
S.O.A.F. oftewel scouting op afstand 

Opdrachten explorers/rovers 

1. Preventiemaatregelen (foto/filmpje) 10 punten + 5 extra per persoon 

Om te zorgen dat niemand tijdens de opkomst ziek wordt, moeten jullie allemaal je zo goed 

mogelijk aankleden. Maak je eigen beschermingspak (HazMat Suit) en trek het aan. Meer 

mensen aangekleed in de foto is bonuspunten. 

 

2. Laat je horen! (filmpje) 20 punten 

Maak een muziekinstrument waar minstens drie verschillende geluiden of tonen uitkomen. 

 

3. Plastic heroes (foto) 15 punten  

Iedereen heeft wel plastic in huis, gooi de zak met plastic om en maak het tofste plastic 

heldje die tegen Corona in gevecht gaat. 

 

4. Alles loopt in de soep (foto + geschreven/getypt recept) 20 punten 

Je zult maar ziek zijn, iets wat goed helpt is een tomatensoep tegen de verkoudheid of 

kippensoep bij de gewone griep. Om de Corona te lijf te gaan ga jij je eigen soep maken, 

stuur je eigen recept van jouw anti-Corona soep samen met een foto van het daadwerkelijke 

resultaat door. 

 

5. Hamsteren (foto) 15 punten 

Verzamel zoveel mogelijk rollen wc papier en maak er een troon/stoel van. 

 

6. Groepsfoto (foto) 10 punten 

Dit is een groepsopdracht. Jullie gaan met z’n allen een foto maken. De eerste maakt een 

foto van zichzelf. De tweede maakt een foto van zichzelf met de foto van de eerste. Je heb nu 

dus een foto van een foto, dit gaat zo door. 

 

7. Quarantaine (foto) (aantal schoenen + 5 punten) 

We mogen met z’n allen niet meer de deur uit. Je heb dus geen schoenen nodig. Maak een zo 

lang mogelijke rij van schoenen. Elk paar zichtbaar op de foto levert punten op 

 

8. Quarantaine, activiteiten thuis (filmpje)  (10 punten + punt per activiteit) 
Sportscholen zijn dicht. Wanneer dit kan werk je thuis. Laat in een filmpje zien welke 

activiteiten je thuis kan uitvoeren qua sport/werk. Zie filmpje WhatsApp.  

 

9. Feestje (foto/filmpje) (10 punten voor een leuk feestje, 15 voor een gaaf feestje) 

Je zal maar jarig zijn in deze tijd en niemand kan op je verjaardag komen. Laat zien dat jij in je 

eentje best een feestje kan houden.   

 
10. Tijd voor een knaller (filmpje) (10 punten) 

Blaas een ballon zo groot mogelijk op, en laat hem ontploffen door erop te gaan zitten 

 


