
Opdrachten ZJQ 2.0 - Crazy 88 

Opdrachten ZJQ / Crazy 88 
nr  opdracht  foto film punt padlet whatsapp 

1 Maak een geluidsopname(filmpje) van de 
deurbel. 

 x 1  Crazy88-A 

2 Deel een gekke-bekken-groepsfoto van je 
groepje.  

x  1  Crazy88-A 

3 Speel “Happy Birthday” op een instrument.  x 5  Crazy88-A 

4 Vouw een vliegtuigje en laat deze minimaal 
2 seconden vliegen. 

 x 1  Crazy88-A 

5 Knip een lintje door   x 1  Crazy88-A 

6  Maak een selfie met een pan op je hoofd x  1  Crazy88-A 

7 Doe de inkayell  x 1  Crazy88-A 

8 Steek een satéprikker door een ballon 
zonder dat hij knapt.  

 x 5  Crazy88-A 

9 Vertel een mop en maak er een filmpje 
van.  

 x 5  Crazy88-A 

10 Doe een goocheltruc.   x 5  Crazy88-A 

11 Juich alsof je de totempaal hebt gewonnen  x 5  Crazy88-A 

12 Zet zoveel mogelijk wasknijpers op je 
gezicht en maak een selfie. De groep met 
de meeste wasknijpers op het gezicht wint  

x  5  Crazy88-A 

13 Bouw een hut van dekens en kussens x  5  Crazy88-A 

14 Vouw een A4 minimaal 7x dubbel  x 5  Crazy88-A 

15 Trek 5 seconden lang een gekke bek  x 3  Crazy88-A 

16 Lees een hoofdstuk uit jullie favoriete boek x  3  Crazy88-A 

17 Vertel het sprookje van Sneeuwwitje 
zonder ‘euh’ te zeggen 

 x 5  Crazy88-A 

18 Jongleer met minimaal 3 voorwerpen  x 5  Crazy88-A 

19 Beeld de 1,5 meter afstand zo origineel 
mogelijk uit 

 x 10   
Crazy88-A 

20 Maak een toren van 20 wcrollen x  10  Crazy88-A 

21 Doe een handenwasdansje van 20 sec. en 
film dit  
 

 x 10  Crazy88-A 
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22 10x hooghouden met een voetbal of 
hockeystick met bal 

 x 10  Crazy88-A 

23 Maak een knikkerbaan van halve wc rollen 
en papier waar een balletje / knikker 
gedurende ½  minuut doorheen kan 

 x 10  Crazy88-A 

24 Maak een mummie x  1  Crazy88-B 

25 Maak een handstand  x  1   Crazy88-B 

26 Laat je huisdier een trucje doen  x 1  Crazy88-B 

27 Maak een domino van 20 boeken en laat 
deze omvallen 

 x 1  Crazy88-B 

28 Bouw een wigwam x  5  Crazy88-B 

29 Teken een hinkelpad in jullie tuin en hinkel 
het pad 

 x 1  Crazy88-B 

30 Maak een foto alsof je in een vliegtuig zit x  1  Crazy88-B 

31 Houd vijf keer hoog met een wc-rol  x 5  Crazy88-B 

32 Vermom jullie allebei x  5  Crazy88-B 

33 Bedenk jullie eigen yell  x 5  Crazy88-B 

34 Doe een sportieve truc   x 5  Crazy88-B 

35 Speel een stuk uit een disney film na  x 5  Crazy88-B 

36 Praat als Donald Duck  x 5  Crazy88-B 

37 Stop zoveel mogelijk spekjes in je mond en 
film dit 

x  3  Crazy88-B 

38 Was 5 borden af  x 3  Crazy88-B 

39 Maak een parcours met minimaal 3 
hindernissen. Loop dat parcours met een 
lepel in je mond waarop een rauw ei ligt  

 x 3  Crazy88-B 

40 Stuur een appje met de tekst ’verrassing’ 
naar 06-53500875 en laat je verrassen. 
App het antwoord naar Crazy-88B 

  5  Crazy88-B 

41 Speel het spelletje ‘boter kaas en eieren, 
maak een foto van de eindstand 

x  1  Crazy88-B 

42 Raak met je tong je neus aan x  10  Crazy88-B 

43 Zing een inkalied  x 10  Crazy88-B 
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44 Zeg de volgende zin 5x snel achter elkaar 
zonder fouten: “De kat krabt de krullen van 
de trap”  

 x 10  Crazy88-B 

45 Doe met je tweetal een 
bekend TikTok dansje. 

 x 10  Crazy88-B 

46 Zing een lied in een andere taal maar niet 
in het Engels.  

 x 5  Crazy88-C 

47 Bouw een kaartenhuis van 4 lagen. x  1  Crazy88-C 

48 Blaas een ballon op tot hij knapt  x 1  Crazy88-C 

49 Maak een gebit van een sinaasappelschil  x  1  Crazy88-C 

50 Doe een boterham in één keer in je mond 
en eet hem op 

 x 1  Crazy88-C 

51 Maak een koprol  x 1  Crazy88-C 

52 Doe de radslag  x 5  Crazy88-C 

53 Glijd van de trapleuning x  5  Crazy88-C 

54 Loop 10 keer de trap op en af  x 5  Crazy88-C 

55 Blaas iets op zoals een skippybal of 
zwembandje 

 x 5  Crazy88-C 

56 Beeld jouw favoriete sport uit. Als wij raden 
welke sport het is, verdienen jullie de 
punten 

 x 5  Crazy88-C 

57 Spring 20 keer op en neer met een appel in 
je hand 

 x 3  Crazy88-C 

58 Maak een baard met slagroom of ander 
schuim 

x  3  Crazy88-C 

59 Neem een hap van een citroen  x 3  Crazy88-C 

60 Zeg het alfabet op in omgekeerde volgorde  x 1  Crazy88-C 

61 Maak een tekening met stoepkrijt x  3  Crazy88-C 

62 Trek meerdere lagen kleding over elkaar 
aan. Zorg ervoor dat je er als een 
Michelin-mannetje uit ziet 

x  3  Crazy88-C 

63 Plak zoveel mogelijk post-its op je hoofd 
 
 

x  10  Crazy88-C 



Opdrachten ZJQ 2.0 - Crazy 88 

nr  opdracht  foto film punt padlet whatsapp 

64 Maak een kettingreactie met minimaal 5 
reacties en film dit 

 x 10  Crazy88-C 
 

65 Verkleed jezelf compleet in het oranje en 
zing het Wilhelmus 

 x 10  Crazy88-C 

66 Gooi met een dobbelsteen drie keer achter 
elkaar 6 

 x 10  Crazy88-C 

67 Bouw een toren van zoveel mogelijk 
verschillende voorwerpen. Groepje met de 
meeste voorwerpen wint deze challenge. 

x  5 x  

68 Ga op de foto met een kerstbal  x  1 x  

69 Teken het logo van SJB  x  1 x  

70 Maak een foto van de klok om 19.00u x  1 x  

71 Zet ‘ZJQ-Crazy88’  in jullie tuin op een 
andere manier dan met stoepkrijt (bijv. met 
stokjes, eikels, steentjes e.d.) 

x  1 x  

72 Vind oranje veters x  1 x  

73 Maak een toren van 10 suikerklontjes x  1 x  

74 Knuffel een boom x  1 x  

75 Verzamel 10 rode items x  1 x  

76 Beschilder drie eieren (alvast voor Pasen).  x  5 x  

77 Lak jullie nagels, elke kleur mag x  5 x  

78 Klim in een boom.  x  5 x  

79 Fotografeer tien schoenen.  x  5 x  

80 Word een indiaan x  5 x  

81 Speel een potje ganzenbord x  5 x  

82 Verzamel 10 verschillende groene 
voorwerpen 

x  5 x  

83 Drink uit een prijsbeker x  5 x  

84 Maak een mooie kleurplaat voor SJB x  5 x  

85 Maak een toren van 15 suikerklontjes x  5 x  

86 Laat een ei rechtop staan en maak een 
foto ervan 

x  5 x  
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87 Maak een kunstwerk van minimaal 10 
willekeurige koekjes 

x  5 x  

88 Sla een ei kapot op je hoofd x  10 x  


