
uitdagingen paasbaas

volg steeds de geldende coronamaatregelen.

individuele uitdagingen
deze opdrachten kan je alleen uitvoeren. het teamresultaat is bepalend.

 1. live workout      15 punten
 wat
 volg onze sporta-workout live vanuit je eigen kot.
 zorg ervoor dat er min. 3 leden van je club deelnemen.
 op zaterdag 3 april van 10u tot 10u30 live op onze faceboookpagina
 bewijs
 fotocollage: neem een actiefoto van je workout met op de
 achtergrond onze facebook live. voeg alle foto’s van je club
 samen en maak er een collage van.

 2. km-challenge           50 punten
 wat
 loop of wandel met verschillende clubleden samen 1000km.
 bewijs
 url: registreer je club op het platform van bvrc en deel
 de url van je club. lees de  handleiding voor alle info.

 3. strava-art       30 punten
 wat
 loop, fiets, wandel, skate, ... een bepaald parcours en schrijf
 tijdens je workout met je gps-signaal jouw clubnaam of ‘sporta’
 op de kaart. strava of een andere gps-tool kan je hierbij helpen.
 hierbij een artikel met enkele tips.
 bewijs
 url: bezorg ons de openbare link naar je afgelegd parcours en een 
 screenshot van je kaart met je clubnaam of ‘sporta’.

 4. merci-clubestafette          20 punten
 wat
 koop een doosje merci-chocolaatjes (250gr - 20 stuks) en
 maak een sportieve verplaatsing (wandelen/lopen/fietsen)
 naar een clubgenoot thuis. daar aangekomen, eet je samen
 een chocolaatje. nadien geef je het doosje door aan je clubgenoot
 en vertrekt hij/zij naar het volgende lid. de estafette blijft gaan
 tot het laatste chocolaatje bezorgd en opgegeten is
 bewijs
 fotocollage: maak een collage met 10 foto’s van elk
 merci-momentje aan de voordeur.

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/
https://www.facebook.com/Sportafed
https://drive.google.com/file/d/1jQ2xl9xZgZK1H20gm23CmSeH0BBUPo1E/view
https://www.hardlopen.nl/artikelen/beleving/zo-maak-je-zelf-strava-art/


 5. wiff-waff       25 punten
 wat
 5 clubleden houden elk 1 minuut lang een pingpongballetje
 hoog met een tafeltennis pallet.
 bewijs
 filmpje: bezorg ons 1 of meerdere filmpjes (max. 5) van 1 minuut lang
 waarbij de 5 leden de opdracht tot een goed einde brengen.

uitdagingen per 2 of 3
deze opdrachten mag je uitvoeren met een clubgenoot of in je gezinsbubbel.

 6. paletten            25 punten
 wat
 speel een balletje 500 keer heen en weer met een pallet zonder 
 dat het balletje de grond raakt of je cyclus onderbroken wordt.
 doe dit bv. met beachpalletjes, tennisracket, tafeltennispallet, ...
 bewijs
 filmpje: bezorg ons 1 filmpje waarbij de opdracht zichtbaar is
 en we jullie luidop horen tellen.

 7. oud en jong       10 punten
 wat
 touwtje springen: spring 1 minuut lang zonder pauze of
 hapering waarbij de 2 oudste gezinsleden het touw
 ronddraaien en het jongste gezinslid springt.
 bewijs
 filmpje: bezorg ons een filmpje van jullie opdracht.

 8. bike-run            20 punten
 wat
 loop en fiets 20km lang met drie leden waarbij 2 leden
 lopen en 1 iemand fietst. uiteraard mag je onderling wisselen
 tijdens de opdracht.
 bewijs
 url + foto: bezorg ons de openbare link naar je afgelegde parcours 
 en een foto van het trio.

 9. gezinsyoga       30 punten
 wat
 10 gezinnen voeren 3 ouder-kind yoga opdrachten uit.
 kies je 3 posities uit het lijstje van 6.
 bewijs
 fotocollage: bezorg ons 3 fotocollages, waarbij op elke fotocollage
 telkens 10 gezinnen te zien zijn die eenzelfde ouder-kind yoga
 opdracht doen.

https://drive.google.com/file/d/1_lgoYuRSzkuuCEh2tF5hZo7f_AmmMx-7/view


 6. paletten            25 punten
 wat
 speel een balletje 500 keer heen en weer met een pallet zonder 
 dat het balletje de grond raakt of je cyclus onderbroken wordt.
 doe dit bv. met beachpalletjes, tennisracket, tafeltennispallet, ...
 bewijs
 filmpje: bezorg ons 1 filmpje waarbij de opdracht zichtbaar is
 en we jullie luidop horen tellen.

 10. fotorun       25 punten
 wat
 ga met 3 lopen en trek onderweg foto’s. ga op zoek naar
 een kerk, koe/paard, brug en vijver. neem een selfie op alle
 plekjes van jullie 3. zorg er voor dat iedereen en alles
 zichtbaar mee op de foto staat.
 bewijs
 url: bezorg ons de link naar het gelopen parcours + fotocollage 
 van het trio met de 4 verschillende bezienswaardigheden.

uitdagingen in groep
opdrachten in groep. groepsgrootte bepaald door de geldende corona-maatregelen

 11. zoomdans       30 punten
 wat
 kettingdans via zoom of een andere online vergadertool
 met minstens 10 personen, bij voorkeur op het tijdstip van de
 geplande training. kies een liedje (min. 2min30sec), 1 persoon begint te
 dansen, de volgende persoon pikt in met de laatste beweging van de
 vorige danser en zo verder tot iedereen gedanst heeft.
 bewijs
 filmpje: neem de meeting op of film het en bezorg ons het filmpje.
 

 12. work it out      30 punten
 wat
 plan 3x een groepsworkout op een openbare plaats
 (zoals een beweegbank of fitometer) bestaande uit
 5 oefeningen met min. 3 leden.
 bewijs
 fotocollage of filmpje: bezorg ons 3 fotocollages of 3 filmpjes
 van de 5 oefeningen in de workout.
 

 13. pompen       25 punten
 wat
 pomp (in handen- en voetensteun) 400 keer aansluitend
 achter elkaar. er mag uiteraard gewisseld worden, maar de
 nieuwe uitvoerder dient de laatste pompbeweging van de
 voorgaande persoon mee uit te voeren.
 bewijs
 filmpje: bezorg ons je filmpje van de opdracht

https://www.ipitup.be/nl/referenties
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/fit-o-meter/


 14. tiktok doorgeef challenge   40 punten
 wat
 maak een tiktok doorgeef filmpje in het thema
 van de sport(en) die de club uitoefent met minstens
 10 personen. 
 bekijk hier een inspirerend voorbeeld.
 bewijs
 url of filmpje: bezorg ons de url naar het filmpje of
 het filmpje zelf van de opdracht.
 bonus
 het coolste filmpje ontvangt 5 bonuspunten van de sporta-haas!
 

 15. jongleren       15 punten
 wat
 jongleer met 3 ballen (2 ballen voor -12 jarigen) samen met
 3 leden tegelijkertijd gedurende 10 sec. zonder dat er een bal valt.
 bewijs
 filmpje: bezorg ons je filmpje waarbij de 3 leden samen in beeld zijn.

(+ 5 punten)

https://www.instagram.com/tv/B-jjK9mHa8s/

