Crazy 88
Crazy 88 is een spannende race tegen de klok en tegen elkaar. Er moeten 88 opdrachten voltooid
worden. Dit zal zware spanningen opleveren binnen en tussen de teams. Sommige zullen het niet
halen. Maar strijd tot het zweet dat van je voorhoofd stroomt...
De deelnemers zullen deze beproeving heel (met een onwaarschijnlijke waarschijnlijkheid) misschien
overleven. Om jullie te helpen hebben we een paar overlevingstips opgesteld:
•
•
•
•

•
•
•
•

Voer zoveel mogelijk opdrachten uit. Voor iedere opdracht kun je punten verdienen.
Voer de uitgevoerde opdrachten zo creatief en vindingrijk mogelijk uit.
TIP: Voor de taartenopdracht (17) behaal je sowieso 20 punten.
De uitvoering van de opdrachten moet worden vastgelegd op foto of video. Overleg met de
teamleider of je ze tussendoor kunt appen/mailen of op een andere manier kunt laten zien,
zodat de teamleiders snel de puntentelling kunnen doen. Probeer iedere opdracht in ieder
geval zo snel mogelijk door te sturen.
Zorg dat bij ieder bewijs duidelijk is om welk nummer van het spel het gaat
Een aantal andere opdrachten moet bij de centrale post uitgevoerd worden. Deze
opdrachten worden aangegeven met een ¥
Geniet ervan, het is vooral voor je plezier!
Veel succes!

We verwachten jullie stipt om ….. : …. uur terug bij het afgesproken centrale punt.

1. ¥ Maak bij 3 personen uit je groepje een gek kapsel die zij het hele spel zo houden. Meer
personen = meer punten.
2. Blaas een ballon op totdat hij knapt
3. Doe een Big Mac in één keer in je mond en eet hem op
4. Doe een goede daad
5. ¥ Draai achter elkaar 88 rondjes in dezelfde richting
6. Drink uit een prijzenbeker
7. Eet een hele citroen op (zonder schil) of eet een hele citroenschil
8. Eet zo veel mogelijk Ferrero Rochers in één minuut (het wereldrecord staat op 8)
9. Fotografeer een vlieg
10. Ga in een rondje staan en geef zo een bitchslap door
11. Ga in een waterfiets
12. Ga midden op een rotonde zitten
13. Ga naar het centraal station
14. Ga naar het stadspark
15. Ga op de foto met iemand in klederdracht
16. Geef een onbekende een kus
17. Geef de organisatie een taart
18. Glijd met z'n allen van een trapleuning
19. Haal 4 plakjes worst bij de slager
20. Haal een te-laatbriefje op een middelbare school
21. Help een marktkoopman
22. Klim allemaal in een boom
23. Knip een kapper
24. Knip een lintje door
25. Koop een kind
26. Lak je nagels groen
27. Laat een tekst achter in een grasveld of op een zandvlakte.
28. Leg een hinkelpad aan op straat
29. Maak een foto van een vliegtuig
30. Maak een fotoserie van minimaal 10 foto’s met alle teamleden in verschillende posities
31. Maak een madeliefjesketting
32. Maak een mummie
33. Maak een piramide
34. Maak een praatje met een bejaarde over een onverwacht onderwerp
35. Maak een stoepkrijttekening midden in de stad
36. Maak een groepsfoto in zwemkleding
37. Neem de roltrap in tegengestelde richting
38. Ontmoet een celebrity
39. Passeer minstens 3 treinen en zwaai
40. Schrijf de groepsnaam in het zand
41. Schrijf een gedicht over muizen
42. Ruil een paperclip tegen iets beters
43. Vermom je
44. Verzamel 10 handtekeningen
45. Verzamel 10 verschillende bloemen

46. Vier een bruiloft
47. Vind oranje veters
48. Voer de duiven
49. Vraag het visitekaartje van een slager
50. Zet een kleine en een lange voorbijganger naast elkaar
51. Zit in een buggy
52. Eet een eetlepel wasabi
53. Dans minimaal 20 seconden met een bejaarde
54. Maak een selfie terwijl je wangkussen krijgt van twee vreemden
55. Maak een nepboete en leg deze op de auto van iemand die fout staat geparkeerd
56. Doe een koprol in de supermarkt
57. Vorm een koortje en probeer hiermee minimaal €2,50 te verdienen
58. Vraag de route naar de dichtsbijzijnde sex-shop aan een onbekende
59. Speel ‘De vloer is Lava’ in de Primark
60. Eet een insect
61. Doe een zwaardgevecht met komkommers
62. ¥ Zing de eerste drie coupletten van het Wilhelmus zonder te spieken
63. Laat de hele groep door een heel A4 papiertje kruipen zonder dat deze scheurt of met tape aan
elkaar gemaakt is (A4 als bewijs inleveren, naast het filmpje)
64. Stapel 50 suikerklontjes op elkaar
65. Vertel het sprookje van sneeuwwitje zonder ‘ehh’ en ‘en’ te zeggen.
66. Zeg het alfabet achterstevoren
67. Fotografeer een ander team compleet, zonder dat zij het doorhebben
68. Maak een foto van een analoge klok om 14.14 uur
69. Ga met zoveel mogelijk mensen op een openbaar toilet
70. Roep tegen 5 willekeurige fietsers: ‘hé, dat is mijn fiets!’
71. ¥ Zeg de volgende zin 5x snel achter elkaar zonder fouten: “Ik mix whiskey met de whiskey mixer”
72. Maak een kledingketting / levende waslijn met zoveel mogelijk kledingstukken
73. Doe een huwelijksaanzoek
74. Maak een vlogfilmpje van 5 minuten
75. Knuffel een boom met 10 mensen
76. Pas een BH
77. Regel bierviltjes van 10 verschillende merken
78. Verzin een groepskreet
79. Speel een scène uit een film na
80. Doe een pantomime stukje midden in het centrum
81. Zing in 5 verschillende winkels tegen de caissière het liedje van juf Ank: “Hallo allemaal”
82. Geef een show weg op het podium van de 013
83. Wees creatief met 3 verschillende Disney films
84. Geef 3 vreemde mensen een knuffel zonder het te vragen
85. Maak een originele groepsfoto
86. Blaf tegen 4 verschillende honden alsof je zelf een hond bent
87. Doe 25 push ups zonder pauze tussendoor
88. Raadt wat we hierna gaan doen

