
 

 
Nr. Opdracht punten resultaat 

1 Ga op de foto met een kabouter 2 foto 

2 Schrijf een elfje over kampvuur 5 tekst 

3 Beeld een spreekwoord uit met/in 1 tot 3 foto's 5 foto 

4 Bedenk en zing een betere versie van een bekend kampvuurlied in max 30 
seconden 10 film/audio 

5 Maak een goede reclame voor scouting Manitoba van max 10 seconden 10 foto/film 

6 Bouw een hut in een bos of op een zandvlakte 5 foto 

7 Klim allemaal in een boom en maak een selfie 5 foto 

8 Laat een tekst achter op een grasveld 5 foto 

9 Maak een praatje met een bejaarde over een onverwacht onderwerp. 5 foto 

10 Wens een onbekende een gelukkig nieuwjaar 1 foto 

11 Vermom je zo goed dat je niet herkend wordt 5 foto 

12 Doe een goede daad, laat zien in 3 foto's 2 foto 

13 Ga 20 tellen ‘planken’ 2 film 

14 Doe het dansje hoofd, schouders, knie en teen 2 film 

15 Doe alsof je als winnaar door een finish rent en laat daarvan een foto 
maken 1 foto 

16 Fotografeer een bijzonder gevormde steen 1 foto 

17 Geef een voorbijganger een compliment (max 10 seconden) 2 film 

18 Fotografeer een levend insect of vogel 2 foto 

19 Bel een familielid en vertel een mop, stuur de mop door (max 30 
seconden) 2 film/audio 

20 Speel boter, kaas en eieren 1 foto 

21 Maak een panoramafoto van de omgeving 1 foto 

22 Maak een toeristische foto van een bekende plek 1 foto 

23 Ga op de foto bij een openbaar kunstwerk 1 foto 

24 Fotografeer een bijzondere boom 1 foto 

25 Maak een kunstwerk met en in de natuur 5 foto 

26 Maak een gekke selfie 1 foto 

27 Geef jezelf een nep baard en maak een selfie 2 foto 



 

28 Camoufleer of verstop jezelf zo goed mogelijk en maak een foto 2 foto 

29 Zing I like bananos 1 film 

30 Doe zo goed mogelijk een dier na 2 audio 

31 Fotografeer een (zelfgemaakte) regenboog 5 foto 

32 Maak een digitale Kaart voor Eric van Schaick en bedank hem voor zijn tijd 
als voorzitter https://www.gocards.nl/ (eric.van.schaick@manitoba.nl) 15 screenshot 

33 Verkleed je als je favoriete karakter uit een disney-film 5 foto 

34 Wens je leiding een gelukkig nieuwjaar via whatsapp of (e-)card 5 foto 

35 Maak een trouwfoto op een bijzondere locatie 5 foto 

36 Beeld een dramatische filmscene uit in/met 3 foto's 10 foto 

37 Maak een stilleven nav je favoriete serie 5 foto 

38 Speel buiten de vloer is Lava in max 10 seconden 2 film 

39 Maak een handstand 5 foto 

40 Maak een alternatief mondkapje 2 foto 

41 Maak een stop-motion van max 10 seconden 10 film 

42 Verkleed jezelf als giraffe 2 foto 

43 Teken een zelfportret (van jullie groepje) 5 foto 

44 Beschrijf een voorgerecht-hoofdgerecht-toetje die je volledig op kampvuur 
kan klaarmaken 2 foto 

45 Bindt iemand vast aan een boom zodat die met haar voeten boven de 
grond zweeft 2 foto 

46 Fotografeer de onze-lieve-vrouwentoren bij zonsondergang 5 foto 

47 Fotografeer het valleikanaal bij zonsopgang 5 foto 

48 Pionier een katapult van dingen die je in huis hebt 10 foto 

49 Poets elkaars tanden 2 foto 

50 Versier je huis met wc papier 5 foto 

51 Hijs de vlag in scouting uniform 5 foto 

52 Doe een koprol estafette. Iedereen maakt een koprol en tikt daarna de 
volgende aan (max 15 seconden) 2 film 

53 Zeg dat je bij Manitoba zit zonder te zeggen dat je bij Manitoba zit 2 tekst 

54 Ga op de foto met je favoriete zomerkampshirt 2 foto 

55 Knoop alle schoenen aan elkaar vast terwijl je ze draagt en probeer zo ver 
mogelijk te lopen in 10 seconden 5 film 

https://www.gocards.nl/

