/allstars.jpg. Gebruik minimaal 7 van de bekende All-
Star schoenen. Verschillende kleuren mag, maar dan moeten ze wel gesorteerd zijn volgens de kleuren van de
regenboog.

Je moet een foto inleveren.

Ondersteboven

Hang iemand ondersteboven. Hoe je dat doet maakt niet uit. Vervolgens gaat die persoon een kopje water
inschenken, daar een scheutje melk bij doen (want zo hoort dat met thee) en er een theezakje in doen. Film het
zetten van de thee en lever een filmpje in van max 60 seconden. Ter inspiratie dit filmpje 
https://youtu.be/MJobHSBfdp0?t=5m29s vanaf 5:29

Je moet een kort filmpje inleveren.

Pimp my Ride

Eigenlijk wilde je altijd al een vette sportwagen hebben. Maar helaas is het een Multipla, Panda of Ka geworden.
Geen probleem, want je kan hem gewoon pimpen met karton. Kijk maar: 
https://www.vice.com/en_us/article/4wbbmq/slapdash-supercars-324
Voorzie een niet-sportwagen van extra features zoals een spoiler, extra luchtinlaten op de motorkap, extra lage
dingen aan de zijkant en meer fancy sport dingen. En dat alles uiteraard van karton. Maak een foto van het
eindresultaat. Maak je de foto buiten, zorg dan voor voldoende licht bij het maken van de foto.

Je moet een foto inleveren.

Haka

Wanneer het nationale rugby team van Nieuw Zeeland moet spelen, beginnen met de Haka, zie 
https://www.youtube.com/watch?v=PptTeyYShdw
Om jullie tegenstanders te imponeren gaan jullie ook een haka maken. Maak daarvan een filmpje van max 30
seconden.
Jullie doen de Haka met zeker 5 mensen, uiteraard gekleed in zwart. Instructies vind je hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=p5cHElD5cf8 maar je mag er ook je eigen (creatieve maar toch serieuze)
interpretatie aan geven.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Banaan

Zou je mij de banaan aan kunnen geven? Natuurlijk. Geef een banaan door met je voeten op deze manier: 
https://www.youtube.com/watch?v=eoZidc1b3kE. Doe dit met minimaal 5 personen. Lever alleen het filmpje in met
de poging die lukte.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Ballonnen

Stel je hebt ballonnen gekocht voor het feestje van een vriend en je hebt ze per ongeluk al thuis opgeblazen.
Onhandig, want dan moeten de opgeblazen ballonnen in de auto.
Vul een auto helemaal met opgeblazen ballonnen, van onder tot boven. Achter het stuur zit nog wel een bestuurder.
Lever een foto in van het eindresultaat.
PS. Rijden met een auto vol ballonnen is geen goed idee. Doe dat dus niet.

Je moet een foto inleveren.
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Watermeloenjurk

Een vrolijke fruitige jurk gemaakt van een watermeloen, of ander stukje fruit. Dat kan
zo: https://www.today.com/style/watermelon-dress-fashion-trend-taking-over-instagram-t113577

Ga met z'n 4-en op de foto in een fruitige jurk. Watermeloen, appel, komkommer, het kan allemaal. Zorg wel voor de
zonnige vakantie setting: parasol, longdrinkglas met gekleurd drankje en rietje, een grote hoed tegen de zon en een
zonnebril. Een restje, net niet helemaal goed uitgesmeerde, zonnebrand op je neus maakt het af.

Je moet een foto inleveren.

Vuurkorf

Bij scouting mag een vuurtje niet ontbreken. Om te zorgen dat de tegels niet beschadigen, gebruiken we uiteraard
altijd een vuurkorf. Daarom gaan jullie een vuurkorf maken. Maak een houten vuurkorf van een gangbaar formaat.
Uiteraard op poten. Zie de foto ter inspiratie. http://os01.iscoutgame.com/game-2018/firepit.png

Je moet een foto inleveren.

The scouting museum

Maak een collage foto van je eigen Scouting Museum. Hierin staan in ieder geval de volgende voorwerpen:
Paspop met scoutfit, een kompas, een zakmes, een groepsvaandel of groepsvlag, een boord met je groepsnaam in
morsecode, een bord met daarop 5 verschillende knopen, een uitgevouwen landkaart en een bord met 5
verschillende Insignes

Je moet een foto-collage inleveren.

Uit het raam

De afgelopen jaren is de opdracht 'Uit het raam' al heel vaak voorbijgekomen. We wilden de opdracht niet meer
doen, maar er kwamen te veel vragen om hem erin te laten. Meestal mocht je het gewoon laten vallen. Dat is
natuurlijk zonde, dus gaan we het nu anders doen. Jullie gaan een bank uit het raam (of vanaf een balkon) op de
eerste of tweede verdieping laten glijden op deze manier: https://www.youtube.com/watch?v=cAuNCNMp0Go. Lever
een filmpje in van max 30 seconde. We zien graag goed wat er gebeurt, dus zorg voor voldoende licht bij het filmen!

Je moet een kort filmpje inleveren.
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