SSV-Battle Feest opdrachten
Opdrachten
1. Doe de Swish Swish (backpack dance) (minimaal 10 seconden)
2. Doe een shotje met iemand van de Accie
3. Stop zoveel mogelijk kipnuggets in je mond
4. Vraag “The Arabian Derby” aan bij de DJ, punten worden toegekend als
deze plaat daadwerkelijk wordt gedraaid
5. Ga met 5 dingen op de foto die de kleur van jouw SSV hebben
6. Doe een adtje vleermuis
7. Maak buiten een radslag
8. Vertel een originele openingszin aan iemand van FOSST
9. Plak je sticker op de rug van iemand van een andere SSV (minimaal 1
minuut blijven zitten)
10. Win 3x achter elkaar steen-papier-schaar van iemand van FOSST
11. Van welke sport is de term “force flick” en leg uit wat het is
12. Win een adtje van iemand van een andere SSV
13. Bestel bij de bar in Café Brandpunt precies één bitterbal
14. Blaas een condoom op tot deze knapt
15. Ga vanuit de kroeg naar de voorkant van het terras van BP zonder de
grond te raken
16. Bestel en drink FP in de kroeg
17. Knoop de veters van minimaal 3 mensen van je vereniging aan elkaar
voor minstens 15 minuten
18. Bedenk een rijmpje van minimaal 6 regels voor FOSST
19. Bestel een milkshaky shaky shaky shaky bij de McDonalds
20. Doe de macarena met minimaal 3 mensen van je vereniging
21. Ga op de foto met de huisgenoot van Michèlle (die is ook in BP)
22. Doe een mini-dab met Mike
23. Verwissel van schoenen met iemand van een andere SSV
24. Huppel een rondje om de McDonalds
25. Zing a capella “Sinterklaas kapoentje”
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