
Top Vakantie-Selfiechallenge
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Selfies
Nr. Omschrijving Euro's

1 In de bioscoop 1

2 Op de Eiffeltoren 25

3 Op de ijspiste 1

4 Aan de grote kerstboom op de Grote Markt van Brussel, verkleed als kerstman 7

5
Aan de grote kerstboom op de Grote Markt van Antwerpen, verkleed als Mega Mindy/Mega 

Toby
7

6 Aan de grote kerstboom in het Village de Noël in Luik 7

7 Tijdens een handenstand 3

8 Met jouw sneeuwpop 1

9 Met een bekende soapacteur 9

10 Bij een vuur in de buitenlucht (vuurkorf, kampvuur, winterbbq, …) 1

11 Vanop zee 9

12 Bij een Top Vakantie-kampplaats 3

13 Vanop meer dan 200 meter boven de zeespiegel 5

14 Onder water 5

15 Bij de nieuwe babyzebra in Planckendael 9

16 Bij een zwarte Lamborghini 7

17 Met 5 puppies 5

18 Aan het standbeeld van Urbanus in Tollembeek 5

19 Met gezichtsmasker in het beautysalon samen met de schoonheidsspecialiste 9

20 Vanop het reuzenrad in Londen 25

21 Aan een drielandenpunt 7

22 Tijdens 'The Last Post' in Ieper 7

23 Bij de kerstman op de schoot 5

24 Bij de tandarts op de stoel samen met de tandarts 9

25 In een examenlokaal samen met een leerkracht/professor 5

Elke werkdag geven we aan welke challenges voldaan zijn en hoeveel geld verzameld is.

Er zijn 88 challenges waaruit je kan kiezen. In de rechterkolom staat het aantal euro's dat met de 

challenge te verdienen is.

Een challenge mag meermaals gepost worden. De eerste selfie/Het eerste filmpje krijgt het 

oorspronkelijke bedrag. Elk(e) extra foto/filmpje krijgt 5% van het oorspronkelijke bedrag.

Top Vakantie moet herkenbaar zijn op de selfie/in het filmpje (pull, gadget, …), tenzij verkleden 

expliciet gevraagd wordt in de challenge.

Voor De Warmste Week hebben wij een lijst van challenges opgemaakt. Elke challenge komt overeen 

met een bepaald aantal euro's. Het doel is om zoveel mogelijk challenges te vervullen (met een selfie 

of een filmpje) zodat jullie een zo groot mogelijk bedrag inzamelen.

Post je selfie/filmpje openbaar op Facebook of Instagram en voeg volgende tags toe: 

@topvakantievzw #selfiechallenge #dewarmsteweek #nummervandechallenge.



26 In IKEA met 60 herbruikbare gekleurde bekers 1

27 In IKEA op een BUSSAN 3

28 In IKEA achter een bord Zweedse balletjes 3

29 Op het perron voor een aankondigingsbord van een trein naar Doornik 3

30 Voor een aankondigingsbord met minstens 7 treinen in vertraging 3

31 Bij de bakker met een éclair 1

32 Bij de bakker met een smurfentaart 3

33 Bij de bakker met een sinterklaas van chocolade 3

34 Samen met een politieagent in outfit 5

35 Samen met een pastoor in soutane of kazuifel (wees respectvol) 9

36 Samen met de Minister van Jeugd, Sven Gatz, of Minister van Defensie, Sander Loones 25

37 Op een leeg podium in een parochiezaal of iets gelijkaardig 1

38 Op het podium tijdens een concert van een lokale artiest of een lokale fanfare 3

39 Op het podium tijdens een concert van een beroemdheid 9

40 Op een sportveld in sportoutfit met jaren '90-zweetband rond het hoofd 3

41
Met een nationale speler/speelster van eender welke sport (de nationale speler/speelster 

moet getagd worden)
25

42 In een paskotje met een galakleed of kostuum 5

43 Naast een didactisch skelet 7

44 Met een kaartenhuisje van 5 niveau's hoog 3

45 Met z'n 3'en als de 3 Koningen aan een verkeersbord van Zichen-Zussen-Bolder 25

46 Naast een stapel studieboeken van 1 meter hoog 3

47 In het frietkot met een pak friet met stoofvlees 1

48 Op de wekelijkse dansrepetitie van de OKRA 7

49 In de metro op de roltrap 1

50 In het kippenhok met minstens 1 levende kip op de foto 5

51 Met een varken op de arm 5

52 Met een kanarievogel in de hand 5

53 Op de 113 op de overloop van de derde verdieping verkleed als Kwikkie 3

54 Op de 113 samen met Cedric 5

55 In de keuken samen met de mama en een huisdier 1

56 Terwijl je thuis aan het eten bent verkleed als Sinterklaas 7

57 Op het toilet terwijl je de ingrediënten van het wc-product aan het lezen bent 1

58 Bij het supporteren voor een sportwedstrijd 1

59 Tijdens een voorstelling (toneel, musical, opera, comedy) 3

60 Terwijl je studeert voor wiskunde, Frans of aardrijkskunde (moet zichtbaar zijn) 1

61 Terwijl je Risk speelt, verkleed als koning/veldheer/krijgsheer 7

62 Terwijl je Saboteur speelt, verkleed als dwerg (puntmuts en baard zijn vereist) 7

63 Met een echte slang 9

64 Op een schimmel (paard) 3

65 Op het strand met zwemvliezen aan en kerstmuts op 5

66 In camouflage 5

67 Als prinses 3

68 Op de speeltuin 1

69 Met dubbele kin 1

70 Met een gele fiets 3



71 Met een kegel op je hoofd 1

72 Wanneer je iets met stokjes eet 3

73 In Zaventem aan check-in nummer 10 7

74 Op donderdag 6/12/18 stipt om 06u06 (met digitale klok op de foto) 7

75 Aan een Vrijwilligersstraat in Vlaanderen (slechts 4 in Vlaanderen) 9

76 Met een VHS van de Leeuwenkoning 7

77 Met watten in neus en oren 1

Filmpjes
Nr. Omschrijving Euro's

78 Ajuinen snijden met tranende ogen 5

79 Touwtje springen verkleed als kerstman 7

80 10 maal pompen verkleed als K3-lid 7

81 Tijdens het versieren van je kerstboom 3

82 Een kerstlied zingen, samen met 10 andere personen 9

83
Frisdrank (met bubbels) zeer goed schuden en op een openbare plek openen (zonder dat 

iemand anders, behalve jijzelf, nat wordt)
9

84 Parkeer foutloos en vloeiend zijdelings in een normale parkeerplaats 7

85 Dans de Plopdans met iemand ouder dan 70 en iemand jonger dan 5 9

86
Klop eiwit op met een vork in een pot en houd deze dan omgekeerd boven je hoofd

9

87 Met een 'Free hugs' bord, terwijl je een hug krijgt van een onbekend persoon 9

88
Met de stofzuiger, verkleed zoals Freddy Mercury, "I want to break free" meezingen (liedje 

wordt op de achtergrond gespeeld)
9


