De “StautSte NiNovieter” vaN 2021
Uitdagingen

1. “De Wes” : 2 punten
Volgens zijn passage in Reizen Waes Vlaanderen, was de lievelingsplek onze ereburger van Ninove
Wesley Sonck in de velden in Pollare. Ook julie hebben ongetwijfeld een plek in Ninove waar jullie
goeie herinneringen koesteren of tot rust komen. Bezorg ons een originele foto van jullie team op
deze plek en leg uit waarom dit jullie lievelingsplek is.
2. “Groepsnaam” : 2 punten
Geen team zonder groepsnaam ... Bouw je groepsnaam in Lego(Duplo)-blokjes. Doe dit enkel in de
Ninoofse kleuren (groen-zwart) en scoor een extra punt.
3. “Fietschallenge” : 3 punten
Johannes Despauterius overleed in het jaar 1520 in Komen. Fiets een gezamenlijke afstand van
1520km bij elkaar vanaf donderdag 1 juli 2021 tot en met zaterdag 18 september 2021. Deze afstand
mag individueel of samen worden afgelegd maar moet een totaal eindresultaat geven van (minstens)
1520km. Je dient dit aan te tonen via Strava en ons hiervan foto’s te bezorgen. Enkel de leden van
jouw groepje mogen dit bij elkaar fietsen. Dit is al een goeie training voor de fietstocht die eind
augustus zal doorgaan.
4. “Ninofie” : 2 punten
Bezorg ons 5 originele foto’s met een voorwerp gelinkt aan de stad Ninove met minstens 1 iemand
van jouw groep én telkens in een andere deelgemeente van Ninove. Leg uit bij elk voorwerp waarom
dit een link heeft met Ninove en in welke deelgemeente de foto werd getrokken. Bijvoorbeeld: een
foto aan het stadhuis met een wortel in de mond.
5. “Op 1 been” : 1 punt
Despauterius verloor een oog, jullie een been. Sta gedurende 1 minuut met het voltallige team op 1
been en dit zonder jullie aan elkaar of ergens aan vast te houden. Bij deze oefening zal jullie
evenwicht dus zeker getest worden.
6. “Goed gemutst” : 2 punten
Deze wedstrijd ‘De Stautste Ninovieter’ wordt georganiseerd in het kader van de 500 ste sterfdag van
Johannes Despauterius. Indien jullie deze Vlaamse humanist zullen ‘Googlen’ zullen jullie zien dat deze
meestal wordt afgebeeld met een rood hoofddeksel. Neem een gezamenlijke foto aan zijn standbeeld
te Ninove waarop jullie allen een rood hoofddeksel dragen en geknield zitten op zeven boeken.

7. “Jump for joy” : 2 punten
Spring één minuut lang in een touw, zonder pauze of hapering. De twee oudste leden draaien het touw
rond en het jongste lid springt tussen het touw. Film deze activiteit en stuur het door.
8. “House of Cards” : 2 punten
Bouw een kaartenhuis van minstens 3 verdiepingen waarbij elke teamlid een verdieping voor zijn/haar
rekening neemt. Maak van de volledige opbouw een filmpje en stuur het ons door.
9. “Domino ofzo” : 2 punten
Elk teamlid plaatst 50 dominostenen in een rij en telt deze luidpop. In totaal moeten we dus een filmpje
zien waarop élk lid 50 dominostenen plaatst, in het totaal zien we dus minstens 150 dominostenen. 150
dominostenen dienen vervolgens in 1 keer om te vallen. De volledige opbouw en het omvallen van de
dominostenen dient gefilmd te worden. Het volledige filmpje bezorgen jullie daarna aan ons.
10. “Voluptatem mearor sequitur” : 1 punt
Despauterius was - letterlijk en figuurlijk - een meester in het Latijn. Er zijn vandaag de dag nog veel
Latijnse uitdrukkingen die we gebruiken. Eentje dat we allemaal kennen: Ad Fundum. Daag je
teamleden uit, wie drinkt het snelst een flesje Witkap uit? De jongste teamleden kunnen dit natuurlijk
doen met een ander drankje. Bezorg ons het filmpje van de uitdaging.

In groep kunnen dus maximaal 20 punten verdiend worden.
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1. “Pingpong” : 1 punt
Welk lid houdt gedurende 3 minuten lang een balletje hoog met een tafeltennispallet/tennisracket
zonder dat het balletje de grond raakt? Maak hiervan een filmpje en stuur het ons door.
2. “Strava-art” : 2 punten
Loop, fiets, wandel of skate een bepaald parcours en schrijf tijdens je workout met je gps signal de
letters “JDN” (Johannes Despauterius Ninove). Strava of een andere GPS tool kan je hierbij helpen.
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(https://www.hardlopen.nl/artikelen/beleving/zo-maak-je-zelf-strava-art/ ). Bezorg ons een screenshot
van de route ter bewijs.
3. “Blokken” : 2 punten
Bouw een blokkentoren van 2 meter hoog. Film de opbouw ervan en bewijs de lengte door met een
meter naast de toren te gaan staan. Zorg ervoor dat we duidelijk kunnen zien hoe hoog de toren is.
4. “Doolhof” : 2 punten
Let op voor mogelijke valstrikken!

5. “Piece of cake” : 2 punten
Een worteltaart bakken ... Makkie! Een worteltaart met de meest originele/mooie topping maken, dat is
een uitdaging voor de “Stautste” Ninovieters onder jullie. Maak en versier de taart alleen of in groep en
bezorg ons een foto van het resultaat. Onze eerlijke en onafhankelijke jury deelt een extra punt uit
voor de 5 leukste ontwerpen.

10 punten mogelijk

