
DSS

Team Challenge

Stapel 5 appels op elkaar. 

Bak een zelf  gemaakte appeltaart.

Zet 15 knijpers op

je gezicht.

Maak een tekenstrip van 10 plaatjes 
over een voetbalwedstrijd.

Speel de vlooienmars  op de piano.

Maai het gras  in de tuin.
Vloer is lava. Vanaf de 

voordeur tot de  

keukentafel.



Marelle Worm, hoofdtrainster van de DSS Vrouwen- 
selectie, heeft iets bedacht wat ontzettend leuk is 
voor heel DSS, jong en oud. Tegen verveling en waar-
mee je zicht houdt op  nieuwe uitdagingen die je met 
je teamgenoten aan kunt gaan. Een spel wat wordt 
gespeeld zolang we nog niet voetballen.  

Teamsamenstelling

Het spel wordt gespeeld in kleine teams maar de 
opdrachten doe je alleen. De teams bestaan uit 
minimaal 2 of meer personen en je strijdt samen 
binnen jouw voetbalteam. Stel je zit bij DSS in 
een team van 12 personen dan kan je 4 groepen  
maken van 3 personen, 3 van 4 personen etc. Je 
kiest een beheerder (bijv. je trainer, coach, ouder 
of aanvoerder ) die de Facebook of Whatsapp 
groep beheert en de puntentelling doet.  

Hoe gaat het spel? 

Je doet zelf een opdracht, hiervan lever je bewijs 
aan zodat de opdracht goed gekeurd kan worden. 
Achter de opdracht staat hoe je de opdracht 
moet aanleveren dus met een foto/selfie/filmpje/
spraakbericht. 

Dit bewijs plaats je  in een gesloten Facebook-groep 
of Whatsapp groep. Het zijn opdrachten waarbij 
je minimaal 1,5 meter afstand moet bewaren en 
de hygiëne moet bewaken. Gouden tip: gebruik 
elkaars kwaliteiten en ontdek elkaars verborgen  
talenten!!

Punten 

Alle opdrachten zijn 1 punt waard als je deze hebt 
volbracht. De vetgedrukte zijn 3 punten waard, 
zolang je het record in je bezit hebt. Je beheerder 
houdt de punten bij in de excel. Deze kan je down-
loaden via www.dssvoetbal.nl/challenge.   

Deel en win!

Vind je je eigen foto of video zo leuk? Dan kan 
je deze delen via Instagram, Facebook of Twitter.  
Gebruik dan de #dsschallenge en zodat we je  
challenge makkelijk kunnen vinden. De leukste  
inzendingen maken kans op mooie prijzen!  
(PS: deel alleen je eigen challenge en niet die van  
anderen).   

Heel veel plezier met dit spel. We zijn benieuwd 
naar jullie ervaringen! 

DSS

Team Challenge



Nr. Opdracht Bewijs

1 Speel de vlooienmars (minimaal 1 min) op de piano. Flimpje

2 Maak een tekenstrip van 10 plaatjes over een voetbalwedstrijd. Foto

3 Maak een gebitje van een sinaasappelschil en zing het DSS lied . Filmpje 

4 Laat je huisdier een trucje doen. Filmpje 

5 Blaas een ballon op tot dat hij knapt. Filmpje 

6 Schil 6 aardappels binnen 2 minuten. Filmpje 

7 Bouw een kaarthuis van 4 lagen. Selfie 

8 Stapel 5 appels op elkaar. Selfie 

9 Vertel een mop die langer dan 1,5 minuut duurt. Spraakbericht 

10 Kleur een mandala en hang hem op in huis. Selfie 

11 Klop 2 eieren binnen 2 minuten stijf met een garde en bewijs dit door de kom boven je hoofd te Filmpje 

12 Zet een pak kaarten op een fles en blaas in 1 adem totdat er nog maar 1 kaart op de fles ligt. Filmpje 

13 Leg een oreokoekje op je voorhoofd en probeer deze zonder handen op te eten. Filmpje 

14 Ga op de foto met een gele auto. Selfie 

15 Laat een eend uit je hand eten. Filmpje 

16 Dip je gehele hoofd in het emmer/teil koud water. Filmpje 

17 Houd 25x met je voeten een wc-rol hoog. Filmpje 

18 Maak een selfie waarbij je een blauwe tong hebt. Selfie

19 Kruip door een stuk krant zonder dat ie scheurt. Filmpje 

20 Plank gedurende 1 minuut op een orginele plek. Filmpje 

21 Maak een gedicht over je team van minimaal 20 regels. Foto/bestand 

22 Sta 1 minuuut in handstand tegen een boom. Filmpje 

23 Ga met een levende vogel op de foto. Selfie 

24 Scheur een slinger van een krant die 3 meter lang is. Filmpje van het bewijs

25 Vouw een vliegtuigje en laat deze 3 meter door de lucht vliegen. Flimpje van het bewijs 

26 Laat een goochel truc zien waarbij je iets laat verdwijnen maar ook weer tevoorschijn tovert. Filmpje

27 Loop een modeshow waarbij je 3 verschillende out-fits showt. Filmpje 

28 Trek je 3x op helemaal vanuit gestrekte armen. Filmpje 

29 Laat een papieren boot over een sloot varen in de breedte, dus van kant naar kant.  
De sloot is minimaal 3 meter breed. Je mag de boot niet aanraken tijdens de vaart.

Filmpje 

30 Laat een elastiekje, dat over het hoofd zit op de bovenlip, tot onder de kin verplaatsen.  
Niemand mag het elastiekjes aanraken, alleen het gezicht mag worden gebruikt.

Filmpje 

31 Speel een liedje op de blokfluit. Filmpje

32 Doe de kabouterplopdans met klompen aan. Filmpje

33 Maak een schilderij/tekening over de betekenis van "niet happen". Foto 

34 Schil een sliert van een appel of aardappel dat langer is dan 30cm. Filmpje van het bewijs

35 Maak een bouwwerk van 30cm hoog van spekjes en pasta. Selfie 

36 Plant een zaad van een fruitstuk. Foto van het bewijs tot leven

37 Bak een zelfgemaakte appeltaart. Selfie 

38 Laat een bezem 2 minuten lang op twee vingers (van 1 hand) balanceren. Filmpje 

39 Sta op een foamroller en rol al balancerend 1 meter vooruit. Filmpje 

40 Jongleer waarbij je 3 verschillende variaties laat zien. Filmpje 

41 Houdt 50x hoog met een voetbal. Filmpje

42 Zoek 10 paardenbloemen en maak er een bos bloemen van. Selfie 

43 Smink jezelf als een vlinder. Selfie 

44 Zoek een klavertje 4. Selfie 

45 Maai het gras in de tuin. Filmpje 

46 Gooi een pannenkoek 3x achter elkaar omhoog waarbij de pannenkoek telkens omdraait. Filmpje

47 Maak een krokodil van een eierdoos. Selfie 

48 Maak een 'around the world' met een voetbal. Filmpje 

49 Laat op 5 verschillende manieren zien dat je een voetbal met je voeten ophoog kan brengen. Filmpje 

50 Laat zien hoe charmant je je handen kan wassen, volgens de richtlijnen van RIVM. Filmpje



Nr. Opdracht Bewijs

51 Maak een geluidsopname van een zingende vogel. Geluidsopname

52 Maak met lege melkpakken 10 pins en gooi ze met een tennisbal om #thuisbowling. Filmpje

53 Laat 5x achter elkaar een dubbelsprong zien met touwtje springen. Filmpje 

54 Laat een diabolo trucje zien. Filmpje

55 Maak een ijsje (van limonade/fruitsap) met een stukje fruit erin. Selfie van de making-off

56 Maak een domino parcour met 20 boeken en laat deze omvallen. Flimpje

57 Gooi met een dobbelsteen 3x het getal 6 achter elkaar. Filmpje

58 Maak een waslijn door je huis van 15 kledingstukken door deze aan elkaar vast te knopen. Filmpje

59 Vouw een A4 acht keer dubbel. Filmpje

60 Vouw een waaier met een servet. Filmpje

61 Dek de tafel zoals het beschreven is in etiquette voor een 3-gangenmenu. Selfie

62 Houdt een wedstrijdbespreking van minimaal 2,5 minuten. Filmpje

63 Maak 5x een push-up met telkens een klap ertussen. Filmpje

64 Verstek een plantje wat je in huis heb. Foto van het bewijs tot leven

65 Gooi met 3 dartpijlen boven de 120 punten (afstand minimaal 1,5m). Filmpje

66 Was en droog de avondafwas af met de hand. Filmpje 

67 Bak je eigen brood. Selfie 

68 Doe de Bottle Cap Challenge. Filmpje 

69 Zet 15 knijpers op je gezicht. Selfie 

70 Maak een handstand waarbij je 3 push-ups maakt. Filmpje

71 Verzin een nieuw DSS slogan waarbij je de letters uitknipt uit de krant of tijdschrift, plak dit op een A4. Selfie

72 Zoek een bramenstruik op en ga er mee op de foto. Selfie

73 Ga op de foto met een meerkoet. Selfie

74 Challenge: de langste wall-sit. Filmpje

75 Vlecht je eigen haar in. Filmpje

76 Challenge: hoe vaak kan jij achter elkaar de bottle flipping, elke poging achter elkaar moet dus luk-
ken.

Filmpje

77 Schiet een voetbal vanaf je eigen bed, binnen 5 aanrakingen op de bank die in de woonkamer staat. Filmpje

78 Challenge: ren met je gehele groepje in een week zoveel mogelijk aantal kilometers. Screenshot van  
runnersapps 

79 Beschilder feestelijk 3 paaseieren. Selfie

80 Eet een beschuitje en fluit binnen 30 sec. Filmpje

81 Zoek 10 verschillende soorten blaadjes van een boom. Foto

82 Maak een ketting van minimaal 10 madeliefjes en doe hem om. Selfie 

83 Fotografeer een nieuw dierenleven binnen 3 dagen. Selfie

84 Challenge: ga sjoelen volgens de officiele sjoelregels en zet de hoogste high score neer. Filmpje

85 Maak een puzzel van 1000 stukjes. Selfie gedurende het proces

86 Dribbel met je handen 1 min lang met 2 ballen tegelijk. Filmpje

87 Maak één foto van je schoolfoto's toen je 3, 6, 9, 12 en 15 jaar was (of soortgelijke stappen als je nog 
niet zo oud bent).

Foto

88 Maak een gebruiksaanwijzing van een houten smart puzzel kruis/driehoek/bal/kubus/ster/vierkant. Filmpje

89 Maak een flipbook van 100 bladzijdes. Filmpje

90 Zeg de volgende zin in gebarentaal "DSS is de beste voetbalclub". Filmpje 

91 Maak een vlieger van papier, rietjes en touw en laat hem minimaal 45 sec in de lucht. Filmpje

92 Doe de baby shark abs challenge. Filmpje 

93 Doe de cha cha slide plank challenge. Filmpje

94 Maak zelf vuur (zonder hulpmiddelen die we dagelijks gebruiken) en steek hiermee een kaars aan 
(altijd met een volwassene erbij!).

Filmpje 

95 Steek een sateprikker door een opgeblazen ballon zonder dat hij knapt. Filmpje

96 Vloer is lava. Start vanaf de voordeur en eindig op de keukentafel. Filmpje

97 Breng 4 plakjes komkommer van 1cm, 4 snoeptomaatjes en 4 kleine worteltjes met chineze stokjes 
van het ene bord naar het andere bord die 30cm uit elkaar staat. Doe dit binnen 1 minuut.

Filmpje

98 Maak een baan waarbij een pingpong balletje gedurende 30sec kan blijven rollen. Filmpje

99 Maak een 3D kunstwerk van lucifers. Selfie/foto

100 Vang een levende vis uit de sloot/meer/rivier. Selfie/foto/filmpje

101 Schrijf een nieuw DSS clublied en zing deze voor ons. Spraakbericht 


