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STAY@HOME 2020: CRAZY 66 

De komende weken zijn er helaas geen scoutingopkomsten, i.v.m. het coronavirus, 
maar niet getreurd… Scouting Pioniers organiseert de enige echte Stay@Home! Al 
deze opdrachten kun je thuis doen tijdens de scoutingloze periode. Maak een foto 
of video van je resultaat er mail deze naar stayathome@scoutingpioniers.nl en 
vermeld in de onderwerp regel de opdracht, je naam en je speltak. Bijvoorbeeld: 

 opdracht 3 - Pietje Puk - Welpen 

Ook niet-leden mogen meedoen! Vul dan i.p.v. speltak je leeftijd in! Let op, niet 
iedere opdracht is geschikt voor iedere leeftijd. Probeer eerst de opdrachten van je 
eigen speltak/leeftijd te doen, en daarna pas de andere opdrachten. 

 Bevers = 5-6 jaar  Scouts = 11-14 jaar  Algemeen = iedereen 
 Welpen = 7-10 jaar  Explorers = 15-18 jaar 

Hier zijn de opdrachten. Je hebt tot en met zaterdag 5 april de tijd om er zoveel 
mogelijk in de leveren! Succes! Bij hulp of vragen, mail info@scoutingpioniers.nl. 

LET OP! Iedereen die op za 28 mrt tussen 15.00 uur en 20.00 uur opdrachten 
heeft ingestuurd via de bovenstaande link, moet dit opnieuw doen. Er zat een 
typefout in de link, dus jullie mailtjes zijn niet aangekomen. Excuses voor het 
ongemak. 

Nr. Voor Opdracht Bewijs

1 B - W Maak	een	pla)egrond	van	de	weg	van	thuis	naar	school.	Ligt	jou	school	te	
ver	weg?	Dan	mag	je	een	tekening	van	jouw	slaapkamer	naar	de	keuken	
maken.

Foto

2 S Maak	een	pla)egrond	van	jouw	huis	tot	het	scou<nggebouw	en	
door	tot	en	met	het	bos	met	bospaden	(ingang	
Schanserweg	,uitgang	VijBunderdwarsweg)

Foto

3 E Maak	een	pla)egrond	op	schaal	van	scou<nggebouw	tot	en	met	het	
hele	Eijkhagenbos	incl.	bospaden.

Foto

4 B - W Maak een mooie lentefoto Foto

5 S - E Maak een infinityfoto (een foto van een foto van een foto…) Foto

Nr.
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6 A Creëer je eigen 75-jarig jubileum insigne Foto

7 B - W Pionier een bouwwerkje met elastiekjes en stokjes Foto

8 S - E Pionier een mini-bouwwerk met touw, zoals een stoel of keukentent Foto

9 B - W Verf en versier je eigen supermooie paasei Foto

10 S Verf een mandala op een paasei Foto

11 E Schrijf een gedicht van minimaal 30 woorden op een ei Foto

12 A Verzin en dans een anti-corona-bestemming-dans Video

13 A Luid een bel of klok Video

14 A Zoek een huisnummer 75 (samen met je ouders) Foto

15 A Maak een creatieve foto van een insect Foto

16 A Maak een paasbeeld na (zoals op Paaseiland) Foto

17 B - W Maak een collage van 10 mooie bloemen Foto

18 S - E Maak een collage van 10 lentebloemen en benoem ze Foto

19 B - W Maak een foto van een bij/hommel Foto

20 S Maak foto’s van 2 soorten bijen/hommels. Je moet er zelf bijstaan op de 
foto

Foto

21 E Maak foto’s van 3 soorten bijen/hommels. Je moet er zelf bijstaan op de 
foto

Foto

22 A Maak een feestelijke boterham Foto

23 B - W Maak een foto van wolken en beschrijf wat je erin ziet Foto

24 S - E Maak een foto van de poolster en vermeld in welke windrichting hij staat Foto

25 B - W Zoek bladeren van 3 bomen en benoem de bomen waar ze vanaf zijn 
gevallen

Foto

26 S - E Maak een collage van 5 loombomen in Nederland en benoem ze. Foto

27 B - W Help pappa/mamma met het maken van soep Video

28 S Maak	een	wortelenstampot	van	verse	wortels,aardappelen	en	uien	
Denk	ook	aan	peper	en	zout	.	Ook	lekker	is	kerriepoeder	en	
nootmuskaat.

Video

29 E Kook een gezonde maaltijd voor je hele gezin Video

Voor Opdracht BewijsNr.
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30 B - W Speel	het	spel	aarde-lucht-water	met	het	gezin.	Gooi	een	kussen	naar	een	
andere	speler	en	zeg	bijv.	aarde.	De	andere	moet	een	dier	zeggen	die	op\in	
aarde	leeI	en	dan	gooit	de	tweede	speler	weer	het	kussen	naar	een	speler	
en	roept	bijv.	lucht.	De	vanger	benoemt	weer	een	dier	dat	zich	in	de	lucht	
bevind	enz.

Video

31 S Maak	een	hindernis	parcour	met	minimaal	5	hindernissen	en	loop	
deze	parcour	af	met	een	boek	op	je	hoofd	(die	we	niet	vasthouden	
en	af	is	opnieuw)

Video

32 E Zie de scouts opdracht, maar vind een familielid dat met je mee wilt doen Video

33 A Maak	een	mooie	dank	je	wel-kaart	en	stuur	deze	op	naar	een	
ziekenhuis\zorginstelling	naar	keuze	om	deze	werknemers	eens	in	het	
zonnetje	te	ze)en.	Vermeld	je	naam,	schoolklas	en	scou<nggroep	op	de	
kaart.

Foto

34 A Maak een filmpje waarin je uitlegt hoe je goed je handen wast Video

35 A Knutsel een paashaas. Laat hem op jezelf lijken Foto

36 B - W Maak een tekening voor iemand die ziek is en verstuur hem per post Foto / 
video

37 S - E Knutsel een 3D-versie van het coronavirus (zie deze afbeelding) Foto

38 A Fotografeer de letters van je speltaknaam (bijvoorbeeld B E V E R S) en 
maak een compilatie van die foto’s. Je moet de letters namaken van andere 
voorwerpen.

Foto

39 A Leg takken in de vorm van het cijfer 75 Foto

40 A Eet	een	sinasappel	en/of	een	kiwi	zo	origineel	mogelijk	(lekker	vitamine	C	
voor	de	weerstand!)

Video

41 A Maak	een	vlaggepunt	van	20cm	breed	en	30	cm	lang	(twee	gelijke	benen	
driehoek)	feestelijk	versierd	met	daarop	het	cijfer	75	en	in	de	kleuren	goud	
kleuren	en	donkerblauw.	

Foto

42 A Speel een potje ballon-trappen met je gezin. Bind een opgeblazen ballon 
aan ieders enkels en probeer de andere ballonnen kapot te trappen

Video

43 B Oefen samen met pappa of mamma hoe je je veters strikt Foto

44 W Leer pappa/mamma hoe je een platte knoop maakt Foto

45 S Oefen de mastworp en een enkele schootsteek (handig voor de vlag) Foto

46 E Oefen de dubbele schootsteek en een piketsteek (handig voor scheerlijnen) Foto

47 B Teken een windroos met de windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West Foto

48 W Zie 47, maar voeg de 4 windrichtingen ertussen toe Foto

Voor Opdracht BewijsNr.
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49 S - E Zie 47 en 38, maar maak de windroos helemaal compleet Foto

50 A Maak een paasspel (bordspel of kaartspel) Foto / 
video

51 A Speel haasje-over met je gezin Video

52 A Doe een paashaas na Video

53 A Pak of maak een foto van jezelf en pimp jezelf tot paashaas. Dit mag digitaal 
of op papier

Foto

54 A Laat een vriend of vriendin ook opdracht 52 of 53 uitvoeren. (Let op: zorg 
dat je toestemming krijgt van de persoon die meedoet om de foto / het 
filmpje met ons te delen)

Foto / 
video

55 A Maak een gezonde smoothie! Stuur ons je foto én het recept! Foto & 
tekst

56 A Doe een sporter na (bijvoorbeeld een roeier, fietser, jogger…) voor 30 
seconde!

Video

57 A Welke (rare) maatregelen kun je (behalve handen wassen) nog meer nemen 
om niet ziek te worden? Maak een filmpje waarin je drie vreemde anti-
corona maatregelen uitlegt.

Video

58 B - W Maak een tekening over één van deze onderwerpen: 

- 75 jaar Scouting Pioniers

- Hoera Scouting!

- Oh-oh, Corona!

Foto

59 S - E Maak een gedicht van minstens 8 zinnen over één van de onderwerpen in 
opdracht 58.

Foto

60 A Spelletjes-met-de-familie-tijd! Speel het 7-5-spel:

Er	is	geen	bordspel	nodig	want	je	gaat	van	meubelstuk	naar	
meubelstuk.	Bepaal	waar	start	is	,welke	er	allemaal	bewandeld	
word	tot	het	eind.	Leg	de	op	papier	beschreven	cijfers	op	de	
juiste	meubelstukken	(mag	ook	buiten!)	Bij	iedere	worp	dat	er	
vijf	of	zeven	gegooid	wordt	mag	men	naar	het	volgende	
meubelstuk	lopen	mits	men	de	gekke	opdracht	heeI	
uitgevoerd.	(bijv.	doe	een	paashaas	na)	de	eerste	bij	het	eind	is	
de	winnaar	en	mag	bij	de	tweede	ronde	een	gekke	opdracht	
vervangen	met	zijn	of	haar	eigen	gekke	opdracht.

Video

61 A Creëer een silhouet-foto van jezelf Foto

62 A Hoe lang kun je een ballon hooghouden met je voeten of touwtje springen. 
Film je recordpoging!

Video

63 A Schrijf een lied over afstand houden en handen wassen. Foto

64 A Zing het lied dat je voor opdracht 63 hebt gemaakt. Hoe meer mensen 
meezingen, hoe meer punten je krijgt!

Video

Voor Opdracht BewijsNr.
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65 A Knutsel je eigen jubileum-vlag! Maak hem minimaal 15x10 cm en versier de 
vlag aan beide kanten. We willen minstens zien: de kleuren goud en 
donkerblauw en het cijfer “75”.

Foto

66 A Maak een gekke spiegelbeeldfoto van jezelf, door aan de zijkant van een 
spiegel te gaan staan met je gezicht. (zie deze videoclip, 1:05 min.)

Foto

Voor Opdracht BewijsNr.
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