WORLD RECORD
BREAKER
In deze Joybox vind je alle materialen om een van de records te breken die hieronder beschreven staan.
Klaar om te zweten, vloeken, puffen, opnieuw te proberen en dan plots samen een record te breken?
Haal er een chronometer bij (die zit in elke smartphone) en let’s get ready to break some records!

Record 1: Het grootst aantal post-its op je gezicht kleven in 30 seconden.
Je kleeft ze overal op je gezicht, maar niet op je oogleden of in je hals. Ze
mogen enkel op je gelaat kleven. Dit record staat momenteel op naam van
Silvio Sabba die er maar liefst 38 plakte.

Record 2: Hou zo lang mogelijk drie ballonnen in de lucht, zonder ze vast
te houden. De ballonnen mogen geen obstakels raken of andere mensen.
Dit record staat op naam van Abinabha Tangerman die de 3 ballonnen 39
minuten en 39 seconden in de lucht kon houden.

Record 2,5: Hou zolang mogelijk 2 ballonnen in de lucht en gebruik hier
enkel je hoofd voor. Diezelfde Abhinabha Tangerman heeft ook dit record
want zij deed het gedurende 1 minuut en 9 seconden.

Record 3: Plak iemand tegen een muur met sterke tape en doe dit zo snel
mogelijk. Dit record staat op naam van Rita Furman die dit klaarspeelde in
26,69 seconden.

Record 4: Bouw zo snel mogelijk een kaartenhuis van drie verdiepen. Dit
record staat op naam van Silvio Sabba die dit deed in 6.8 seconden.

Record 5: Eet zoveel mogelijk M&M’s in 1 minuut, mét chopsticks! Het
record is 65 en staat op naam van Kathryn Ratcliffe. Geen M&M’s? Dit kan
ook met bonen, druiven of erwtjes.

Record 6: Zo snel mogelijk een volle wc rol ontrollen met 1 hand.
Doe dit in minder dan 9,8 seconden om het record te breken.

WIL JE ER NOG
EEN PAAR BREKEN?
Hieronder nog enkele leuke records die je kan
doen met alles wat je in je huis kan vinden:

• De meeste sokken aan 1 voet, in 30 seconden. 28!
• De grootste kauwgombel die werd geblazen was 50,8 cm doorsnede.
Let op, je mag je handen niet gebruiken!

• Zo snel mogelijk 3 Rubix Cubes oplossen, met zowel handen als voeten te gebruiken.
Recordtijd? 1 minuut en 36,39 seconden.

• Het grootste aantal ijsbolletjes op een hoorntje. Dit record staat momenteel
op 125 bolletjes ijs, die 10 seconden bleef staan. Kan jij beter?

• Zoveel mogelijk t-shirts dragen. Dit record staat op 260 t-shirts. Wow!
• Stapel zoveel mogelijk plastic flesdopjes op elkaar in 1 minuut. Het record staat op 43.
• Stapel zoveel mogelijk munten op elkaar in 1 minuut. Het record is een toren van 69 munten.
• Stapel zoveel mogelijk CD’s op 1 vinger. Dit record staat op 247.
• Balanceer zoveel mogelijk lepels gelijktijdig op je gezicht.
Dit record staat op 31 lepels die minimum 5 seconden bleven hangen.

• Hoeveel bottle flips kan jij doen, geblinddoekt, in 1 minuut? De Amerikaan Josh Horton deed er 27.
• Hongerke? De snelste tijd om een donut, gevuld met confituur of pudding,
op te eten zonder je handen te gebruiken: 11,41 seconden.

• Stapel 4 eieren op elkaar en zorg ervoor dat ze ook blijven staan.
• Gooi 9 theezakjes van op enkele meters afstand in een kop, in 30 seconden.

SUCCES!
Break-a-leg
en een record!

Wat zit er allemaal in?
Post-its

Veel ballonnen

Speelkaarten

Chopsticks

WC-rol

Duct Tape

In fun we trust

