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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.

Anti-gezichtsherkenning

Computersystemen worden steeds beter in gezichtsherkenning. Steeds vaker worden deze systemen ingezet bij
handhaving door overheden of particuliere partijen. Maar ook je telefoon herkent je gezicht om hem te unlocken of
grappige effecten te gebruiken in bijvoorbeeld snapchat.

Gelukkig is die moderne technologie nog te misleiden. Zorg met schmink, make-up of verf ervoor dat Snapchat je
gezicht niet meer herkent als gezicht. Lever een foto in van drie hoofden waarop drie verschillende “camouflages”
geschminkt zijn. Op de achtergrond zien we jullie vlag.

Let op, dit is misschien moeilijker dan je zou denken. Misschien kan je iets op het internet vinden om je te helpen?

Je moet een foto inleveren.

Robot wars

Ken je Robot Wars uit de jaren 90 nog? Twee robots nemen het in een soort kooigevecht tegen elkaar op. Die
robots kan je nu zelf maken!

Zet twee stofzuigrobots tegenover elkaar in de ring. De twee robots krijgen een opgeblazen ballon opgeplakt aan de
achterkant en een mes of iets anders scherps voorop. Bouw een ring van bijvoorbeeld houten banken.

Lever een filmpje in van ongeveer 10 seconden waarin we de winnende aanval van één van de robots zien. De
ballon van de andere robot wordt dus kapot geprikt.

Net als in de echte robot wars arena verwachten we publiek in twee teams om de robots aan te moedigen. Licht- en
vuureffecten zijn optioneel :)

Voorbeeld: https://www.facebook.com/barstoolsports/videos/2210797809214340/

Je moet een kort filmpje inleveren.

Boekenkast

We lezen steeds minder boeken, gewoon van die ouderwetse van papier. Veel mensen hebben nog wel een flinke
boekenkast in de kamer staan. Mooi! Daar weten we wel iets leuks mee.

We willen graag zo’n flinke boekenkast, goed gevuld met boeken zien. Niet op alfabetische volgorde, niet op taal,
niet op onderwerp maar op kleur van de kaft gesorteerd. Volgorde van de kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen,
blauw, paars, zwart.

Een beetje boekenkast heeft makkelijk 120 boeken, zoveel willen we er dus tenminste zien. Daarnaast lezen we
graag veel verschillende boeken, dus van iedere kleur moet er tenminste één in de kast staan.

Je moet een foto inleveren.
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Wit gebouw

Bij een aantal belangrijke gebeurtenissen afgelopen jaren zijn grote (witte) gebouwen uitgelicht in kleuren van
vlaggen en de regenboog. Bijvoorbeeld zo: https://www.google.com/search?q=rainbow+white+house

Dat gaan jullie ook doen. Zoek een wit/licht gebouw, neem een paar flink bouwlampen, gekleurd filter en projecteer
een vlag naar keuze (met minimaal drie kleuren) op het gebouw. Het hoeft geen groot gebouw te zijn, maar zeker
toch wel 1 verdieping hoog.

Wil je een beamer gebruiken in plaats van lampen, dan mag dat. Maar dan moet het wel een kek en passend filmpje
(PowerPoint presentatie) zijn. Inspiratie: https://www.youtube.com/watch?v=cInoKGJA3_A

Lever een foto of fotocollage in. Een kort filmpje mag wanneer je voor de beamer optie hebt gekozen.

Je moet een foto inleveren.

T-Shirt race

Hoe snel kleed jij je ‘s ochtends aan? Snel? Dan is deze opdracht voor jou! Jullie gaan deze T-shirtrace
doen: https://www.facebook.com/watch/?v=429116987763272.

Acht mensen trekken het shirt aan en uit en één persoon helpt met aan- en uittrekken. De helper slaat, net als in het
filmpje, halverwege 5 ballonnen stuk met een hamer (formaat maakt niet uit, maar groter is beter). Lever een filmpje
in van jullie race.

Het filmpje mag niet langer duren dan 30 seconde.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Tetris

Ongeveer alles en iedereen heeft afgelopen jaar de tetris-challenge uitgevoerd. Nu wij als scouts nog!

Zie bijvoorbeeld
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/18/tetris-challenge-emergency-services-world-wide-go-flat-out-in-
viral-meme Maak een soortgelijke foto van een scout en zijn/haar kampeeruitrusting. De foto is netjes van boven
genomen en in beeld ligt alles wat je als scout nodig hebt om te kamperen, zeker 30 attributen. En uiteraard ligt alles
strak en netjes.

Je moet een foto inleveren.

Hydro Dippen

We gaan Hydro Dippen! Iets met een bak water en spuitbus verf. Deze video legt uit hoe het
moet: https://www.youtube.com/watch?v=6I-Hs9aFtr0

Wat je Hydro Dippt mag je zelf weten, het hoeven niet je nieuwe nikes te zijn. Lever een collage in waarin we de
voor, tijdens en na zien.

Je moet een foto-collage inleveren.

Veters strikken

Bijna iedereen strikt op dezelfde manier zijn of haar veters. Dat is saai en daarom gaan wij dat anders doen! Strik
van 20 schoenen de veters op steeds verschillende manieren. Inspiratie vind je hier: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2517367821860900

Omdat 20 schoenen misschien wat lastig in 1 foto passen, mag je een collage van 4 foto’s inleveren, elk met 5
schoenen op de foto.

Je moet een foto-collage inleveren.
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Boterham

Van al die Doe-opdrachten doen krijg je honger. Dus tijd voor een boterham. Om toch nog een beetje productief te
zijn, kan je bij het smeren van de boterham ook nog 2 credits verdienen.

Beleg 4 boterhammen in de vorm van een platenhoes. Op Twitter vind je inspiratie met de hashtag
#MusikgeschichtealsBrotbelag.

Van de vier boterhammen moeten er in elk geval twee lijken op één van deze. De anderen mag je zelf verzinnen:

The Eels - Hombre Lobo: https://twitter.com/sdstdt/status/1117422437677850625

Pink Floyd - The Dark Side of the Moon: https://twitter.com/missmegaphon/status/1116443983675318273

The Beatles - Abbey Road: https://twitter.com/Desaversum/status/1116659452118278144

Pink Floyd - The Division Bell: https://twitter.com/Desaversum/status/1116680579917996033

Je moet een foto inleveren.

Spaghetti

Vroeger, toen het nog echt koud was, kon het zomaar zijn dat je spaghetti bevroor terwijl je net even lekker buiten
stond te eten. Dan had je zomaar dit als resultaat kunnen krijgen: 
http://os01.iscoutgame.com/game-2020/spaghetti.jpg of
https://www.insider.com/cooking-antarctica-freezing-photos-2018-10

Maak een bord spaghetti voor jezelf en zorg dat je vork daar net zo in blijft staan. Is het buiten niet zo ijskoud?
Gebruik dan een vriezer.

Je moet een foto inleveren.

Netflix 'n Chill

Tover een bushokje om tot de beste Netflix & Chill locatie ooit! Zorg voor een degelijk scherm, dekentjes en
natuurlijk een grote bak popcorn. Twee mensen zijn in dit bushokje aan het Netflixen. En uiteraard zijn ze ook een
bak ijs aan het eten.

Je moet een foto inleveren.

Frikandel

Elk land en cultuur heeft wel een ongezonde, simpele, vieze snack of gerecht, die stiekem toch heel lekker is. En
waarschijnlijk is de ingrediëntenlijst ook niet iets om vrolijk van te worden. In Nederland is dat natuurlijk de frikandel.

Jullie gaan dat omtoveren tot een culinair hoogtepunt. Maak een mooi bord op waarop de frikandel het hoogtepunt
is. Natuurlijk niet een simpele frikandel speciaal, maar iets wat zo uit een sterrenrestaurant lijkt te komen. Naast het
bord, dat geserveerd wordt op een perfect gedekte tafel staat uiteraard een glas met bijpassende drank. Lever een
foto in van het net opgemaakte bord en het glas.

Je moet een foto inleveren.
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Poster Chat

De poster uit dit plaatje is zo simpel dat hij geniaal is. http://os01.iscoutgame.com/game-2020/poster.jpg Daarom
gaan jullie deze namaken. Niet ter promotie van de muziekavond, maar ter promotie van jullie eigen kamp, feest,
open dag of iets soortgelijks.

Klein detail: jullie poster moet wel minimaal 1.5 meter hoog zijn. Je mag deze van aan elkaar geplakte geprinte
A4-tjes maken. Maar je mag ook aan de slag met een rol behang en een doos viltstiften. Als het maar
vormgegevens is als een chat.

Lever een foto in van jullie poster. Zorg dat op de foto een persoon staat zodat de grootte van de poster duidelijk te
zien is.

Je moet een foto inleveren.

Uit het raam

Op elke festivalcamping zie je tegenwoordig honderduizendmiljoen tentjes die zichzelf in 2 seconde opzetten.
Allemaal van hetzelfde Franse merk. Die tentjes zijn altijd net te klein en te onhandig. Als ware scout wil je natuurlijk
niet met zo’n ding gezien worden. Dus: uit het raam ermee.

Volgens onze natuurkundige moet je hem van de tweede etage naar beneden gooien, dan is de valtijd namelijk net
iets meer dan twee seconde, en komt ie dus in opgezette toestand beneden terecht.

Lever een filmpje in van maximaal 20 seconde waarin de tent het raam uit gaat en in min of meer opgezette
toestand beneden terecht komt. Neem een zaklamp mee zodat de jury op het filmpje goed kan zien wat er gebeurt.

Ben je te gehecht aan je tent? Dan mag je zelf een twee-seconde-tent-knutselen van een paar vuilniszakken en wat
stokken.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Schaduw

We gaan stoepkrijten op een muur!

Stap 1: ga naar buiten want daar is het donker.

Stap 2: zoek een plek waar het licht van een straatlantaarn en een parkeermeter, bankje, vuilnisbak of iets
soortgelijks zorgt voor een schaduw op een muur.

Stap 3: maak een tekening met stoepkrijt op de muur waarbij de schaduw onderdeel is van de tekening.

Stap 4: maak een foto waarop jullie stoepkrijt-creatie én de parkeermeter/bankje/vuilnisbak te zien is en lever die in.

Bekijk ter inspiratie deze tekening van kunstenaar OakOak: http://os01.iscoutgame.com/game-2020/oakoak.jpg

Je moet een foto inleveren.

Badge

Elk jaar probeert de Reisleiding precies genoeg badges te laten maken. Niet te veel, want dat is zonde. Niet te
weinig, want dan moeten we mensen teleurstellen. Helaas waren de badges dit jaar al vroeg uitverkocht. Daarom
gaan jullie je eigen variant van de iScout badge maken.

Borduur, haak, punnik, brij of knoop iets wat lijkt op de iScout badge van dit jaar. Hij mag zo groot of zo klein zijn als
je zelf wil. Als ie maar gemaakt is van touw of draad, ongeveer de juiste kleuren heeft en ongeveer herkenbaar is.
De tekst op de badge en andere kleine details mag je overslaan. Lever een foto (of collage) in van het resultaat.

Je moet een foto inleveren.
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Profielfoto 3x

In 2019 was het hip om het verschil te laten zien tussen je profielfoto op verschillende social media. Je LinkedIn foto
ziet er immers anders uit dan je facebook foto.

Jullie gaan drie varianten maken van de jullie oorspronkelijk groepsfoto, elk geschikt voor een ander sociaal
medium. Voor welke social media je gaat mag je zelf weten, als ze maar niet te veel op elkaar lijken. Het aantal
mensen op deze drie fotos is minimaal 1/3e van je team.

Je moet een foto-collage inleveren.

Wegwijzer

Elke zichzelf respecterende stad heeft er wel eentje: een wegwijzer met daarop bordjes naar andere grote steden.
Ware globetrotters als jullie zijn, moet jullie clubhuis er natuurlijk ook eentje hebben. De paal moet minimaal 10
bordjes hebben met de namen van steden plus de afstand daar naar toe. Je mag naar de steden wijzen waar naar
jullie groep op kamp gaat/is geweest. Of de steden waar iScout teams zitten, zie https://iscoutgame.com/teams/

Bescheiden als de iScout Reisleiding is, willen ze in elk geval zichzelf terugzien op jullie wegwijzer. Dus één van de
bordjes wijst naar Rotterdam. Lever een fotocollage is van jullie wegwijzer.

Je moet een foto-collage inleveren.

Slippers

Google op “Flip Flops From Car Tire” en je vindt talloze instructies die je vertellen hoe je slippers of sandalen maakt
van een oude fietsband. Jullie gaan ook een paar slippers maken!

Voor welk model je precies gaat mag je zelf weten: sandalen, slippers of nog iets anders. Zolang het maar een paar
schoenen is dat grotendeels gemaakt is van een oude (fiets)band (binnenband, buitenband of allebei). Lever een
fotocollage in waarop we zien hoe jullie de slippers hebben gemaakt en hoe deze er uiteindelijk uit zien.

Je moet een foto-collage inleveren.

Picnic table challenge

Misschien wel een van de vreemdste challenges van afgelopen jaar: de Picnic table challenge. Daarom willen we
die van jullie graag zien. Zoek even op hoe die er precies uitziet en voer deze met twee duo’s tegelijk uit. De
challenge is niet compleet zonder een afsluitende dab. Lever een filmpje in van maximaal 20 seconde!

Je moet een kort filmpje inleveren.

Draaien in cirkels

Menselijke patroontjes. Het blijft iets grappigs hebben. Kijk maar: https://www.instagram.com/p/Buy4sfxB-Y7/

Zoek een gladde vloer, tenminste 6 mensen en een manier om het resultaat vanuit een hoog standpunt te filmen.
Maak met z’n allen van de grote een kleine cirkel, rol naar buiten en herhaal dit 1 keer. Zorg dat het filmpje niet
langer duurt dan 30 seconden.

Je moet een kort filmpje inleveren.
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Scoutfluencer

Bij influencers is natuurlijk altijd wel iets een beetje nep. Maar deze influencer ging wel heel ver met haar over de top
mooi in scène gezette
motorongeluk. https://www.thebestsocial.media/nl/internet-gaat-los-op-influencer-die-fotoshoot-van-eigen-
motorongeluk-maakt

Jullie gaan als scoutfluencer aan de slag. Maak een fotoreportage waarin jullie een typische scoutingactiviteit doen,
maar dan net niet goed. Influencer style dus. Tent op zetten en dan de stok ondersteboven vast hebben. Hamer met
haring in de grond slaan, kampvuur aanmaken met de zaklamp van je telefoon. Dat soort werk. En dan met je nette
(witte) kleren en perfect gekamde haren en een extreem insta filtertje. Welke scoutingactiviteit je uitvoert en hoe je
dat doet, is aan jullie, verras ons. Lever een fotocollage in van 4 foto’s.

Je moet een foto-collage inleveren.

Stair Dance

Van alle suggesties voor Doe-opdrachten die we ontvingen stond deze bovenaan: De Tik Tok Stairs Dance. Weet je
niet wat we bedoelen? Bekijk deze compilatie op YouTube: https://youtu.be/mYmT_nj4GO0 

Dat willen we natuurlijk graag zien deze iScout! Wel netjes gelijk en op de muziek, met minimaal 7 personen. Het is
een makkelijke opdracht, dus we gaan streng zijn. Een aantal van de filmpjes in de compilatie zouden we niet goed
rekenen.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Mr. Sandman

Dit TikTok filmpje kwam heel vaak voorbij op social media afgelopen jaar: 
https://www.instagram.com/p/B1bR8G4HLSt

Maak dit filmpje na, met dit muziekje, maar dan met een knuffeldier naar keuze in plaats van een kat.

Voor de boomers, hier een uitleg over hoe je zo'n filmpje maakt: https://www.refinery29.com/en-
us/2019/08/240959/how-to-make-mr-sandman-cat-tiktok

Lever het film-bestand zelf in, of een link naar jullie TikTok creatie. Zorg er wel voor dat “Who can view this video”
op “Public” staat.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Walvis

Deze walvis, die lange tijd in de gracht van Utrecht woonde, is nu op rondreis door Azië. 
https://www.kickstarter.com/projects/studiokca/skyscraper-the-bruges-whale

Omdat het maken van zo’n boegbeeld natuurlijk een goede manier is om plastic een tweede leven te geven, mogen
jullie er nu zelf één bouwen. De plastic walvis moet minimaal 1,5 meter hoog zijn, en staat uiteraard in het water. De
kleur(en) maken niet uit. Lever een foto (of fotocollage) in van het resultaat.

We willen natuurlijk niet bijdragen aan de plastic vervuiling. Dus zorg ervoor dat het plastic goed aan de walvis
vastzit voordat je hem in het water zet.

Je moet een foto-collage inleveren.
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Foto van foto

Maak een foto van een foto op een telefoon. Zoals hier: http://os01.iscoutgame.com/game-2020/screenshot.png

The making-off van de voorbeeldfoto staat hier: https://www.tiktok.com/@wonguy/video/6785814499849997574

Lever de jullie foto-creatie in. Zorg wel dat je telefoon heel blijft!

Je moet een foto inleveren.

Handen wassen

Handen wassen is altijd belangrijk, zeker nu een nieuwe variant van het corona-virus de wereld over gaat. Daarom
heeft de Vietnameese overheid een kek filmpje met een pakkend muziekje gemaakt, om uitleg te geven over het
belang van handen wassen en hygiëne: https://youtu.be/BtulL3oArQw

Het duurde dan ook niet lang tot creatieve Vietnamese jongeren hun moves loslieten op deze muziek. Het dansje
dat zij maakten gaan jullie ook doen. Zoek op “Ghen Cô Vy” en je vindt allerlei voorbeelden,
bijvoorbeeld https://youtu.be/ctF5aMV05kM Doe dit dansje met zeker 4 mensen na en lever daarvan een filmpje in
van ongeveer 30 seconde.

Je moet een kort filmpje inleveren.

Ondersteboven

Zet een tent op ondersteboven. Zoiets dus: http://os01.iscoutgame.com/game-2016/task/upsideDown.jpg

Je mag een hele constructie pionieren, maar je mag hem ook tegen het plafond aan schroeven/hangen/plakken.

Je moet een foto inleveren.
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