
Crazy 88 

 

1 Blijf 20 tellen op 1 been staan.  45 Huppel een rondje door de tuin  

2 Spring 10 keer zo hoog als je kunt  46 Maak een handstand tegen de muur  

3 Maak een toren van 1 meter hoog met 
diverse spullen 

 47 Vouw een vliegtuigje en gooi deze zo ver 
mogelijk weg 

 

4 Maak 10 kikkersprongen  48 Huppel 15 keer achteruit  

5 Versier je fiets en ga een rondje fietsen  49 Maak een speurtocht of volg een speurtocht  

6 Dans de kabouterdans  50 Lak je nagels  

7 Zoek iets wat typisch iets uit jouw 
woonplaats is 

 51 Zoek een aantal stokken en maak hiermee je 
eigen naam 

 

8 Maak een mummie  52 Doe 10 push ups  

9 Zoek iets van afval en gooi dit weg  53 Glijd ergens van af  

10 Duikel ergens overheen (rekstok/stang)  54 Nummer elk blaadje van een rol wc papier  

11 Lees de krant van vandaag  55 Ren 10 rondjes om een boom  

12 20x touwtje springen  56 Dans de macarena  

13 Kruip onder 5 verschillende dingen door  57 Doe je favoriete sportmoment na  

14 Verzamel 3 schoenen in verschillende maten  58 Zoek iets wat drijft en laat het varen op water  

15 Maak een mooi kunstwerk op straat met 
stoepkrijt 

 59 Zoek iets waarmee je met iemand minimaal 5 
keer kan overgooien 

 

16 Fotografeer een vlieg of een mug  60 Maak een ( kruiswoord ) puzzel  

17 Zoek een mooie steen  61 Maak een piramide  

18 Maak een treintje van minimaal 6 knuffels  62 Geef iedereen bij jou thuis een high five  

19 Schrijf met kleren crazy 88 op de grond  63 Doe alsof je over een finish rent  

20 Speel een bal 15 keer achter elkaar tegen 
een muur ( met je handen of voeten ) 

 64 Gooi 3 keer een bal tegen een boom en vang 
deze weer op 

 

21 Maak een zandkasteeltje  65 Doe 3 keer de koprol  

22 Doe het dansje: Hoofd, schouders, knie en 
teen helemaal ( 3 keer ) 

 66 Ren 2 rondjes om je huis. Kan dit niet, raak 
dan 2 keer alle hoeken in de woonkamer aan 

 

23 Doe 10 jumping jacks  67 Balanceer over een laag muurtje  

24 Loop op handen en voeten van lantaarnpaal 
naar lantaarnpaal 

 68 Maak een slinger van 20 schoenen achter 
elkaar 

 

25 Verzamel zo veel mogelijk gele spullen  69 Verzamel zo veel mogelijk rode spullen  

26 Zoek minimaal 10 verschillende blaadjes 
(van verschillende kleuren/bomen) 

 70 Schrijf je naam zo groot mogelijk met 
stoepkrijt 

 

27 Gooi een paar sokken in een wasmand van 
1, 2 en 3 meter afstand 

 71 Spel je naam en ren steeds naar een 
voorwerp dat met die letter begint 

 

28 Drink een flesje water van 0.5 liter leeg  72 Neem een gezonde snack  

29 Doe de afwas ( als die er is )  73 Trek je mooiste verkleedkleding aan  

30 Knuffel een boom  74 Draag een bloem in je haar  

31 Trek je kleren binnenstebuiten aan  75 Doe je schoenen verkeerd aan  

32 Maak een gekke gezichten foto met je 
familie 

 76 Loop een zo groot mogelijk rondje met een 
aardappel/tennisbal op een lepel 

 

33 Probeer zo ver mogelijk te springen  77 Spring over 5 verschillende dingen heen  

34 Help thuis met schoonmaken  78 Laat de hond van de buren uit  

35 Maak van wc-rollen een zo hoog mogelijke 
toren 

 79 Pak met je mond een appel uit een waterbak  

36 Leer jezelf jongleren met 2 of 3 ballen  80 Klim ergens op en spring er van af  

37 Zoek een levend beestje en zet deze op een 
veilig plek neer 

 81 Zing je favoriete liedje hard op  

38 Maak lunch voor je ouders  82 Trek zoveel mogelijk sokken aan  



Crazy 88 

 

 

  

 

39 Probeer een ballon zo vaak mogelijk hoog te 
houden met je handen en voeten 

 83 Teken met stoepkrijt het logo van je favoriete 
sportclub 

 

40 Doe een schoen in een schoen aan  84 Wikkel jezelf in zoveel mogelijk dekens  

41 Maak een hinkelbaan  85 Maak zelf een sjoelbaan  

42 Beeld een sport uit en laat een ander raden 
welke sport 

 86 Een tafeltennis balletje zoveel mogelijk 
hooghouden met een batje 

 

43 Doe een rups na  87 Trek sokken aan je handen en probeer een 
flesje te openen 

 

44 Vertel een goede grap  88 Zwaai naar 5 mensen die voorbij lopen  


