
 

Battle of the scouts of Linden 
 

      VS   

 

Haal allemaal jullie uniform maar uit de kast want dit weekend vindt de 

grote battle tussen de twee scoutsen van Linden plaats. Welke scouts 

zal de overwinning behalen en de meeste opdrachten goed uitvoeren? 

We komen er dit weekend achter!!! 

 

Elke tak/groep heeft een reeks opdrachten dat hij tot een goed einde 

moet volbrengen. De scouts die een opdracht het best uitvoert, krijgt een 

punt. De scouts met de meeste punten is de winnaar! 
 

 

Opdrachten voor heel de scoutsgroep:  
- Maak met heel de scouts een zolang mogelijk filmpje waarbij je een hemd 

krijgt toegeworpen, het aandoet en weer weggooit naar iemand anders (zoals 

in het voorbeeld filmpje). De scouts met de meeste leden die dit doet, wint! 

- Om ter meeste leden die de das van de twee scoutsen aanhebben (stuur een 

foto door).  

 
 

 

 

 



Oprdrachten Kapoenen – Bevers: 
- Maak met alleen spaghetti en plakband een zo hoog mogelijke toren: trek een 

foto van jou en de toren om te laten zien hoe groot de toren is. 

- Doe de chubby bunny challenge. Wie dit kan met de meeste marshmallows 

wint! (fimpje) 

- Zet 5 volle! flesjes water (of ander drankje) 

op een lijn met ongeveer halve meter 

tussen. Trek een (oude) panty over uw 

hoofd met een tennisbal (of een ander 

voorwerp van die grootte) in een van de 

pijpen en probeer de flesjes zo rap mogelijk 

omver te krijgen (om ter snelst dus en niet 

met de handen aanraken!)  

- Zeg zo snel mogelijk en zonder fouten, 3 keer: “De koetsier poetst de 

postkoets met postkoetspoetsmiddel” (filmpje) 

- Maak een tekening voor je scouts, de scouts die de meeste tekeningen in de 

brievenbus krijgt, is de winnaar! Zet er zeker je naam op! 

 

 

 

Opdrachten Kabouters - Welpen - Welpen – Wolven 
- Zeg zo snel mogelijk en zonder fouten, 3 keer: “De koetsier poetst de 

postkoets met postkoetspoetsmiddel” (filmpje) 

- Je krijgt 10 sec om zoveel mogelijk blikjes (frisdrank, bonen, maïs...) in de 

frigo te zetten. Voor je begint moet de frigo gesloten zijn. 

- Zeg zo lang mogelijk Kaaaaaaa in 1 adem (fimpje) 

- Maak met alleen spaghetti en plakband een zo hoog mogelijke toren: trek een 

foto van jou en de toren om te laten zien hoe groot de toren is. 

- Doe de chubby bunny challenge. Wie dit kan met de meeste marshmallows 

wint! 

- Zet 5 volle! flesjes water (of ander drankje) op een lijn met ongeveer halve 

meter tussen. Trek een (oude) panty over uw hoofd met een tennisbal (of een 

ander voorwerp van die grootte) in een van de pijpen en probeer de flesjes zo 

rap mogelijk omver te krijgen (om ter snelst dus en niet met de handen 

aanraken!)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Opdrachten Jonggivers 
- Doe zo lang mogelijk muurzitten in 90° 

- Zet 5 volle! flesjes water (of ander drankje) op een lijn met ongeveer halve 

meter tussen. Trek een (oude) panty over uw hoofd met een tennisbal (of 

ander voorwerp van die grootte) in een van de pijpen en probeer de flesjes zo 

rap mogelijk omver te krijgen (om ter snelst dus en niet met de handen 

aanraken!) 

- Ga naar de website https://www.ticken.be/Typecursus/Typetest.html en typ de 

test zo rap mogelijk. (meeste aanslagen per minuut) 

- Jongleer zoveel mogelijk met een wc-rol 

- Om ter beste trickshot met een pingpongbal in een beker met water 

- Doe zoveel mogelijk bottle flips in 30 seconden 

- Doe zo lang mogelijk handstand zonder tegen een muur te leunen 

- Eet zo snel mogelijk 3 beschuiten op en fluit daarna (geen toastjes! en we 

moeten geluid kunnen horen) 

 

 

Givers - Jin - Seniors (eventueel leiding en oudleiding) 
- Om ter beste trickshot met een pingpongbal in een beker met water 

- Maak de mooiste/ origineelste tekening op Strava (app) vb: 

 
- Vertel een verhaaltje zonder euhm te zeggen, het langste verhaaltje dat we 

doorgestuurd krijgen, wint. 

- Plank zo lang mogelijk 

- Jongleer zoveel mogelijk met een wc-rol 

- Bind om ter snelst je schoenveter met 1 hand 

- Maak een TikTok filmpje op het liedje: It’s Corona Time van Andy Panda, het 

filmpje met de meeste likes wint 

- Doe een oude scouts foto na zoals hier: 

 

 

 

https://www.ticken.be/Typecursus/Typetest.html

