
Uit de oude doos

In deze TikTok gebruik je het iconische  
emo-punknummer I’m Just a Kid van Simple 

Plan als achtergrondmuziek. Het doel is om 
een oude familiefoto zo goed mogelijk na te 
maken. Poseer samen met je familieleden op 
exact dezelfde manier als op de originele foto 
en monteer daarna de originele foto op het 
einde van je TikTok ter vergelijking. Perfect 

voor je #ThrowbackThursday!

#imjustakid



Keukenorkest

Zoek onder de hashtag naar een geluids-
fragment van het nummer Stand By Me van 
Ben E. King en doe met je gezinsleden alsof 
je ieder een muziekinstrument uit het num-

mer bespeelt. Alleen gebruik je geen gewone 
muziekinstrumenten. Wat dacht je van een 
glas als triangel of soeplepel als microfoon? 

De mogelijkheden zijn eindeloos.

#whenthenighthascome



Dansinterpretatie

Kies een dans-challenge die op dit 
moment heel populair is, maar doe hem 

in een totaal andere dansstijl. Wat dacht je 
van het nummer Renegade, maar dan als 

een ballet? Of een tapdansversie van 
 I’m a Savage? Misschien creëer je  

zo wel een hip TikTok-dansje!



Dansketting

De hashtag voor deze uitdaging  
vat perfect samen wat je moet doen. 

Selecteer het geluid onder de hashtag en 
ga met je danspartners in een rij voor de 

camera staan. De eerste persoon doet twee 
willekeurige dansmoves, waarna de  

volgende danser de laatste dansmove van  
zijn voorganger nabootst en een nieuwe 

toevoegt. Zo ga je door tot iedereen  
aan de beurt is geweest.

#yourfirstmoveistheirlastmove



Stel je ouders op de proef in deze 
challenge. Zorg dat er klusjes moeten 

gebeuren, zoals het schoonmaken van een 
raam, het opbergen van speelgoed en het 

opzuigen van kruimels in de gang. Houd een 
timer bij de hand en kijk hoe snel ze alles 
klaarkrijgen. Wie het snelst alle obstakels  

heeft opgeruimd, wint de uitdaging!

VERSUS
Mama

Papa



Huisdierkunstjes

Heb je een huisdier? Dan moet je zeker deze 
challenge eens proberen! Stapel rollen toilet-

papier in een deuropening of gang en kijk hoe 
hoog je hond of kat kan springen. Lukt het je 
huisdier om over één laag rollen te springen, 

voeg dan een nieuwe laag toe. Bij elke nieuwe 
laag bereikt je huisdier een hoger level. Level  

5 is indrukwekkend! Gebruik het nummer  
Level Up van Ciara als achtergrondmuziek.

#levelup



Wat zou jij dragen?

Wat zouden jullie dragen als jullie personages 
waren uit Nachtwacht? Of Harry Potter? Zoek het 
liedje Stunnin’ van Curtis Waters op, kies 4 films 

of series, trek jullie kleerkasten open en stel outfits 
samen die perfect binnen dat fictief universum 

zouden passen. Het hoeft overigens niet bij fictie 
te blijven. Je kan ook verschillende tijdperken na-
bootsen of gewoon je favoriete outfits showen.

#whatiwouldwear



Wie is de favoriet?
#siblingquestions

#momordadchallenge
Kom voor eens en altijd te weten wie de  

favoriete gezinsleden zijn! Zoek naar het geluids-
fragment onder de hashtag #siblingquestions en  

laat de ouders achter de kids staan. In het geluidsfrag-
ment horen jullie daarna een reeks vragen. Bijvoorbeeld:  
‘Wie haalt er het meeste kattenkwaad uit?’ of ‘Wie is er 

het slordigst?’ Vervolgens wijzen de ouders naar het kind 
op wie de uitspraak in het geluidje het meest van toepas-

sing is. In de ‘Mom or Dad’-versie draaien jullie de  
uitdaging om en kiezen de kinderen tussen de  

ouders voor bepaalde vragen.


