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Opdracht 1 

 

Omdat niet alleen de opkomsten, maar ook de weekendkampen zijn afgelast, deed de Londense 

scout Tony een oproep om zoveel mogelijk dekenhutten te bouwen in iedereens huis. 

Bouw je eigen tent in huis, zodat we met zijn allen toch een echt weekendkamp gevoel kunnen 

hebben! 

Maximaal aantal punten: 6 

 

Opdracht 2 

 

Het is gezond om 'een regenboog aan kleuren' te eten. Wanneer je elke dag een stuk groente of 

fruit van een van de kleuren uit de regenboog eet krijg je alle vitaminen en mineralen binnen die 

je nodig hebt! 

Vind een eetbaar product voor iedere kleur van de regenboog en leg deze in de juiste volgorde 

op een bord. Stuur je foto op! 

Maximaal aantal punten: 6 

 



© Klaas Kitten Groep 

Opdracht 3 

 

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, de #StayHomeChallenge. 

Het voetbalaccount 433 bedacht de hashtag, omdat veel sporters op het moment werkeloos 

thuiszitten. Via sociale media laten de sportievelingen zien hoe ze thuis toch aan hun beweging 

komen. 

Zo is via deze link https://www.instagram.com/p/B97aqMop-_2/ te zien hoe onder andere 

Lionel Messi een wc-rol hooghoudt.  

Maak je eigen #StayHomeChallenge filmpje en laat op een sportieve manier zien hoe jij thuis aan 

je beweging komt. 

Maximaal aantal punten: 10 

 

Opdracht 4 

 

Jullie hebben thuis natuurlijk geen pionierpalen en touw. Daarom gaan jullie een object 

(keukentafel, toren, katapult, schommel e.d.) bouwen van spaghetti en marshmellows! Maak 

een foto van het eindresultaat. 

Maximaal aantal punten: 10 

http://www.instagram.com/p/B97aqMop-_2/
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Opdracht 5 

 

De dans-hype opdracht. Doe met minstens één andere persoon samen het wereldberoemde 

dansje van de backpack kid. Maak hier een filmpje van 

Maximaal aantal punten: 8 

 

Opdracht 6 

 

Helaas gaan we ook het kampvuur missen. Het met zijn allen liedjes zingend terwijl we ons 

lekker opwarmen. Natuurlijk kunnen we in huis geen kampvuur maken, maar een gezellig liedje 

bij een open vuurtje zingen dat moet toch geen probleem zijn? 

Zing je favoriete kampvuurlied bij een waxinelichtje. Maak hier een filmpje van. 

Maximaal aantal punten: 5 

Bonuspunt: als het liedje door een instrument wordt begeleid. 
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Opdracht 7 

 

Voor onze eigen veiligheid mogen we geen handen meer schudden. Mark Rutte kwam zelf al met 

een creatieve oplossing: 

Verzin een nieuwe groet en voer deze samen met iemand uit. Maak hier een filmpje van. 

Maximaal aantal punten: 4 

 

Opdracht 8 

Hang de #Ikscoutthuis poster op en laat de wereld zien dat Scouting niet stilstaat!  

De poster kan je hier 

vinden: https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/posters-ikscoutthuis 

Maak een filmpje waarin te zien is dat de poster ook bij jullie thuis hangt en stuur deze in! 

 

Maximaal aantal punten: 2 

https://www.scouting.nl/downloads/ondersteuning/communicatie/posters-ikscoutthuis


© Klaas Kitten Groep 

Opdracht 9 

 

Jawel, de Tetris challenge! 

Doe de challenge met spullen die je meeneemt op kamp. Hierin is in ieder geval te zien: je tas, 

uniform, matje en slaapzak! 

Kijk op voor inspiratie op https://nos.nl/artikel/2301582-tetris-challenge-hulpdiensten-plaatsen-

kunstige-kiekjes-op-instagram.html 

Maak een foto van jouw Tetris challenge en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 8 

 

Opdracht 10 

 

Nu de bevers tijdelijk niet meer met de andere bevers kunnen openen, gaan we virtueel openen 

zoals de bevers dat doen! 

Maak een filmpje waarbij jij het beverlied zingt en danst en lever deze in! 

Maximaal aantal punten: 2 

http://nos.nl/artikel/2301582-tetris-challenge-hulpdiensten-plaatsen-kunstige-kiekjes-op-instagram.html
http://nos.nl/artikel/2301582-tetris-challenge-hulpdiensten-plaatsen-kunstige-kiekjes-op-instagram.html
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Opdracht 11 

 

Maak een filmpje terwijl je iemand onverwachts optilt en "Hollandse Leeuwen!" roept. 

Maximaal aantal punten: 3 

 
Opdracht 12 

 

Deze opdracht is echt een eitje! 

Bouw je eigen parcours door huis en leg dit parcours af terwijl je een lepel met een ei er op in je 

mond houdt. Uiteraard mag het ei niet vallen. Valt het ei toch? Dan begin je opnieuw! 

Maak hier een filmpje van en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 8 
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Opdracht 13 

 

Bouw je eigen kettingreactie in huis. 

Als voorbeeld kun je het volgende filmpje bekijken: https://youtu.be/ER79nLAD26I  

Maak een filmpje van jouw kettingreactie en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 10 

 

Opdracht 14 

 

Het is natuurlijk erg handig als je weet wat je moet doen in het geval van een ongelukje. 

Ja, een ongeluk zit in een klein hoekje, ook in huis! 

Laat zien dat jij in huis Eerste Hulp Bij Ongelukken kunt toepassen. 

Verleen hulp aan iemand in huis die dat nodig heeft, maak hier een filmpje van en stuur deze in! 

Natuurlijk mag het ongelukje gespeeld worden ;-) 

Maximaal aantal punten: 6 

https://youtu.be/ER79nLAD26I
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Opdracht 15 

 

Maak met wat touw 4 verschillende knopen en maak deze vast op een stuk hout of een 

kartonnen bord. 

Schrijf de namen van de knopen er onder.Maak 

Maak een foto van jouw eigen gemaakte knopenbord en stuur deze in. 

En natuurlijk, hoe moeilijker de knoop, hoe meer punten! 

Maximaal aantal punten: 3 punten per knoop. 

 
Opdracht 16 

 

Maak het logo van de KKG van snoepjes! 

Maximaal aantal punten: 6 
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Opdracht 17 

 

Het is tijd voor wat homemade art! 

Het is heel simpel: 

1. Kies je favoriete kunstwerk (schilderij, beeldhouwwerk, tekening e.d.) uit, 

2. Gebruik kleding en attributen, 

3. Maak het kunstwerk na, 

4. Insturen maar! 

Enkele voorbeelden: 
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Voor nog meer inspiratie,check: https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/  

Maximaal aantal punten: 8 

https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/
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Opdracht 18 

 

Hij is alweer van een tijdje geleden (2013), De Cup Song. 

Deze school uit Canada heeft er zelf een vette compilatie van gemaakt. Maak zelf ook een 

filmpje waarin je de cup song 'doet' (tutorials en liedje zijn op Google/Youtube te vinden). 

Maximaal aantal punten: 3 

Bonuspunten als het hele gezin meedoet: 2 

 

Opdracht 19 

 

De meneer uit dit filmpje: https://youtu.be/iVC01GxFwDg is schijnbaar een groot fan van 

Disneyliedjes en zit nu thuis in quarantaine, net als wij allemaal. 

Hij heeft wel een gigantische voorraad verkleedkleren en heeft wel heel veel bestaande liedjes 

omgebouwd, maar jij kan dat vast ook.  

Kies je favoriete Disneypersonage en bijbehorend liedje en zing een stukje.  

Maak hier een filmpje van en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 3 

Bonuspunten voor het aanpassen van het liedje naar een corona-versie: 2 

https://youtu.be/iVC01GxFwDg
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Opdracht 20 

 

In Japan hebben ze papiertjes dubbelvouwen tot een kunst gemaakt.  

Vouw je eigen origami-kunstwerk (een bloem, een dier o.i.d.) en maak hier een foto van. 

Maximaal aantal punten: 4 

 
 
Opdracht 21 

 

De zon schijnt al lekker buiten, maar helaas kunnen we nu niet naar het strand. 

Daarom halen we het strand gewoon in huis! 

Bouw jouw ultieme zon, zee, strandervaring, binnen of in je tuin. 

Een lekkere stoel, een drankje in je hand, een parasolletje erbij, het maakt niet uit. 

Maak hier een foto van en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 5 
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Opdracht 22 

 

Versier de straat of je tuin met je mooiste stoepkrijt-tekening! 

Maak hier een foto van en stuur deze in. 

Maximaal aantal punten: 4 

 

 

Opdracht 23 

 

Maak je eigen paas-speurtocht met chocolade paaseieren door het huis heen. 

Natuurlijk moet er aan het einde van de speurtocht wel een schat te vinden zijn! 

Maak een filmpje terwijl iemand de speurtocht aflegt en stuur deze in. 

Maximaal aantal punten: 5 
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Opdracht 24 

 

Natuurlijk, dit weekend is het Pasen. 

Verf, schilder, beplak of knutsel jouw mooiste paasei! 

Het moet natuurlijk wel gemaakt zijn van een echt ei. 

Maak hier een foto van en stuur deze in! 

Maximaal aantal punten: 6 

 

Opdracht 25 

 

Spuit een grote toef slagroom in je ene hand. 

Sla vervolgens met je andere hand op de arm waar het slagroom in de hand ligt. 

Probeer de slagroom op te vangen met je mond. 

Kijk hier het voorbeeld: https://www.facebook.com/watch/?v=2277861199183994 

Film jouw poging en stuur het filmpje op! 

Maximaal aantal punten: 3 

https://www.facebook.com/watch/?v=2277861199183994
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Opdracht 26 

 

Doe je KKG-das om, zoals deze scouts uit Glasgow doen:  

https://www.facebook.com/151014941655667/posts/2911726192251181/  

Maak hier een filmpje van en stuur deze op! 

Maximaal aantal punten: 2 

 

Opdracht 28 

 

Bedenk en ontwerp (teken/knutsel) een insigne die je zelf zou willen verdienen. 

Schrijf/typ ook de eisen voor dit insigne (op). 

Maak van zowel het insigne als de insigne-eisen een foto en lever deze in! 

Maximaal aantal punten: 8 

https://www.facebook.com/151014941655667/posts/2911726192251181/
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Opdracht 27 

 

Jawel, er is gaat weer een nieuwe challenge rond op het internet. 

Nu iedereen zoveel thuis zit schieten de challenges als paddenstoelen uit de grond. 

Bij de handstand t-shirt challenge trek je, je t-shirt aan terwijl je een handstand tegen de 

muur/deur doet. Een voorbeeld kun je vinden in dit filmpje: https://youtu.be/DahAOTMMs3E  

Maak een filmpje waarop jij de handstand t-shirt challenge laat zien! 

Maximaal aantal punten: 4 

 

Opdracht 29 

 

Nu iedereen thuis veel te veel wc rollen heeft, is het tijd om deze eens even nuttig te gebruiken. 

Maak van jezelf een mummie van WC rollen! 

Maximaal aantal punten: 4 

https://youtu.be/DahAOTMMs3E
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Opdracht 30 

 

Dit jaar bestaan de welpen 100 jaar en dat vieren we natuurlijk met taart! 

Bak een taart, cake of een andere traktatie om dit met elkaar te vieren. 

Maak een foto van jouw eindresultaat en stuur deze op! 

Maximaal aantal punten: 10 

 

Opdracht 31 

 

Bevers: maak een vlog waarin jouw favoriete Hotsjietonia inwoner voorstelt 

Welpen: maak een vlog waarin je jouw favoriete Jungle book figuur voorstelt. 

Scouts: maak een vlog waarin je jouw themafiguur voor de (vorige) RSW voorstelt. 

Explorers: maak een vlog waarin je jouw zelfverzonnen personage voorstelt. 

Maximaal aantal punten: 6 
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Opdracht 32 

 

Pyromino is een domino van luciferstokjes. Het doel is dat met 1x (of zo min mogelijk keer) aan te 

steken het vuur van het ene naar het andere luciferstokje gaat. 

Maak met lucifers een zo lang mogelijke domino door ze, vlak naast elkaar, in het zand te steken. 

Je kunt hier natuurlijk ook figuren mee maken!  

Ter inspiratie: https://youtu.be/5hKD9xEap_U  

Maak een filmpje van jouw pyromino! 

Max aantal punten bij een domino: 4 

Max aantal punten bij een figuur: 8 

 

Opdracht 33 

 

Je hebt vast een grote kast vol met kleding en die kleding heb je allemaal nodig voor deze 

opdracht. 

Je gaat je eigen naam schrijven met kleding. Leg de kledingstukken zo bij elkaar, dat ze de vorm 

krijgen van letters.  

Het is de uitdaging om zo veel mogelijk (vergeet je das en je uniform natuurlijk niet) en zo veel 

mogelijk verschillende kledingstukken te gebruiken. Veel succes met het 'schrijven' van je naam! 

Maximaal aantal punten: 7 

https://youtu.be/5hKD9xEap_U
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Opdracht 34 

 

De plek van waar je een foto maakt (perspectief), zorgt er voor dat je leuke foto's kunt maken. 

Maak jouw eigen foto met een grappig perspectief zien en stuur deze in. 

Voorbeeld: https://assets.riksjatravel.nl/wp-content/uploads/2015/07/8-Jan-Blokland-

Bolivia.jpg  of deze: https://live.staticflickr.com/4123/4802301439_5594641247_c.jpg 

Maximaal aantal punten: 7 

 

Opdracht 35 

 

Kun jij een lepel aan je neus hangen zoals dit meisje: 

https://i.pinimg.com/originals/32/eb/85/32eb8568ae39c6f9a921e535fd0ae62d.jpg 

Laat het zien en stuur hier een foto of filmpje van op! 

Maximaal aantal punten: 2 

http://assets.riksjatravel.nl/wp-content/uploads/2015/07/8-Jan-Blokland-Bolivia.jpg
http://assets.riksjatravel.nl/wp-content/uploads/2015/07/8-Jan-Blokland-Bolivia.jpg
http://live.staticflickr.com/4123/4802301439_5594641247_c.jpg
http://i.pinimg.com/originals/32/eb/85/32eb8568ae39c6f9a921e535fd0ae62d.jpg
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Opdracht 36 

 

Een moodboard is een soort (digitale) collage om een sfeer weer te geven met afbeeldingen en 

notities. 

Maak een moodboard met daarop jouw ideeën om het lokaal van jouw speltak te versieren. 

(verzamel dus verschillende afbeeldingen, of schrijf deze op, om te laten zien hoe jij wilt dat het 

lokaal van jouw speltak er uit komt te zien). 

Maximaal aantal punten: 6 

 

Opdracht 37 

 

Het is tijd een voor feestje in huis. 

Speel je eigen muziek set af doe alsof jij de DJ bent. 

Maximaal aantal punten: 3 
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Opdracht 38 

 

Hoewel het stap voor stap zal zijn en waarschijnlijk heel lang gaat duren is het einde van de 

"intelligente lockdown" in zicht. 

Kinderen mogen nu weer lekker buiten spelen en sporten, ook al is dit voor 12 tot 18jarige met 

1,5meter afstand. 

Leg in een video uit óf laat in een video zien, welk spel/programma je het liefst gelijk zou willen 

doen wanneer je weer naar scouting kunt! 

Maximaal aantal punten: 5 

 

Opdracht 39 

 

Haal een prank uit bij één van je ouders. 

Voor inspiratie kun je kijken op: 

P.S. van een scout verwachten we natuurlijk een betere prank dan van een welp 

Maximaal aantal punten: 8 
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Opdracht 40 

 

Tijdens alle persconferenties over het Corona-virus werd het nieuws vertaald voor alle doven en 

slechthorenden in Nederland.  

Vertel als doventolk wie je bent, dat mensen in de supermarkt niet moeten hamsteren, dat je 

scouting mist en hoe geweldig je de leiding vindt. 

Maximaal aantal punten: 4 

 

Opdracht 41 

 

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. 

Stuur een foto van het resultaat. 

Maximaal aantal punten: 2 per boek 
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Opdracht 42 

 

Van sinaasappel-schillen kan je prima gebitjes snijden, op het plaatje zie je een voorbeeld. 

Dat kan natuurlijk ook met lange hoektanden, alleen maar puntige tandjes, haaientanden of met 

grote slagtanden. Leef je uit en stuur een foto in! 

 

Maximaal aantal punten: 4 
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Opdracht 43 

 

Maak een foto verhaal waarin je laat zien wat je er van vindt dat je binnenkort weer naar 

scouting kunt, maar laat ook zien wat je er van vindt dat de iScouting hiermee stopt. 

Je foto-verhaal mag voorzien zijn van tekstballonnen, maar dat is niet verplicht. 

Stuur een foto van jouw foto-verhaal op. 

Maximaal aantal punten: 10 

 

Opdracht 44 

 

In dit filmpje kun je zien hoe je met je hand de leukste dieren kunt tekenen: 

https://youtu.be/PSJWVIg_35I  

 

Nu is het jouw beurt. Maak je favoriete dier met je hand (ingekleurd natuurlijk). 

Stuur hier een filmpje of foto van in. Wanneer je een foto instuurt, moet goed te zien kunnen 

zijn dan deze gemaakt is met jouw hand. 

Maximaal aantal punten: 5 

https://youtu.be/PSJWVIg_35I
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Opdracht 45 

 

Maak een filmpje van jouw beste Stair shuffle dans! Hoe je de challenge/dans er uit ziet, kun je 

zien in deze compilatie: https://youtu.be/Wm-mWQfD5nA  

Op youtube zijn heel veel tutorials te vinden hoe je deze dans moet doen, zoals in dit filmpje: 

https://youtu.be/WB7p7iXLC8Q  

Het liedje dat bij de dans hoort is: https://youtu.be/RhkgEgPqGc4  

 

Maximaal aantal punten: 6 

Bonuspunt als je dans op het liedje dat bij de challenge hoort: Maggie Lindemann - Pretty Girl 

(Cheat Codes × Cade) 

 

Opdracht 46 

 

Bouw een zo hoog mogelijk kaartenhuis, met zoveel mogelijk kaarten. 

Maak hier een foto van en stuur deze in. 

Zorg dat goed te zien is hoeveel kaarten er zijn gebruikt voor de puntentelling! 

Maximaal aantal punten: 1 per 4 gebruikte kaarten! 

https://youtu.be/Wm-mWQfD5nA
https://youtu.be/WB7p7iXLC8Q
https://youtu.be/RhkgEgPqGc4
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Opdracht 47 

 

Ontwerp je eigen geheimschrift en schrijf een brief van  ±5 zinnen aan één van jouw leiding. 

Maak hier een foto van en stuur deze in. 

Vergeet natuurlijk niet een foto van de code voor het geheimschrift mee te sturen zodat de 

leiding jouw geheimschrift kan ontcijferen! 

Maximaal aantal punten: 5 

 

Opdracht 48 

 

Knip uit verschillende kranten of tijdschriften verschillende losse woorden. 

Maak met deze woorden een zo lang en origineel mogelijke zin. 

Het leuke is dat de zin dan bestaat uit woorden in verschillende lettertypes en lettergroottes. 

 

Maak een foto van jouw langste of origineelste zin! 

Maximaal aantal punten: 4 
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Opdracht 49 

Maak je eigen mega-bellenblaas en maak een foto of filmpje van jouw grootste sopbel! 

Hoe maak je het sopje? 

Voor sop om je bellen mee te blazen heb je het volgende nodig: 

▪ een teiltje met lauw water 

▪ afwasmiddel 

▪ glycerine (te koop bij de drogist) 

 

Maak een sopje afwasmiddel en water met de verhouding 1:8. 

Voeg hier vier eetlepels aan toe en je sop is klaar! 

Hoe maak je de stok? 

Voor de bellenblaashouder die je straks in het sop gaat dopen heb je nodig: 

▪ twee stokken of takken 

▪ een kort stukje touw 

▪ een lang stuk touw  

 

Bind allebei de stukken touw tussen de stokken, zoals op deze afbeelding: 

 

Bellen blazen maar! 

Om de bellen te blazen dip je de stokken met het touw in je sopje. 

Zwaai de stokken rond en je creëert supergrote bellen.  

 

Maximaal aantal punten: 6 
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Opdracht 50 

 

Afgelopen maandag was het Koningsdag en konden we dit helaas niet op straat vieren.  

Gelukkig kunnen veel oud-Hollandse spelletje gewoon thuis gespeeld worden. 

Ik hoop dat jullie op Koningsdag dan ook een beetje geoefend hebben, want het is tijd om te 

laten zien hoe goed jij bent in deze 4 woningsspelen: 

▪ Koekhappen (Stukje ontbijtkoek aan een touw, probeer deze geblinddoekt, zonder 

handen te gebruiken, op te eten!) 

▪ Spijkerpoepen (Bind een spijker om je middel zodat deze tussen je benen bungelt. Zet 

vervolgens een lege fles tussen je benen en probeer de spijker in de fles te krijgen zonder 

je handen te gebruiken, door te hurken) 

▪ Blikgooien (Tijdens de quarantaine hebben jullie misschien wel heel veel bonen gegeten! 

Hopelijk hebben je ouders de blikken nog niet weggegooid, maar anders kunnen (lege) 

wc rollen ook gebruikt worden. Stapel de blikken/rollen en probeer deze van een afstand 

om te gooien met iets zachts, zoals een knuffel.) 

▪ (Vuilnis)zaklopen (Met je benen in een vuilniszak/ jute zak proberen een baan af te 

leggen/ van de ene kant van het huis/ de tuin naar de andere rennen) 

Stuur van elk spel een filmpje of een foto in. 

Maximaal aantal punten: 2 per onderdeel 


