
 

De grote Olympische Spelen van Chiro Mutsaard 
 

Nu we allemaal al zo lang binnen zitten en niet meer elke zondag veel kunnen bewegen tijdens leuke 

spelletjes, willen we graag eens testen wie van jullie nog zo fit en sterk is. Dit doen we aan de hand van 

de enige echte Olympische Spelen van Chiro Mutsaard! Durf jij de strijd aan te gaan? 

Je kan kiezen om alleen of in familieverband te strijden voor de titel van olympisch kampioen. De 

winnaar wordt beloond met een zak snoep die iemand van de leiding met de fiets en op een veilige 

afstand tot bij jullie thuis zal brengen! 

Er zullen twee categorieën plaatsvinden: de opdrachten die zo goed en origineel mogelijk moeten 

uitvoeren en de opdrachten die zo snel mogelijk moeten volbracht zijn. Beide categorieën bevatten 

meerdere opdrachten die gefilmd moeten worden om nadien door te sturen naar de leiding. Wij zullen 

op basis van de filmpjes de enige echte olympisch kampioen uitkiezen. 

Categorie 1: Probeer onderstaande opdrachten zo goed en origineel mogelijk uit te voeren 

• Wissel volledig van kleren met je ouder(s) en neem samen een foto. 

• Maak een (TikTok) filmpje waarin je in een gekke outfit danst op een leuk liedje. 

• Slagroomsmijten! De ouders spuiten slagroom op hun hand en katapulteren het in de lucht. 

De leden proberen het met hun mond op te vangen, en omgekeerd. Dit kan ook met ander 

voedsel, natuurlijk. 

• Bouw in de tuin of de woonkamer een zo zot mogelijk kamp! 

• Maak een gepersonaliseerd mondmaker met verwijzing naar Chiro Mutsaard.  

• Maak een zo lang mogelijke klerenketting. 

• Schrijf een zo mooi/leuk/origineel mogelijk gedicht over de Chiro! 

 

Categorie 2: Probeer onderstaande opdrachten zo snel mogelijk te volbrengen 

• Maak zoveel mogelijk tuimelingen in één minuut. 

• Span een elastiekje over je hoofd, ter hoogte van het topje van je neus. Zorg dat het 

elastiekje zo snel mogelijk tot onder je kin komt, zonder je handen te gebruiken natuurlijk. 

Enkel je gezichtsspieren zijn toegelaten! 

• Zet zo rap mogelijk een tent op (een 2 Seconds tent telt niet). 

• Bouw zo snel mogelijk een kaartenhuisje van twee verdiepen.  

• Laat zo snel mogelijk een ballon ontploffen zonder je handen en voeten te gebruiken. 

• Probeer in één minuut zo veel mogelijk op en van een stoel te stappen. 

• Probeer zo rap mogelijk rond een stoel of tafel te kruipen zonder de grond te raken  

 

Je mag zelf kiezen welke opdrachten je uitvoert, maar hoe meer hoe beter! Véél succes! De winnaar 

wordt op het einde van de maand bekend gemaakt . 

De filmpjes /foto’s mogen jullie doorsturen naar dit emailadres tot en met 24 mei: 

chiromutsaard.filmpjes@gmail.com  

mailto:chiromutsaard.filmpjes@gmail.com

