
CRAZY 88

- Speel individeel of in teams
- Spreek een speelduur af
- Verzamel zo veel mogelijk punten
- In willekeurige volgorde

- Houdt 1,5 meter afstand
- Wees creatief
- Foto's en filmpjes dienen als bewijs
- Het team met de meeste punten wint!

1. Doe een goede daad (4 pt)
2. Fotografeer een vlieg (5 pt)
3. Glijd van een trapleuning (4 pt)
4. Klim in een boom (4 pt)
5. Geef een onbekende een compliment (5
pt)
6. Knip een lintje door (2 pt)
7. Geef een onbekende een 
kushand (4 pt)
8. Zwaai naar een voorbijgaande 
bus (2 pt)
9. Ga op de foto met een BN'er (10 pt)
10. Vermom je (4 pt)
11. Verzamel 5 verschillende bloemen 
(2 pt)
12. Doe een tekenfilmfiguur na (4 pt)
13. Loop 10 keer een trap op en af (2 pt)
14. Fotografeer een gele auto (4 pt)
15. Vier een feestje (3 pt)
16. Verdien 1 euro met een truc of 
act (5 pt)
17. Roep 'mand' naar iemand met een
fietsmand (4 pt)
18. Speel 'de vloer is lava' op een
openbare plek (5 pt)
19. Fotografeer een mier (2 pt)
20. Doe een TikTokdansje (10 pt)
21. Knuffel een boom (1 pt)
22. Leer 'ik hou van jou' in 4 talen die je
nog niet eerder kende (3 pt)
 

23. Maak een selfie met 2 mensen die je     
 niet kent (4 pt)
24. Maak een handstand (1 pt)
25. Bedenk een yel (1 pt)
26. Maak een foto van een klok om 12:12 of
13:13 of 14:14 of 15:15 etc. (2 pt)
27. Houd een watergevecht (5 pt)
28. Was je handen (1 pt)
29. Maak een toren van WC-papierrollen 
(2 pt)
30. Maak een portret van iemand 
anders (5 pt)
31. Eet een citroen helemaal op (behalve de
schil) (10 pt)
32. Zing een liedje voor iemand die Laura
heet (10 pt)
33. Maak een mummie (8 pt)
34. Speel boter, kaas en eieren (2 pt)
35. Maak een panoramafoto waar je minstens
3 keer zelf op staat (10 pt)
36. Doe alsof je een standbeeld bent (2 pt)
37. Bel een familielid op en vertel een leuke
mop (4 pt)
38. Maak een selfie met een appel (1 pt)
39. Bouw een kaartenhuis (4 pt)
40. Steek een kaarsje aan (1pt)
41. Speel een beroemde filmscène 
na (10 pt)
42. Draag twee verschillende schoenen 
(1 pt)
43. Maak een tent (5 pt)
44. Doe een wedstrijd beschuitfluiten
 (8 pt)
 
 

Coronaproof

88 grappige, leuke, uitdagende opdrachten voor een dag met je vrienden
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45. Miauw tegen een kat tot je antwoord
krijgt (5 pt)
46. Maak een stopmotion filmpje van
minimaal 10 seconden (10 pt)
47. Bedenk een alternatief voor een
mondkapje (1 pt)
48. Roep 'Marco' tot een onbekende 'Polo'
terug roept (5 pt)
49. Luid een klok (3 pt)
50. Loop 5 keer een winkel in en uit (4 pt)
51. Kus een kikker (15 pt)
52. Maak een toeristisch kiekje (1 pt)
53. Doe een dansje midden op straat
 (8 pt)
54. Steun een local (4 pt)
55. Laat een tekst achter in het zand of op
een grasveld (2 pt)
56. Maak een bloemenkransje en draag
hem op je hoofd (4 pt)
57. Maak een stoepkrijttekening voor de
deur van een onbekende (10 pt)
58. Maak een lied / rap over een ander
team met minstens 2 coupletten (10 pt)
59. Doe een koprol in de supermarkt 
(8 pt) 
60. Praat als Donald Duck (3 pt)
61. Maak een vlog van 3 minuten (10 pt)
62. Vouw een vliegtuig en laat hem vliegen
(1 pt)
63. Blaf tegen 3 verschillende honden 
(6 pt) 
64. Doe 50 push-ups (5 pt)
65. Schrijf een gedicht van 10 regels (10 pt)
66. Trek je shirt achterstevoren en
binnenstebuiten aan (1 pt)
 
 
 
 

67. Ren een rondje om een kerk (5 pt)
68. Maak een selfie met een parkiet of
papegaai (8 pt)
69. Laat een hond uit (5 pt)
70. Red een dier (8 pt)
71. Verbouw een huiskamer (8 pt)
72. Eet een lepel sambal (10 pt)
73. Zeg deze zin 5 x achter elkaar zonder
fouten: 'de kat krabt de krullen van de
trap' (5 pt)
74. Jongleer met 3 rauwe eieren (10 pt)
75. Speel verstoppertje (2 pt)
76. Fotografeer iemand met de naam
'Ryan' (8 pt)
77. Zwem op het droge (1 pt)
78. Geef een serenade onder een balkon
(8 pt)
79. Ga op de foto met een kunstwerk (4 pt)
80. Maak een reclamefilmpje van 1 minuut
waarin je een product aanprijst (10 pt)
81. Zeg het alfabet achterstevoren zonder
te spieken en een fout te maken (8 pt)
82. Zing een kinderliedje voor een kind 
(5 pt)
83. Imiteer een van je tegenstanders (3 pt)
84. Speel een sterfscène na (4 pt)
85. Fotografeer iemand die 85 is (5 pt)
86. Verzamel 10 grassprieten en leg ze
van groot naar klein (2 pt)
87. Doe een iconische pose na (denk aan
die van Usain Bolt, Johnny Bravo, Marilyn
Monroe) (2 pt)
88. Draai achter elkaar 88 rondjes in
dezelfde richting zonder te stoppen (15 pt)
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Tag @clickjongeren en #clickjongerencrazy88 bij jullie tofste

foto's en filmpjes!


