
Koningsspelen

Inhoud printpakket:
- 10 opdrachten
- 1 groepsopdracht

Zelf aan te vullen:
- Kleine race auto’s 
- Ontbijtkoek
- Theedoeken
- Lepels 
- Lego 
- 4 flesjes/potjes
- Strijkijzer en bakpapier
- 4 spijkers

- Bolletje Touw 
- Klein versiersel voor de kroon 
- Goud en zilver papier
- Papier in de Nederlandse kleuren
- Strijkkralen
- Kleine saté prikkers
- Set Zakloopzakken + opbergzak
- Dopjes/pionnen
- 2 Trefballen



Spijkerpoepen

Krijg jij de spijker zo snel mogelijk in de fles zonder je 
handen te gebruiken? 

Knoop een spijker vast aan een touwtje. Maak daarna het 
touwtje vast om je middel. Zorg ervoor dat het touw lang 
genoeg is zodat de spijker tussen ieders benen bungelt. De 
kinderen proberen dan zo snel mogelijk de spijker in de 
lege fles te krijgen.

Diegene die dat als eerste lukt is
de winnaar! 

Knutsel je eigen kroon

Maak van knutselmateriaal op jullie eigen BSO een kroon. 
Pimp deze vervolgens met wat diamanten of andere 
versiersels.

Draag je kroon met trots. Net als een echte koning of 
koningin.



Eierrace

Probeer zo snel mogelijk het parcours af te leggen zonder 
dat het ‘ei’ van de lepel valt. 

Maak samen een parcours voor de race. Gebruik ook de 
spullen die te vinden zijn op de BSO. Denk hierbij aan 
autobanden, boomstammen, hoepels enzovoorts. 

Het is de bedoeling dat jullie het parcours afleggen zonder 
het balletje van de lepel te laten vallen. Valt het balletje 
van de lepel, dan moet je terug naar een afgesproken punt 
en vanaf daar weer opnieuw beginnen. Maak ook 
tussendoor van deze punten zodat je niet altijd vanaf de 
start moeten beginnen! Het team dat als eerste weer terug 
is, wint de race. 

Koekhappen

Wie heeft als eerst zijn/haar ontbijtkoek opgegeten?! 

Rijg de plakken ontbijtkoek aan een stuk touw. Hang het 
touw ongeveer op neushoogte van de kinderen. Zorg er 
voor dat er genoeg ruimte tussen de plakken zit. De 
deelnemers worden geblinddoekt en mogen houden 
tijdens het happen hun handen op hun rug. 

Je kunt het spel uiteraard op verschillende manieren 
spelen. Zo kan iedereen tegelijk koekhappen, of laat je 
deelnemers elkaar uitdagen en speel met 2 deelnemers 
tegelijk (je kunt ook de pedagogisch medewerker 
uitdagen!)



Tol maken

Maak een tol van strijkkralen en een saté prikker en doe 
een wedstrijdje tollen!

Maak je eigen tol met behulp van strijkkralen. Liever van 
karton? Dat mag natuurlijk ook. Hiervoor kun je 
bijvoorbeeld een ster of een cirkel gebruiken. Nadat de 
strijkkralen zijn gestreken, steek je een cocktailprikker door 
de middelste strijkkraal. De tol is dan klaar voor gebruik!

Doe daarna een wedstrijdje: welke tol blijft het langst 
draaien?

Levend touwtrekken

Welk groepje trekt het andere groepje als eerst over de 
lijn?

• Maak twee groepen die ongeveer even sterk zijn. Teken 
een lijn op de grond of maak een lijn van bijvoorbeeld 
twee jassen. 

• Verdeel de groep in tweeën. Zet de twee groepen in een 
rechte lijn tegenover elkaar. Elke deelnemer houdt de 
persoon voor hem vast om het middel. De twee voorste 
deelnemers in de groep, pakken elkaars polsen vast.

• Tel af (3, 2, 1, AF!) en bij “AF”! proberen jullie de andere 
groep zo snel mogelijk over de lijn te trekken. De groep 
die als eerste volledig over de lijn is getrokken, verliest.

Let op: Als je loslaat, doe je niet meer mee! Wanneer je het 
niet meer houdt en daarom los laat roep dit eerst hardop 
zodat de rest dit ook weet. De laatste deelnemer van de 
groep die nog vastzit aan zijn teamgenoten is dus degene 
die bepaalt wie er wint… Je kunt dus niet “vals” spelen 
door los te laten en erachter te blijven staan.



(Auto) Sjoelen

Voor dit gave oud Hollandse spel heb je geen sjoelbak 
nodig! Er bestaat ook een moderne variant: auto sjoelen! 

Van bijvoorbeeld lego bouw je de sjoelpoortjes om 
vervolgens vanaf een afstandje zoveel mogelijk auto’s door 
de poortjes te laten rijden. Net een echte sjoelbak, maar 
dan met auto’s. 

Wie de meeste punten bij elkaar heeft geracet, wint het 
spel! 

Zakloop estafette 

Lachen, gieren, brullen tijdens een potje zakloop estafette. 
Welk team is het snelst? 

Er worden meerdere teams gemaakt van maximaal vier 
teamleden. Als team speel je in een estafette vorm. Ieder 
teamlid moet in de jute zak een bepaalde afstand heen en 
weer afleggen en vervolgens bij de start/finish de zak aan 
de volgende deelnemer geven. Het team waarvan alle 
leden als eerste heen en terug zijn geweest, wint het spel!

Gebruikt de dopjes, stoepkrijt of ander materiaal om het 
parcours uit te zetten. 



Koningtrefbal

Gooi zo zoveel mogelijk spelers van het andere team af. 

Maak twee teams en zorg dat er twee speelvakken zijn: 
voor elk team een eigen vak. Elk team heeft ook twee 
ballenverzamelaars. Deze spelers staan naast het veld en 
gooien de ballen die buiten het veld komen opnieuw naar 
spelers van hun team. 

Je bent af als je:
• geraakt wordt door een bal van de tegenstander;
• buiten je veld staat.

Overige regels
• Als je de bal vangt, mag er iemand uit jouw eigen team 

terug het veld in. 
• Er mag niet in het gezicht gegooid worden.

• Je mag enkel gooien van in het veld of de achterlijn.
• Passen geven naar elkaar mag.
• Je mag de bal niet afweren.

Versier je BSO-lokaal met zelfgemaakte 
vlaggetjes

Maak van de bijgevoegde papieren vellen vlaggen. Bedenk 
in welke vorm jullie dit willen en knip het uit. Versier de 
vlaggetjes en zorg dat deze aan het touw komen te hangen. 

Nu hebben jullie je eigen vlaggenlijn, dus versieren maar!! 



Groepsopdracht: Complimenten kroon

Na een dag bezig te zijn geweest met de Koningsspelen is 
het natuurlijk extra leuk om dit nog even met elkaar af te 
sluiten. 

Iedereen maakt zijn eigen kroon, door zijn of haar eigen 
hand om te trekken op papier. Zet hier klein je naam bij. 
Vervolgens ga je bij iedereen de kroon langs en schrijf je 
een compliment of teken je iets kleins in de kroon. 


