STAY @ HOME 2020
Hopman Kippersgroep
Zwolle

Wat is er te doen?

Scouting Nederland kent acht activiteitengebieden. Voor elk gebied
hebben we opdrachten bedacht. Aan het cijfer wat erbij staat kan je
zien op welke bladzijde in dit boekje je de opdrachten kan vinden.

Uitdagende scoutingtechnieken

activiteiten rondom een techniek, zoals
hakken, stoken, kaart en kompas,
routetechnieken, pionieren, zeilen en
kamperen.
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Buitenleven

activiteiten rondom het beleven van de
natuur en overleven in de natuur, zoals
survival, kennis van plant en dier, milieu,
natuurbeheer en weer..

Expressie

activiteiten waarmee je je kunt
uitdrukken, zoals dansen, filmen,
handvaardigheid, toneelspelen, muziek
maken en schrijven.
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Sport & Spel

activiteiten die te maken hebben met
wie je zelf bent (zelfbeeld), je
levensovertuiging en de identiteit van je
groep..
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Samenleving

activiteiten die te maken hebben met je
eigen omgeving, het cultureel erfgoed
en de maatschappij (maatschappelijke
participatie).

Internationaal

activiteiten rondom kennis over Scouting
wereldwijd (bijvoorbeeld JOTA-JOTI),
internationale uitwisselingen en andere
culturen.
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sporten, postenspelen, renspelen,
gezelschapsspelen en teamspelen, zoals
de speciale HKG Minecraft-server!

Identiteit
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Veilig & Gezond

activiteiten rondom voeding en
veiligheid (zowel fysiek als emotioneel).

STAY @ HOME 2020
Het is zaterdag en je mag opeens niet
meer naar Scouting. Dat vindt
natuurlijk niemand leuk, maar het is
nu wel even het beste. We kunnen
het beste allemaal even binnen
blijven en niet in grote groepen bij
elkaar komen.
De leiding en het bestuur van de
Hopman Kippersgroep vinden dat
natuurlijk ook niet leuk. Daarom
hebben wij met elkaar dit boekje voor
jou gemaakt die je komende weken
erbij kan pakken op zaterdag om toch
op een leuke manier met scouting
bezig te zijn.
Als je actief met de opdrachten bezig
bent geweest, de opdrachten doet en
aan de leiding laat zien, kan je een
badge verdienen. Maar, er is
natuurlijk niets verplicht. We willen
dat jullie plezier hebben aan scouting,
ook als we geen opkomst kunnen
hebben! Je mag dan ook helemaal
zelf kiezen welke en hoeveel
activiteiten je doen.
Daarnaast hebben we ook een eigen
minecraft-server, waar elke zaterdag
een virtuele opkomst wordt
gehouden! Daarover vind je meer
onder het kopje Sport & Spel.

Veel plezier!
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Spelregels
Dit Stay@Home 2020 boekje is vooral gemaakt om plezier te kunnen maken als er even geen scouting
is. Maar, je kunt er ook een heus Stay@Home 2020 insigne mee verdienen, als je tenminste de helft van
alle opdrachten hebt gedaan.
Zullen we in ieder geval afspreken dat je wel eerst thuis overlegt wat je wel en niet mag doen? Alles wat
in het boekje staat mag, maar is niet verplicht. We willen natuurlijk geen ruzie met je ouders en jij
natuurlijk ook niet! 
Inleveren van het bewijs
1.
Om een insigne te kunnen verdienen moet je minstens de helft van alle opdrachten uitvoeren.
2.
Als je een opdracht hebt uitgevoerd moet je hiervan een foto of een filmpje maken als bewijs,
natuurlijk sta je op elke foto in compleet uniform 
3.
Als je de opdrachten hebt uitgevoerd mag je al je bewijsmateriaal van die week in 1 mail
samenvoegen en sturen naar de mail van jouw speltak. Deze mail verstuur je op de zaterdag.
Een leiding zal dan voor de daarop volgende woensdag een reactie geven en laten weten of de
opdrachten goed zijn uitgevoerd.
4.
Je kunt opdrachten uitvoeren totdat er weer opkomsten zijn.

LET OP: Het is het slimst om de zogenoemde bewijsstukken allemaal een eigen naam te geven. Deze

foto’s of video’s moet je dan de naam geven van de opdracht en je eigen naam. Bijvoorbeeld: Bambi
heeft de opdracht SEMAFOOR gedaan. Hier heeft Bambi dan een video gemaakt als bewijs. Bambi
noemt deze video dan: ‘1.7 Semafoor – Bambi’
Milieubewuste printtip!
Het is natuurlijk superleuk om het hele boekje uit
te printen, maar dat is niet altijd even goed voor
het milieu als het niet nodig is. Sommige
bladzijden zijn wel handig om uit te printen,
omdat je daar dan de opdracht op moet doen.
Vraag daarom om alleen bladzijde 5, 9 en 13 uit
te printen, de rest van de opdrachten kan je ook
prima van de computer of tablet aflezen! 

Uitdagende
scoutingtechnieken
Bij scoutingtechnieken houden we ons vooral bezig met knopen en tochttechnieken.

1.1 Knopen

Er zijn een heleboel knopen die je kan oefenen. Probeer de onderstaande knopen thuis te maken. Maak
een foto van elke knoop die gelukt is!

1.1.1 Platte Knoop

1.1.6 Waterpaalsteek

https://youtu.be/QJut_nXxcSw

https://youtu.be/zyGtjBIDS-0

1.1.2 Achtknoop

1.1.7 Bandknoop

https://youtu.be/a2KKUyHq3A0

https://youtu.be/X2VWVC0lPaI

1.1.3 Mastworp

1.1.8 Karaaksteek

https://youtu.be/8W_uXmq4EP8

https://youtu.be/JpkeKTSJvBs

1.1.4 Slipsteek

1.1.9 Werplijnknoop

https://youtu.be/sxXOiag79XM

https://youtu.be/4Wrp47hn1_4

1.1.5 Paalsteek

1.1.10 Schootsteek

https://youtu.be/EcS9zq5pUnI

1.2 Pionieren

Hier heb je alleen satéprikkers en een bolletje
touw voor nodig (al kan een schaar ook
makkelijk zijn). De opdracht is: pionier een
pionier object in het klein.

https://youtu.be/OcFk12SfnJ0

Bouw een maquette van een vlot. Probeer
hierbij zo origineel mogelijk te zijn. Uitdaging:
probeer een vlot te ontwerpen met zo min
mogelijk tonnen en kijk of hij blijft drijven.
Je kan een kurk gebruiken als ton.

1.3 Routetechniek

1.3.1. Maak een goede routebeschrijving vanaf jouw huis naar De Grote Beer. Probeer hiervoor zoveel
mogelijk routetechnieken voor te gebruiken. TIP: Je hoeft hiervoor niet naar buiten. Met Google Maps kan
je vanaf thuis een hele route maken!
1.3.2. Maak een strippenkaart-route van start naar E
op 2 verschillende manieren.
https://nl.scoutwiki.org/Stripkaart
1.3.3. Probeer een helicopterroute te maken van start
naar de letter A.
https://nl.scoutwiki.org/Helikopterroute

1.4 Dasring

Knoop/vlecht een nieuwe dasring met de Turkse knoop.

1.5 Bivakkeren

Slaap een nachtje in je slaapzak. Pluspunten als je in een tent gaat slapen!
Bouw thuis een bivak en slaap op
een matje in je eigen huis-bivak!
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Uitdagende
scoutingtechnieken
1.6 Kompasrichtingen

1.6.1 Vul de juiste kompasrichtingen in, zodat Mowgli op de snelst mogelijke manier bij zijn tipi komt!
1.6.2 Hoe moet Mowgli naar zijn tipi lopen als hij ook Baloe mee wil nemen?

LET OP: Mowgli mag natuurlijk niet
langs zijn vijanden King Louie of Shere
Kahn. Alle vakjes waar verder iets op
staat kan Mowgli natuurlijk niet langs.

1.7 Semafoor

Beantwoord deze vraag, die in morse is geschreven, in semafoor (vlaggen). Maak hiervan een video.

.-- .. . / .. ... / -.. . / --- .--. .-. .. -.-. .... - . .-. / ...- .- -. / ... -.-. --- ..- - .. -. --. ..--..

1.8 Online opkomst

Schrijf je in bij onderstaande site en doe elke zaterdag mee met de opdrachten.
Maak hier foto’s van! 
https://i.tarcisius-ede.nl/
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Buitenleven
Bij buitenleven hoort alles wat met de natuur en overleven in de natuur te maken heeft. Voorbeelden
hiervan zijn: planten, dieren en het weer.

2.1 Natuur
2.1.1. Natuurkwartet

Het is weer bijna lente en veel bomen en bloemen staan in bloei. Kijk welke bomen en planten er bij jou in
de buurt groeien en bloeien. Hier kan je een kwartetspel van maken. Bedenk zelf categorieën,
bijvoorbeeld bomen, planten, bloemen. Vind voor elke categorie vier verschillende soorten. Nu kan je
hiermee kwartet kaartjes maken. Teken de planten en speel het spel!

2.1.2. Foto-Plant

Stek een plantje of plant een zaadje in de grond en verzorg deze de komende weken om hem zo groot
mogelijk te maken. Hou een fotoverslag bij!
2.1.3. Zwerfvuil verzamelen
Pak een vuilniszak en loop een rondje door de buurt. Verzamel al het zwerfafval wat je kan vinden en
maak de buurt een stukje schoner!

2.2 Dieren
2.2.1. Vogelvlucht

In de lente komen niet alleen planten tot bloei, maar ook gaan de vogels weer nestjes bouwen en eieren
leggen. Op https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente kan je van een aantal vogels zien hoe ze
leven. Kies jouw favoriete vogel en schijf een kort verhaaltje over wat de vogel beleeft.
2.2.2. Vetbol maken
Maak een vetbol voor de vogels.
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen
2.2.3. Paardrijden
Er is een compleet nieuwe invulling van paardensport. Doe een stukje paardensport op de manier zoals op
onderstaand filmpje is te zien. Je mag gaan voor dressuur en/of crosscountry. Het is een serieuze sport
dus kijk er serieus bij en ga voor een goed kostuum en een mooi stokpaardje. Je moet een kort filmpje
inleveren.
https://www.youtube.com/watch?v=IHUTm3kpHOY
2.2.4. Vogelhuis
Je kan de vogels ook een handje helpen. Maak een vogelhuisje voor in de tuin!
Dit kan bijvoorbeeld met een blik en takken (zorg dat er geen scherpe randjes zijn!).
Hier kan je nog meer ideeën vinden:
https://www.buitenlevengevoel.nl/vogelhuisjes- maken/
https://www.leukvoorkids.nl/een-vogelhuisje-van-een-melkpak/,

2.3 Luchtanker

De leiding is al een hele tijd op zoek naar luchtankers. Weet jij wat het zijn?
Zoek ze op en stuur een foto van jou met de luchtankers op naar de leiding.
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Expressie
Expressie heeft alles te maken met hoe je jezelf uit. Dit kan via verschillende vormen, zoals bijvoorbeeld
dansen, tekenen, schrijven en toneelspelen.

3.1 Knutselen

3.1.1. Bouw een meubel, bijvoorbeeld een kruk, tafeltje, kastje o.i.d.
3.1.2. Maak een plantenhanger, met scouting knopen er in.
3.1.3. Maak een vliegtuigje van papier en laat deze zo ver mogelijk vliegen.
3.1.4. Maak van een vuilniszak/plastic zakken een nieuwe outfit!
3.1.5. Knutsel een bootje dat echt kan varen. Je moet zelf goed nadenken welke materialen je hiervoor
gebruikt
3.1.6. Maak en bedenk een Derby Pinewood autotje!

3.2 Tekenen

3.2.1. Maak een tekening van een van jouw leiding.
3.2.2. Verf met je neus een zelfportret.
3.2.3. Maak een tekening of schilderij van jouw favoriete moment op scouting
3.2.4. Ontwerp de HKG STAY@HOME insigne!

3.3 Bewegen

3.3.1. Doe een Fortnite dans na.
(https://youtu.be/T_JSsI8Wokg)
3.3.2. Maak een kampvuursketch en film deze, bijvoorbeeld met TikTok.

3.4 Schrijven

3.4.1. Maak een gedicht of verhaal van minimaal 10 regels over de leiding.
3.4.2. Schrijf een verhaaltje over jouw speltak. Dit mag een verhaal zijn over iets dat al gebeurd is, maar je
mag ook zelf iets verzinnen. Zorg voor minstens 20 regels.

3.5 Fotografie

3.5.1. Ga op de foto met zoveel mogelijk voorwerpen in dezelfde kleur. en stuur deze naar je leiding.
3.5.2. Maak een bookface foto. Dit is een foto van jezelf waarbij je een boek met een gezicht voor je
hoofd houd.
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Sport & Spel
Ook sport en spel hoort natuurlijk bij scouting!

4.1 Spelletjes

4.1.1. Verzin met een pak kaarten een nieuw spel. Vraag je familie om het met jou uit te proberen. Denk
goed na over bijvoorbeeld de regels, het aantal spelers en hoe lang het spel duurt.
4.1.2. Er bestaan heel veel soorten tikkertje. Kan jij nog een nieuwe soort verzinnen? Als de opkomsten
weer doorgaan, kunnen we de tikkertjes spelen.
4.1.3. Koude voeten krijgen is niet fijn. Doe daarom zoveel mogelijk sokken over elkaar aan. Hoeveel paar
lukt het jou om over elkaar aan te doen? En, kan jij dit sneller dan je andere gezinsleden? Daag hen uit!

4.2 Bewegen

4.2.1. Ga naar buiten en maak je eigen parcourtje. Dit kan je bijvoorbeeld doen met stoepkrijt,
springtouwen en hoepels.

4.3 Creatief spelen

4.3.1. Bouw een kampterrein met lego (minimaal 1 tent, bos, kampvuur en alle creatieve ideeën)
4.3.2. Maak een boot van lege pakken/flessen en laat deze in het bad/wastafel drijvend zien.
4.3.3. Pak een ei in verschillende soorten materiaal (wc rollen, ballonnen, watten, enzovoorts) en gooi
deze uit je raam. Kijk welke materialen het ei kunnen beschermen en welke niet.
4.3.4. Iedereen heeft wel plastic in huis, gooi de zak met plastic om en maak het tofste plastic heldje die
tegen Corona in gevecht gaat. Detail zorgt voor punten! Als je het heldje af hebt start dan dit spel
met iedereen die in je huis woont; verstop het heldje ergens in huis, je moet hem nog voor
ongeveer de helft kunnen zien. Vind 1 van je huisgenoten hem? Dan mag diegene hem
verstoppen. Dit spel kun je doen onder je dagelijkse bezigheden, het kan dus zo een hele week
duren!
4.3.5. Hoe hoog komt jouw toren? Maak een zo hoog mogelijke toren van alle materialen die je kunt
vinden.
4.3.6. Maak een bruin pakje met een geel lintje en verstop deze in je huis. Laat je huisgenoten er naar
zoeken.
4.3.7. Maak een waterraket en schiet deze de lucht in. Kan jij meten hoe hoog hij komt?
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Sport & Spel
4.4 Woordzoeker
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SPORT & SPEL
MINECRAFT OPKOMST
Als we geen opkomsten op de Grote Beer mogen hebben, dan hebben we altijd Minecraft nog!

HKG MINECRAFT SERVER

Ondanks dat Scouting voorlopig niet plaats kan vinden, is er nu toch een mogelijkheid om samen te
komen en van alles te ondernemen in een virtuele wereld.
Speciaal voor alle HKG leden is er nu een Minecraft server. Deze word beheerd door een aantal leiding die
met hun ervaring niet alleen kan helpen in het spel, maar ook zorgt voor een veilige omgeving die we bij
de HKG gewend zijn.
Ook zal er zolang de normale opkomsten niet door gaan iedere zaterdag vanaf 13:00 tot ongeveer 15:00
een gezamenlijke opkomst in Minecraft georganiseerd worden.
Voor iedereen die bekend is met Minecraft zal het volgende adres voldoende zijn om deel te nemen op de
server: HKG.rhmc.nl
Als je niet bekend bent met Minecraft, is er een extra uitleg toegestuurd!
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Identiteit
Bij identiteit gaat het erom wie jij bent en hoe wij als groep zijn.

5.1 Zelfportret

Wat maakt jou bijzonder en uniek? Verwerk dit in een zelfportret. Hoe je dit doet, mag je helemaal zelf
weten. Je mag tekenen, schilderen, knutselen, schijven of wat je zelf maar kan verzinnen.

5.2 Groepsportret

Als speltak ben je ook een groep. Knutsel iets over wie jullie als groep zijn en wat we doen. Maak er een
soort reclameposter van.

5.3 In vol ornaat

Bedenk dat de uniforminspectie langskomt en ga in volledig uniform op de foto.

5.4 Groep Saluut

Hijs een vlag (mag ook een handdoek of iets dergelijks zijn, zolang het maar stof is en het de lucht in
gaat :-)

5.5 Huisje, boompje, beestje
Maak een tekening van jouw huis. Iedereen die er woont mag er bij!
5.5 Update SOL
In Scouts Online (http://sol.scouting.nl) verzamelen wij alle belangrijke gegevens die we nodig
hebben over onze leden. Het is heel belangrijk dat al deze gegevens kloppen. Kijk wat er over
jou in staat en pas het aan waar foutjes staan!
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Samenleving
Scouting is niet alleen spelletjes spelen, maar ook je omgeving leren kennen en helpen in de maatschappij.

6.1 Bijzonderheden

Wat vind jij bijzonder in jouw buurt? Ga daar langs, maak foto’s en beschrijf waarom jij dit bijzonder
vindt.

6.2 Fotospeurtocht

Zoek bij jou in de buurt de volgende dingen en ga ermee op de foto
• Een schommel
• Een rode auto
• Een huisnummerbordje met nummer 14
• Iets paars
• Een spin
• Een madeliefje
• Een straat met een ‘v’ in de naam
• Een fiets
• Een bushaltebordje
• Een groen hek
• Een oranje stoplicht
• Een vuilniscontainer
• Een kat
• Een beeld
• Een nummerbord met een 5 erop
• Een open raam

6.3 Helpen

Scouts helpen graag mee in de samenleving. Dit kan je thuis oefenen. Help je ouders met een taakje in
huis, bijvoorbeeld koken of schoonmaken. Samen is dit veel gezelliger!

6.4 Postbode

Maak zelf een kaartje een stuur die naar iemand die alleen is.
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Internationaal
Scouting komt niet alleen in Nederland voor, maar overal ter wereld.

7.1 Reizen

Naar welke landen ben jij op reis geweest?
Naar welke landen zou jij graag op reis willen?

Kleur deze rood.
Kleur deze blauw.

Zoek daarna uit hoe scouting in die landen is. In welke van deze landen zou jij graag op scouting willen
zitten?

7.2 Eten

In andere landen eten ze andere dingen. Kies een land uit en zoek uit wat ze hier typisch eten als avond
eten. Kies een gerecht en kook dit (samen met je ouders).

7.3 Droomland

Verzin je eigen droomland. Teken een plattegrond voor dit land, bedenk tradities, feestdagen, wat ze
eten, welke taal ze spreken en natuurlijk hoe je land heet. Je kan zo veel verzinnen voor jouw land als je
wil!

7.4 Scouting Wereldwijd Minecraft

Naast een HKG-server op Minecraft, bestaat er ook een wereldwijde server. Klik op de link voor meer
informatie en om deel te nemen!
https://www.scoutlink.net/minecraft/about/
7.5 JOTA JOTI
Op de officiële website van JOTA/JOTI (Jamboree on the Air / Internet) zijn (binnenkort)
ook toffe, internationale activiteiten te vinden!
https://www.jotajoti.info/
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Veilig & Gezond
8.1 Handen wassen

Handen wassen. Handen wassen is heel belangrijk, zeker nu. Er zijn mensen die liedjes hebben verzonnen
voor het wassen. Verzin je eigen handenwasliedje waarmee je minimaal twintig seconden je handen wast.
Hieronder zie je hoe je goed wast.

8.2 Veiligheid

Je veilig voelen gaat niet alleen
om je lichaam, maar ook om je
gevoelens en gedachten.
Bij scouting vinden we het heel
belangrijk dat iedereen zich
binnen de groep op alle
manieren
veilig voelt. Maak een lijstje
met wat jij nodig hebt om je
veilig te voelen. Als er iets is op
dit
lijstje wat we niet doen of wat
niet aanwezig is bij scouting,
laat dit dan aan de leiding
weten.

8.3 Bakken

Bak heerlijke HKG-cupcakes.
Versier deze als echte scouting
cupcakes en deel deze thuis
uit.

8.4 Superfris

Maak je eigen zeepje en beschrijf hoe die ruikt.

14

Veilig & Gezond
8.5 Pleister knippen

Iedereen heeft wel eens een wondje. Wist je dat je pleisters op heel veel verschillende manieren kan
knippen om te zorgen dat ze goed blijven plakken? Oefen hiermee de volgende keer dat je een pleister
plakt.
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Veilig & Gezond
8.5 Bak een Jungledier

Maak een Jungledier met brooddeeg.
Maak brooddeeg volgens het onderstaande recept en klei hier je favoriete jungledier van.
Maak een foto of filmpje van je creatie en stuur die naar je leiding met je naam en speltak!
Recept:
Het recept voor zoutdeeg is heel eenvoudig en gaat volgens de 2 – 1 – 1-verdeling, je kan hiervoor een
kopje gebruiken of een bepaalde hoeveelheid. Om zoutdeeg te maken heb je de volgende ingrediënten
nodig:
• 2 kopjes (500 gram) witte bloem (geen zelfrijzend meel)
• 1 kopje (250 gram) zout
• 1 kopje (250 ml) water
• 1 eetlepel olie
Als je alles hebt afgemeten begin je met de droge ingrediënten. Als eerste giet je de bloem in een bak.
Eventueel kun je het eerst zeven zodat het goed los is. Vervolgens meng je dit met een kopje zout.
Daarna maak je een kuiltje in het midden en giet je het water en olie erin en meng je het door elkaar.
Het beste kun je dit gewoon doen met je handen totdat je een fijne consistentie hebt. Is het deeg te nat
en kleverig, voeg je nog wat extra bloem toe en is het te droog, wat extra water. En klaar is je
brooddeeg.
Zoutdeeg bakken
Om het zoutdeeg te bewaren kun je dit luchtdicht bewaren. Voor het spelen kun je gewoon iets vocht
toevoegen. Heel lang is dit niet houdbaar.Voor het bakken verwarm je de oven voor op 100 graden.
Voordat je de creaties in de oven doet kun je hier nog wat olie overheen strijken voor een glanzend
kleurtje. Je gaat het niet echt bakken, maar vooral laten drogen. Dit kan wel zo’n 1 tot 3 uur duren,
afhankelijk van de dikte. Na het bakken nog een uur laten afkoelen in de oven.Als je liever niet wilt
bakken kun je het zoutdeeg ook laten drogen in de lucht. Bijvoorbeeld door het kunstwerk bovenop de
verwarming te leggen
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