Crazy Christmas
Welkom bij de Crazy88 van de KaC 2021!
Voer de onderstaande taken uit samen me je
groepje en maak hier foto’s/filmpjes van. Elk
onderdeel kan je zo klein of groots maken hoe je
zelf wilt! Het leukste, grappigste en beste groepje
maakt kans op AJW-kaartjes!
Hoe werkt het?
Voer zo veel mogelijk opdrachten uit met je
groepje van maximaal 4 mensen. Deze opdrachten
kunnen tot 16 januari 2022 om 22:00 uur
als foto/filmpje/bestand worden ingeleverd in
de gedeelde drive. Zet bij de bestandsnaam het
juiste nummer van de opdracht. Aan het einde
van de Crazy88 stemmen alle KaC-leden welk
groepje de beste en grappigste inzendingen heeft
ingestuurd. Daarna zal op de eerstvolgende borrel
een presentatie worden gehouden met de beste
inzendingen van alle groepjes.

Inzenden
Contacteer namens je groepje iemand van de KaC
via de QR-code, wij delen dan een drivemapje met
jullie.

Om mee te beginnen

Science Park

1.

Leukste teamnaam

11.

Koprol in de kamer

2.

Haal je mascotte op in de kamer en versier hem

12.

Bak kerstkoekjes voor de KaC

13.

Foto met docent die een kerstmuts draagt

Muziek

14.

Vraag Jaap om Fristi

3.

Speel een kerstliedje liedje op een instrument

15.

4.

Voer een gesprek met alleen lines van (bekende
kerst) liedjes

Vraag tijdens een hoorcollege of je naar het toilet
mag aan de docent

16.

Bestel een Turkse Pizza bij Fuat met alleen maar
rode en groene ingrediënten

5.

Rickroll iemand (
”https://tinyurl.com/48mwbde3”)

17.

Maak iemand van de KaC aan het lachen met een
kerstgrap

6.

Zet Flappie van Youp van ’t Hek op voor het kerstdiner

18.

Solliciteer voor het bestuur

19.

Zorg ervoor dat de security van Sciencepark mee
helpt zoeken naar een kerstbal die je ’kwijt’ bent

20.

Lever je mascotte aan het einde van de Crazy88 in

Familie
7.

Kerstdiner foto met de fam en de mascotte

8.

Foto foute kersttruien met de fam

9.

Ad met de fam

10.

Nitraatje erbij? (Zie Youtube)

Kerstvakantie

Video’s

21.

Ga verkleed als kerstman/vrouw

37.

Reenact een internetgekkie

22.

Lees een boek uit in de kerstvakantie

38.

Geef een kac lid een pepernoot

23.

Bedenk een Gandhi quote voor wereldvrede

39.

24.

Verzin een kerst(drank)spel en speel dit met een
KaClid

Zet “we are taking the hobbits to isengard” op in
de nsa kamer

40.

Doe een bekende disney film na zonder dat je mag
praten

41.

Schiet een penalty op de lat

42.

Pel een banaan met je tenen

25.

Slee van een heuvel

26.

Steel een kerstboom

27.

Foto: Beeld de geboorte van Jezus uit (met herders
en koningen etc)

28.

Haal bij club de Kleine Cooldown op Leidseplein
een kerstmuts op

29.

Video: Ga op schoot zitten bij de kerstman en vertel
wat je voor kerst wilt

30.

Nieuwjaarsduik

31.

Nieuwjaarsadt

32.

Eet gele sneeuw

33.

Maak een sneeuwpop

34.

Eet een oliebol in één hap

35.

Stuur een brief met tekening naar de kerstman

36.

Geef iemand een te groot en onhandig cadeau om
mee te nemen

Groepje

Alcohol

43.

Foto menselijke piramide

56.

Ad een corona biertje

44.

Recreate een album cover

57.

Maak je eigen signature kerst shot/cocktail

45.

Speel ’the floor is lava’ op een openbare plek

58.

46.

Kom als team in thema verkleed in de nsa kamer
chillen

Geef een biertje aan een willekeurig ander persoon
tijdens de wekelijkse borrel

59.

Film: halve leo in je keel

60.

Ice iemand van de NSA

47.

Speel Jenga en maak een foto van de toren terwijl
deze omvalt

48.

Knip het haar van een teamgenoot

49.

Doe als team aan Christmas caroling bij de studieverenigingskamers (in outfit is een +)

50.

Film: Maak je eigen persco met kerstmetaforen

51.

Steel de mascotte van een ander team

52.

Race tegen een ander team waarbij je eerst 15 rondjes moet draaien voor je naar de overkant mag. Wie
wint krijgt een punt

53.

Maak foto’s (kalender) met je team waarbij alleen
kerstversiering gedragen mag worden (kalender mag
je ophangen in de nsa kamer)

54.

Foto/film: sla een ei kapot op je teamslid hoofd

55.

Neem een groepsfoto met Jan de barman

Overig
61.

Geef iemand een kusje onder de mistletoe

62.

Help een bejaarde met oversteken

63.

Maak een ASMR video

64.

Roep ’Mand’ naar iemand met een mand

65.

Wissel de kleding van minstens 2 teamleden

66.

Jonko creatie

67.

Maak een natuurkundig/wiskundig eetbaar kunstwerk

68.

Maak een kunstwerk met mondkapjes

69.

Vind een bewegende 14

70.

Vind een wetenschappelijk artikel over kerst

71.

Schrijf een mooie kerst-haiku

72.

Doneer een groot bedrag aan een goed doel

Thuis
73.

Programmeer een kerstboom

74.

Kijk een cheesy kerst Romcom

75.

Foto: bak pannenkoeken of koekjes

76.

Maak een mukbang

77.

Versier je kerstboom met NSA merchandise

78.

Geef een goed idee voor activiteit tijdens coronatijden aan de KaC

79.

Versier iemand

80.

Show jouw party trick

81.

Zet iemand scholars mate

82.

Koprol in de sneeuw

83.

Vind alle woorden in de kruiswoordpuzzel achterin

84.

Ondergoedsneeuwballengevecht

85.

Carbidschieten

Instant Winners
86.

Overnacht op SciencePark

87.

Maak een nieuwe kleur

88.

Maak het vijfde element

