
Egg Drop Challenge 
Bij de eerste thuis opkomst van 2021 gaan we de egg drop challenge doen. Hierbij ga je een 
ei zo inpakken dat die deze van een zo hoog mogelijk punt kunt laten vallen zonder dat het 
ei sneuvelt. 
 
Hoe je je ei beschermt is aan jou. Pak je hem in in heel veel papier? Maak je een 
parachute? Bouw je er een valbreker omheen? 
 
Heb je inspiratie nodig? Op internet zijn veel voorbeelden te vinden van deze challenge. 
 
Er is slechts een regel: het ei moet een echte val maken. Hij mag dus niet aan een touwtje of 
aan drone/helikopter/… hangen. 
 

Knutselen klaar? Vallen maar! 
Klaar met knutselen? Zoek een hoog punt om het ei vanaf te laten vallen. Je raam, een dak, 
een ladder, …. Vraag altijd even een volwassene mee voor de veiligheid! 
Bepaal hoe de hoogte van waar je het ei laat vallen, kruis je vingers en laat het ei vallen. Ga 
beneden kijken of je ei het heeft overleefd. Gelukt? Zoek een nog hoger punt! Heeft je ei het 
niet overleefd? Bedenk dan wat je kunt verbeteren aan je bouwwerk en probeer het nog een 
keer. 
Ruim altijd eventuele rommel op! 

Winnen? 
Wie wint de enige echte officiële eer van de titel Egg Drop Kampioen Scouting Voerendaal 
2021? Maak een filmpje/foto’s van je bouwwerk en het moment waar het ei valt en bewijs 
dat het ei het overleefd heeft. Deel dit in de Scouting Voeredaal facebookgroep ( 
https://www.facebook.com/groups/scoutingvoerendaal ), stuur het via instagram ( 
https://www.instagram.com/scoutingvoerendaal/ ) of via de mail ( 
martijnfeld@scoutingvoerendaal.nl ). Degene die het ei vanaf het hoogste punt kan laten 
vallen zonder dat het ei kapot gaat wint! Insturen kan tot en met maandag 11 januari. 
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Voorbeeld 
Hier een voorbeeld van Ivo (Scouts leiding). Het val-filmpje is in de facebookgroep te vinden. 

 


