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Spelregels Crazy 15 
De Crazy 15 is een speciale Lustrumwedstrijd tussen de commissies. Met de opdrachten uit de 
Crazy 15 kunnen punten verdiend worden die bij de Flowmissie opgeteld worden. Voor iedere 
correct uitgevoerde opdracht kan 1 punt toegekend worden. Er kunnen bonuspunten ter 
waarde van 0,5 punt toegekend worden voor bijvoorbeeld creativiteit, grootte of afstand.  
 

Toekennen van punten 

In totaal kan een commissie 15 punten (exclusief bonuspunten) verdienen met het correct 
uitvoeren van de opdrachten. Een opdracht wordt pas als correct beschouwd wanneer deze 
is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. Bonuspunten worden slechts aan één commissie 
uitgereikt per opdracht. Dit zal gebeuren aan het einde van de Crazy 15. Opdrachten kunnen 
worden ingeleverd tot en met 15 juni 2018 23:59 uur.   
 

Inleveren van opdrachten 

Het inleveren van bewijsmateriaal van uitvoering van de opdrachten gebeurt via de 
bestuursbuddy van de betreffende commissie. Bewijsmateriaal mag worden opgestuurd via 
WhatsApp of via de mail van het betreffende bestuurslid. Alleen de commissaris van de 
commissie mag bewijsmateriaal inleveren. Indien dit op een andere manier dan aangegeven 
wordt gedaan, wordt de opdracht niet als correct beschouwd. 
 

Correctheid van opdracht 

Om een opdracht als correct te beschouwen, moet deze aan de volgende criteria voldoen: 

• De opdracht is volledig uitgevoerd. 

• De opdracht is uitgevoerd met de volledige commissie exclusief de bestuursbuddy van 
de betreffende commissie. De bestuursbuddy van de betreffende commissie mag aan 
de opdrachten meedoen, maar dit is niet verplicht om opdrachten als correct te laten 
gelden. 

• De opdracht is via WhatsApp of via de mail door de commissaris van de commissie 
ingeleverd bij de bestuursbuddy van de betreffende commissie.  

• De opdracht is in de letterlijke zin uitgevoerd zoals deze is beschreven. 

• De opdracht is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur. 

• De datum van uitvoering van de opdracht staat bij de ingeleverde opdracht. 
 

De opdrachten van de Crazy 15 

Hieronder staan de 15 opdrachten waaruit de Crazy 15 bestaat. Bij iedere opdracht staat en 
omschrijving en wat voor materiaal moet worden ingeleverd. Opdrachten mogen niet 
gecombineerd worden. 
 

1. Maak een lipdub met de commissie. 

Lipdubs zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden, en worden soms door groepen 
van wel 700 man gedaan. Een lipdub met je commissie zal geen 700 man omvatten, maar is 
hierdoor niet minder leuk! Laat je creativiteit op hol slaan en playback de longen uit je lijf bij 
deze opdracht.  
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Inlevermethode: video van de lipdub 
 

2. Krijt ergens groot het Lustrum Flowlogo.  

Het logo van Flow dragen wij graag uit op vesten, broeken, shirts, etc. Nu aan jullie de taak 
om dit zo groots mogelijk aan te pakken! Zitten er goede tekenaars in je commissie? Dan heb 
je geluk. Krijt ergens samen met je commissie het Lustrumlogo zo groot mogelijk. 
 
Inlevermethode: foto + afmetingen Flowlogo 

 

3. Ga overdag op de foto met het hele Dagelijks Bestuur 2017-2018 van Flow.  

Vijf bestuursleden bij elkaar verzamelen kan een grote klus zijn. Je commissie mag dit echter 
toch gaan proberen om een mooie foto te maken! Dit mag alleen overdag en niet tijdens een 
van de Dagelijks Bestuursvergaderingen. 
 
Inlevermethode: foto 

 

4. Zing het lustrumlied met 3 onbekenden. 

Bij Flow houden we van muziek. Zelfs zo veel, dat er een speciaal Lustrumlied is gemaakt voor 
het 3e lustrum van Flow! Het is aan jullie om dit lied uit volle borst te zingen, samen met 3 
onbekenden. 

 
Inlevermethode: video 
 

5. Draag een volledig blauw-gele outfit. 

Flowkleding is er in alle soorten en maten. Een complete Flow-gekleurde outfit is echter niet 
zo voor de hand liggend. We zien graag een foto van je hele commissie in deze matchende 
blauw-gele outfits. 

 
Inlevermethode: foto 

 

6. Ga op een uitje met de hele commissie. Let op! Een commissievergadering of Flowactiviteit 

telt hierbij niet mee. 

Om goede activiteiten neer te zetten is het van belang dat een commissie goed samenwerkt. 
Voor goede samenwerking is het fijn als iedereen in de commissies elkaar een beetje kan leren 
kennen. Een goede methode hiervoor is een commissie uitje!  

 
Inlevermethode: foto 

 

7. Maak een foto terwijl je een dier aan het voeren bent.  

Een appeltje, stukje brood of een wortel: je hebt vast nog wel iets liggen in je koelkast om aan 
de hongerige diertjes van Tilburg te schenken. Samen met je commissie eten is natuurlijk 
hartstikke leuk, maar eten uitdelen kan nog veel leuker zijn. En al helemaal als dit uitdelen aan 
dieren betreft. Voer met je commissie de dieren van Tilburg!  
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Inlevermethode: foto 
  

8. Ga met de commissie zo ver mogelijk fietsen.  

Lichaamsbeweging is gezond, en we zien jullie dan ook graag in beweging! Pak je fiets erbij en 
tour samen met je commissie Nederland door! Beginpunt: Klein Café Van Horen Zeggen. 
Eindpunt: zo ver mogelijk daar vandaan!  
 
Inlevermethode: foto met plaatsnaambord of kilometerteller + fietsen van de commissieleden  
 
9. Maak een commissiefoto met een optische illusie.  
We hebben allemaal al een mooie commissiefoto natuurlijk, maar die kunnen altijd beter. 
Maak een commissiefoto met daarin een optische illusie. Dit mag van alles zijn, wees creatief!  
 
Inlevermethode: foto  
 

10. Zit met de hele commissie op de Flowbank met de gouden 15 ballonnen.  

De bank op de Flowkamer is bij iedereen inmiddels wel bekend. Maar hoeveel mensen passen 
daar eigenlijk op? Aan jullie de taak om dat uit te proberen en met de gehele commissie op 
de bank plaats te nemen, samen met de gouden 15 ballonnen die dit jaar op de Flowkamer 
hangen!  
 
Inlevermethode: foto  
 

11. Leer een zin in een vreemde taal van een international. Let op! De international mag geen 

actief lid zijn van Flow.  

Tilburg University wordt steeds internationaler. Op de campus hoor je om je heen dan ook 
allerlei verschillende talen. Het is aan jullie om een zin in de vreemde taal van een 
international die niet actief is bij Flow te leren!  
 
Inlevermethode: video  
 

12. Maak een leuke Flow promotiefilm en post deze op Facebook.  

Beeldmateriaal is altijd belangrijk. Ga met je commissie op pad om een leuk promotiefilmpje 
te maken over onze vereniging! Post deze daarna op Facebook met de hashtag #FlowsCrazy15. 
Bonuspunten voor het filmpje met de meeste likes!  
 
Inlevermethode: video  
 

13. Neem Sheldon, de knuffelschildpad van Flow, mee op avontuur.  

Sinds het begin van dit collegejaar ondersteunt Sheldon waar nodig het Dagelijks Bestuur. Hij 
is echter nog niet verder gekomen dan de Flowkamer. Laat Sheldon samen met je commissie 
een tof avontuur beleven!  
 
Inlevermethode: foto + beschrijving van het avontuur  
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14. Maak een foto met een lid van de Lustrumcommissie zonder dat dit lid het door heeft.  
Voor het 3e Lustrum van Flow is de Lustrumcommissie al een jaar hard aan de slag. Deze 
commissieleden kom je vaak tegen in de wandelgangen van Flow. Maak met je gehele 
commissie een foto met één van de 8 leden van deze commissie (Donny Batenburg, Dennis de 
Groot, Johan van Diepen, Karen Foesenek, Linda Slaats, Marjolein Triepels, Suzan van Dijke of 
Yvonne Withagen).  
 
Inlevermethode: foto  
 
15. Ga op visite bij één van de zusjes van Flow.  
Flow is niet de enige vereniging voor studenten Communicatie- en Informatiewetenschappen 
in Nederland; we hebben allerlei zusjes! Onze zusjes zitten verspreid door het hele land. Aan 
jullie de taak om op visite te gaan bij één van deze zusjes! De zusjes van Flow zijn: Babylon, 
Commotie, Communiqué, SV Contact, Faculteitsvereniging EOS, Mercurius en Mycelium.  
 
Inlevermethode: foto met zusjesbestuur op hun verenigingskamer 
 


