
Koningsdag Spelen 
Sporterskicks meivakantie 2021 

Spijkerpoepen 

Wat heb je nodig: Spijkers, flessen en een touw of riem. 

Hoe speel je het? Om je middel wordt een stuk touw of een riem gebonden waarbij op 

de rug een stuk touw omlaag hangt met daaraan een spijker. Op de grond staat een 

fles. Iedereen moet proberen de spijker in de fles te laten zakken. Laat ze in tweetallen 

tegen elkaar strijden en kom er zo achter wie het snelste is! 

 

Koekhappen 

Wat heb je nodig: Ontbijtkoek of spekjes, touw, waslijn en een theedoek. 

Hoe speel je het? Hang aan een soort waslijn stukken ontbijtkoek of spekjes. De 

deelnemers moeten met een blinddoek naar de waslijn lopen en zo snel mogelijk een 

stuk ontbijtkoek van de waslijn eten. Zodra de koek helemaal van de waslijn is stopt de 

tijd. 

 

Zaklopen/Klotsenlopen 

Wat heb je nodig: afzetlint, paaltjes of pionnen, jutezakken/klotsen 

Hoe speel je het? Zet een parcours uit, je kunt hierbij gebruik maken van een aantal 

hindernissen! De deelnemers strijden tegen elkaar in tweetallen en gaan van start in de 

jutezakken. Wie is het snelste weer terug? 

 

Blikgooien 
 

Wat heb je nodig: 10 blikken en 3 pittenzakjes of balletjes 

 

Hoe speel je het? Gooi in 3 worpen zoveel mogelijk blikken om.  

Ieder blik dat omver wordt gegooid levert 10 punten op.  

Gooit een speler met drie ballen ALLE blikken om:  50 punten EXTRA  

  

 

Levend boter , kaas en eieren. 
 
Wat heb je nodig: 9 hoepels of stoepkrijt. 6 pittenzakjes in 2 verschillende kleuren. 

 

Hoe speel je het? Maak van hoepels of met stoepkrijt een rooster van 4 bij 4 vakken. 

Vorm twee teams die een eigen kleur krijgen. De regels voor boter, kaas en eieren zijn 

zoals gewoonlijk. Om beurten rent er iemand uit een team richting het raster en legt 

daar een gekleurd lint neer. 


