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Groepsfoto

De aller-eerste Doe-opdracht. Maak een groepsfoto van jullie team. Op de foto moeten zo veel mogelijk van jullie
teamleden te zien zijn. Daarnaast moet ook jullie teamvlag goed in beeld zijn. Lever de foto in via de spelwebsite.

Je moet een foto inleveren.

Flat earth

In het tijdperk van fake-news en complottheorieën kan je iedereen van alles wijsmaken. Misschien wel één van de
meest wijdverspreide theorieënis dat de aarde plat zou zijn. De flat Earth society gelooft dat de aarde een platte disk
is omringd door een muur van ijs. Bouw een model dat laat zienhoe deze platte aarde er precies uitziet. Maak een
filmpje van maximaal een minuut waarin jij ons overtuigt, aan de hand van je eigen model, dat de aarde inderdaad
plat is.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Sfinx

Maak een sfinx van straatklinkers van zeker 1.5 meter lang. Voor
inspiratie: http://os01.iscoutgame.com/game-2019/sphinx.jpg Lever een foto in van het eindresultaat.

Je moet een foto inleveren.

ScoutFit

Een ScoutFit of uniform hoort bij scouting. Maar, jong en rebels als we zijn, willen we er toch ook weer niet zo
uniform uit zien. Daarom gaan jullie een modeshow geven waarin je laat zien dat je dezelfde ScoutFit -blouse op 7
totaal verschillende manier kan dragen. Maak een filmpje van maximaal 1 minuut. Ter inspiratie: 
https://www.facebook.com/sciencememes/videos/244808009746477

Je moet een kort filmpje inleveren.

Boem

Elke oud en nieuw wordt er weer veel vuurwerk afgestoken. En vooral bij het knalvuurwerk gaat dit nog wel eens
fout. Jullie mogen een veilige versie van knalvuurwerk maken. Blaas minstens 25 ballonnen op en zoek een manier
om deze allemaal te laten knallen in maximaal 3 seconden. Doel: dat het net als vuurwerk klinkt. Lever een filmpje in
van max 30 seconden. Owja. Als je messen (of andere gevaarlijke voorwerpen) jullie way to go zijn: dan zijn een
veiligheidsbril, veiligheidsschoenen en andere passende voorzorgsmaatregelen verplicht. Inspiratie: 
https://www.instagram.com/p/BsLghoBghuX

Je moet een kort filmpje inleveren.

Jarig

iScout is jarig en wordt 10 jaar. Daarom gaan jullie, om te beginnen, de zaal waar jullie de Reisvragen maken eens
goed versieren. Slinger, ballonnen, confetti, serpentines, feesthoedjes, alles. Vervolgens brengen zeker 5 mensen
het lied “Lang zal hij/zij leven” ten gehore, begeleid op (echte of zelfgemaakte) instrumenten. Lever een filmpje van
max. 30 seconde in waarin we jullie muziekkunsten horen en waarop we de versierde zaal goed kunnen zien.

Je moet een kort filmpje inleveren.

BP

Binnen iedere groep is er wel iemand die een beetje op de oprichter van scouting lijkt, Baden Powell. Maak van één
persoon een echte BP look a like en maak van hem of haar een statige foto. Belangrijk detail: de ‘nieuwe’ BP komt
duidelijk uit de eenentwintigste eeuw. Dus geeft deze persoon iets waardoor we kunnen zien dat we in de
eenentwintigste eeuw leven.

Je moet een foto inleveren.
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Brexit

Brexit of niet: wij gaan onszelf er vast op voorbereiden. Daarom gaan jullie een echte Engelse/Britse grenspost
maken. Compleet met het bekende wachthuisje*, twee mensen in een Queen's Guard-kostuum (geen idee of die
ook straks bij de grens worden ingezet, maar voor het verhaal is het wel leuk), slagboom en (want het zijn Britten)
thee met melk. Als jouw team uit de UK komt, dan zie je de grenspost vanaf de andere kant. Je ziet dus een Franse,
Belgische, Nederlandse of een Ierse grenspost. Hoe die er uit ziet mag je zelf bedenken.*) 
https://www.google.com/search?q=Sentry+box+like+in+playmobil

Je moet een foto inleveren.

Uit het raam

De afgelopen 10 jaar is de opdracht “Uit het raam” regelmatig teruggekomen. Ondertussen zijn er heel veel spullen
uit het raam gegooid en kapotgegaan. Dat is zonde. Daarom deze keer een variant. Gooi iets (zeg, een verhuisdoos
of iets wat net wat kleiner is) vanaf het raam op de tweede etage naar beneden. Beneden staat een trampoline die
zorgt dat de val een beetje gebroken wordt. Vanaf de trampoline stuitert het voorwerp zo de aanhanger (bakfiets,
kruiwagen, kijk maar even) in.
Maak een filmpje van jullie verhuispoging van maximaal 1 minuut. Het is donker buiten en we willen wel graag wat
zien op het filmpje. Dus zorg voor voldoende kunstlicht. Denk aan de veiligheid van jezelf en anderen.
Inspiratie https://youtu.be/nvkJl6OfvNM?t=72 (vanaf 1:12)

Je moet een kort filmpje inleveren.

WhatsApp zingen

Oke. Dit is lastig uit te leggen, dus kijk gewoon even dit filmpje: https://www.instagram.com/p/BqZL4SsgG7f
Dat gaan jullie dus ook doen. Het nummer mogen jullie zelf kiezen (maar “I Want It That Way” is gewoon prima).
Aan het gesprek nemen zeker 4 verschillende mensen mee en het bestaat uit minimaal 12 delen. Lever, net als in
het voorbeeld, een screen-recording (met geluid) in. Probeer ervoor te zorgen dat het geheel niet langer duurt van 1
minuut.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Blije Sokken

Iedereen heeft ze wel, sokken met een kekke print. Verzamel minimaal 20 verschillende paren sokken en leg deze
in de vorm van een 10.

Je moet een foto inleveren.

Baby Shark

Daar is-ie weer: het dansje van het jaar. Voer met minimaal 3 mensen Baby shark van ‘baby shark’ tot en met
‘grandpa shark’ uit. Owja uiteraard hebben jullie allemaal een zwemband om. Lever een filmpje in van maximaal 45
seconden. Mocht je denken “Waar gaat dit over?”: kruip onder je steen vandaan
en kijk https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Je moet een kort filmpje inleveren.

Cupcakes

Omdat iScout 10 jaar bestaat, zijn de badges voorzien van smakelijke cupcakes. Bak 10 (of meer) smakelijke
cupcakes en versier ze feestelijk. Je moet jezelf laten inspireren door de cupcakes van de badges van dit
jaar: http://os01.iscoutgame.com/game-2019/badges.jpg

Je moet een foto-collage inleveren.
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Ten year challenge

Ga op zoek naar een iScout teamfoto, kampfoto of andere groepsfoto van jullie van 10 jaar geleden. Maak deze foto
na waarop dezelfde personen in (min of meer) dezelfde kleren en in dezelfde poses staan. Op de oude foto staan
minimaal 4 mensen en minimaal de helft daarvan staat ook op de nieuwe foto. De rest mag je vervangen voor stand-
ins. Lever een collage in van de twee foto’s naast elkaar.

Je moet een foto-collage inleveren.

Vliegtuigje vouwen

Je kan dus een papieren vliegtuigje vouwen en dat gooien. Dat is medium leuk. Je kan het ook zo doen zoals dit
jongentje het doet: https://www.facebook.com/NiceFlightAcademy/videos/238267490180624/ Dus dat gaan jullie
doen. Lever een filmpje in van 30 seconde waarin we zien dat je het vliegtuigje gooit/start en vervolgens zeker 20
seconden in de lucht blijft.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Concertzaal

Een concert in een groot voetbalstadion is indrukwekkend. Maar een klein, intiem concert is altijd beter. Daarom
gaan jullie een concert geven in een bushokje. Zorg voor een podium, een 2-koppige band voorzien van artistieke
kleding en instrumenten, een lamp/spot die aan het plafond hangt en de zanger goed uitlicht. Het podium, de
instrumenten en de lamp mogen echt zijn, maar een provisorisch alternatief is ook prima. En uiteraard staat er een
klein leger fans van het concert te genieten. Maak een foto (of collage) en lever deze in.

Je moet een foto inleveren.

M&M’s

Maak het ontwerp van de iScout badge na met (namaak) M&M’s. Je mag de keuren uit de badge gebruiken, maar
je mag ook je eigen kleurencombinatie bedenken. De creatie moet groot genoeg zijn zodat we het ontwerp goed
kunnen herkennen. Lever een foto in van het resultaat. Het ontwerp van de badge vind je
hier: http://iscoutgame.com/nl/logoopjevlagkit

Je moet een foto inleveren.

Bowlingbaan

Maak een bowlingbaan in de supermarkt. Gebruik 10 pakken vla als kegels, komkommers om de rand van de baan
(die een realistische lengte heeft) aan te geven en (uiteraard) een meloen als bowlingbal. Op de foto is de volledige
baan te zien en 1 persoon die klaar staat met de bal om deze te werpen.

Je moet een foto inleveren.

Muurbloempje

Tape iemand aan de muur vast met tape of plakband. Maak een collage van foto’s van het plak-proces en het
uiteindelijke hangen. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie echt met tape/plakband aan de muur hangt en
niet stiekem nog ergens op staat/zit/hangt.

Je moet een foto-collage inleveren.

Piramide van kliko

Maak een piramide van kliko's. 3 op de eerste verdieping, 2 als tweede laag en 1 kliko daar weer bovenop. Ja, dat
zijn 6 kliko's.

Je moet een foto inleveren.
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Tijdschrift

Maak de cover voor een Scouting lifestyle tijdschrift. Wees maar creatief! De cover moet zijn samengesteld uit
knipsels van andere tijdschriften. Wel netjes geknipt en geplakt natuurlijk. Ergens op de cover moet "iScout"
leesbaar zijn. Denk daarnaast aan de titel, de verwijzing naar het coververhaal en kleinere verhalen. Maak een foto
van het resultaat en jullie teamvlag.

Je moet een foto inleveren.

Dixi

Je zal maar met zeven mensen tegelijk naar de WC moeten en slechts één dixi (of ieder ander merk draagbaar
toilet) tot je beschikking hebben. Dan moet je dus met zeven mensen tegelijk de Dixi in. De opdracht is duidelijk.

Je moet een foto inleveren.

Exporteer jullie teamvlag

Natuurlijk heb je in je rijke scoutingverleden heel veel vriendjes in het buitenland gemaakt. Maak eens gebruik van je
contacten en exporteer je vlag. Zorg ervoor dat de reisleiding een foto krijgt van een enigszins bekend
monument/gebouw in het buitenland. Op de foto staat iemand met jullie team vlag. Ook de reisleiding weet niet
alles, dus schrijf in de foto even om welk monument het gaat.

Je moet een foto inleveren.

Natuurfotograaf

Fotografeer de habitat van een natuurfotograaf. De fotograaf gaat op i n z'n bezigheden. Gewapend met camera,
gecamoufleerd van top tot teen, besluipt hij de wilde dieren. Opzoek naar dat ene kiekje van een al dan niet
eenzame eend. Voor dat kiekje staat de natuurfotograaf natuurlijk in de sloot, vijver, poel, moeras of mangrove.

Je moet een foto inleveren.

Groot scherm

Regel via via toegang tot een serieuze videowall. Bijvoorbeeld aan de buitenkant van een gebouw, een Stationshal,
hoofdkantoor van een groot bedrijf. Als het maar groots, imposant en decadent is. Zorg ervoor dat op dit scherm
groot het iScout-logo verschijnt en lever daar een mooie foto van in. Het logo in hoge resolutie vind je hier
(.zip): https://iscoutgame.com/nl/logoopjevlagkit

Je moet een foto inleveren.

Albumhoes

Sommige album covers zijn iconen van de popgeschiedenis. Om deze te eren gaan jullie zo’n albumhoes zo goed
mogelijk namaken. Je mag kiezen uit:

Adele - 21
Oasis - (What's the Story) Morning Glory
Queen - Queen II

Je mag (net als bij alle andere opdrachten) niet photoshoppen. Daar staat tegenover dat je alleen jullie foto hoeft in
te leveren. De tekst die op de albumhoezen staat mag je overslaan.

Je moet een foto inleveren.

Kallax

Een van de meest bekende IKEA-aankopen is de Kallax. Jullie kennen vast iemand die hem heeft. Of iemand die
een buurman heeft die hem heeft. Ga op de foto met een echte Kallax.

Je moet een foto inleveren.
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Rupsband

De mensen in dit filmpje doen een rupsband
na: https://www.facebook.com/educacaofisicadadepressaoo/videos/959871740782351/ Doe dit met zeker 10
mensen na en maak een filmpje van maximaal 30 seconden.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Pants Jump Challenge

Voer de Pants Jump Challenge uit. Of wel: spring in je broek terwijl twee andere mensen hem vasthouden. De salto
is optioneel. Lever een filmpje van 10 seconden in met daarin alleen de geslaagde poging, niet alle 234234 mislukte
pogingen. Inspiratie: https://www.facebook.com/BeFitMotivation/videos/360854934673107

Je moet een kort filmpje inleveren.

Flesjes openen

Maak een device zoals in dit filmpje: https://www.dumpert.nl/mediabase/7475209/ff673fb6/alles_klar_.html Zorg dat
je er minimaal 5 flesjes frisdrank tegelijk mee open kan maken. Lever een filmpje in van maximaal 15 seconden. In
het filmpje willen we alleen de poging zien die wel lukt, niet de pogingen die niet zijn gelukt.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Slingerverf

Kliederen met verf klinkt als iets voor de Bevers. Maar je kan het ook gesophisticeerd doen. Namelijk
zo: https://www.youtube.com/watch?v=v4gzuwaTHd0 of https://www.youtube.com/watch?v=HMoAmCkv9dg Maak
een slinger, precies zoals op het filmpje en maak een mooie creatie. Lever eerst een foto in van het resultaat in (of
stop de foto van het resultaat als still toe aan het begin van het filmpje). Daarna een filmpje van max. 30 seconde
van de slinger in actie. Wil je extra uitdaging? Ga dan voor deze: https://youtu.be/OSq8umYmp24

Je moet een kort filmpje inleveren.
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