
 CHALLENGE TEAM ROOD!!! 
 
 

Heren van Team Rood, 

Hieronder de 24 challenges met punten die je voor elke challenge kunt verdienen. Van een voltooide 

challenge lever je altijd bewijs: foto, filmpje etc. via de groeps app met trainers want de trainers zijn 

de jury! Soms alleen punten soms ook BONUS punten. Creativiteit wordt altijd beloond! De jury is 

omkoopbaar. De challenge start 20 April en eindigt op 4 mei.  

Succes boys, 

 

Puntenverdeling: 

  1  Punt    5  Punten 

  2  Punten    8  Punten 

  3  Punten    10 Punten 

 

 

nr Punten Dit is je Challenge Gedaan 
Ja/nee 

1  Bak een bananenbrood en maak een selfie met het brood.  

2  Vang een dier in je huis of tuin en stuur bewijs in de team-app met de 
trainers 

 

3  Maak zelf een kaart voor HRC met de tekst: 
 
 'keep calm and rugby will start soon'  
         Groeten van  
Team ROOD HRC-CUBS 
 
plak op het clubhuis en maak er een foto van. 

 

4  Zorg de hele dag voor een rugbybal. Geef de bal een naam. Start bij het 
tandenpoetsen en eindig bij het naar bed gaan. 
Houdt iedereen op de hoogte met minimaal 4 selfies 

 

5  Maak een selfie voor het huis van een tem-Rood lid zonder dat ze je zien.  

6  Doe een bekend tik-tok dansje na  

7  Hang de vlag uit met je HRC rugtas en doe alsof je geslaagd bent  

8  Bel een trainer van een van de CUBS teams (geel-blauw of groen), vraag 
hoe het gaat en doe de groetjes van Team-rood. een filmpje als bewijs. 

 

9  Doe de Haka en stuur er een filmpje van  

10  Doe alsof je een verslaggever bent voor de radio en geef een live-verslag 
van HRC Team-rood die een fantastische S3 beweging uitvoert. (blz. 25 
van het boekje) Beschrijf nauwkeurig wat er geburt. 
BONUSpunten als je namen en posities van Team-rood gebruikt. 

 

11  Doe de foto op blz. 6 van het boekje na en verzin zelf wat er geroepen 
wordt. Filmpje geeft 3 bonus punten! 

 

12  Doe de ice-bucket challenge en film deze. Zeg; ‘Ik ben … en ik doe de 
Team-rood ice-bucket challenge. BONUSpunten 2 als -je blijft lachen, 3 als 
je broer/zus meedoet en 10 als een van je ouders meedoet. 

 



 CHALLENGE TEAM ROOD!!! 
 
 

 

 

 

Vervolg van de challenge 

 

Puntenverdeling: 

  1  Punt    5  Punten 

  2  Punten    8  Punten 

  3  Punten    10 Punten 

 

 

 

nr Punten Dit is je Challenge Gedaan 
Ja/nee 

13  Zing het HRC lied. Per familielid die meezingt 1 BONUSpunt  

14  Maak met spullen uit je kamer een rugbyspeler na. BONUSpunten (3) als 
je meer dan 10 items gebruikt. 

 

15  Maak een foto van het moment  dat jij een spectaculaire TRY maakt.  

16  Stuur een kaart naar de voorzitter van HRC. Vraag wanneer we nou 
eindelijk weer eens een keer mogen gaan rugbyen en doe de groetjes van 
Team-rood. 

 

17  Vouw een hoedje van papier en maak een foto. 
 5 BONUSPUNTEN als je het liedje zingt met het hoedje op je hoofd. 
filmpje 

 

18  Doe je HRC-tenue zo creatief mogelijk aan. Creativiteit wordt beloond!  

19  Maak je noppenschoenen schoon. De schoonste schoenen winnen. Maak 
een voor en na foto. 

 

20  Doe je bitje in en zeg drie keer zo snel mogelijk; ‘Als een potvis in een 
pispot pist, heb je een pispot vol potvispis.’ Draai tegelijkertijd een bal om 
je heupen heen. 

 

21  Eet zo snel mogelijk een bisschuit op. De tijd start bij het eten en stopt als 
je hoorbaar hebt gefloten. Degene met de snelste tijd is de winnaar. 

 

22  Maak ergens op je lichaam een nep-rugbywond en maak er een foto van.  

23  Maak een foto na uit een bekende filmscène en zet het origineel ernaast 
als bewijs. 

 

24  Stuur een foto van jezelf als surf-dude op een heerlijk warm eiland.  

 


