
 Selfie Wedstrijd: 
Op terrein  

 
Zet de opdrachten op de foto!  

De team met de meest punten wint 
 

Regel: alle teamleden moeten op de foto zichtbaar zijn. 
Tip: maak alle selfies met hetzelfde telefoon en maakt gebruik 

van een selfie-stick  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Terugkomst tijd:___________________________ 

 

o Maak een selfie met je team op het bovenste 

stapelbed. 

o Maak en selfie met je team en een levende vogel uit 

de natuur.  

o Maak een selfie met je team en een toilet.  

o Maak een selfie met je team klimmend in een boom.  

o Maak een selfie met je team onder een parasol / 

paraplu.  

o Maak een selfie met je team hangend op de kop. 

o Maak een selfie met je team liggend op een fietspad.  

o Maak een selfie met je team ondersteboven op een 

bankje.  

o Zoek zonnebrillen. Maak een selfie met je team terwijl 

iedereen een zonnebril op heeft.  

o Maak een selfie met je team bij een vijver / watertje.  

o Maak een selfie met je team terwijl jullie in de lucht 

springen.   

o Maak een selfie met je team met gekke bekken.  

o Maak een selfie met je team terwijl jullie ruiken aan 

bloemetjes. 

o Maak een selfie met je team terwijl je je vinger in 

elkaars oren steek.   

o Maak een selfie met je team terwijl tenmisnte 3 van 

je team een handstand doen. 

o Maak een selfie met je team op de basketbalveld – 

met bal.  

o Maak een selfie met je team terwijl jullie op het rand 

van de kampvuurplaats staat.  

o Maak een selfie (of filmpje) met je team terwijl jullie 

de polonaise doen.  

Teamleden: 



o Maak een selfie met je team terwijl jullie schommelen 

op de schommel zitten.  

o Maak een selfie met je team op een surfplank (je hoef 

niet in het water). 

o Iedere teamlid mag een paardebloemzoeken. Houde 

bloemvast in je mond en maak een selfie.  

o Maak een selfie met je team in de speelhut – 

Iedereen moet voor de foto scheel kijken. 

o Maak een selfie met team terwijl iedereen een een 

helm op heeft. 

o Maak een selfie met je team samen met de 

beheerder. 

o Maak een selfie met je team met de kok, geef 

hem/haar ook complimenten voor het eten  

o Maak een een selfie met een andere team. 

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________  

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________ 

o ____________________________________________  

 

 
 
 
 
 
 

BONUS PUNTEN: 
2 extra punten als je gehele team op tijd (_________) weer 

terug bent

Totaal Punten:  

 

 

 



 


