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Een VIP behandeling voor vrienden

Je krijgt:

• Jaarlijks het KoningsspelenPakket én

• 8 extra uitgewerkte spellen voor de Koningsspelen

• 4 aanvullende printvellen (Pakket Zilver t.w.v. 7,50)

• 10% korting in de webshop

• 30% korting op de nieuwste themapakketten

• Gratis Olympische Spelen pakket in het jaar dat de Spelen 

plaatsvinden.(t.w.v. 14,95) 

Meer informatie op de website: www.koningsspelenpakket.nl

Speluitleg:

Manouvreer de bal met de hoepel tussen alle blokken door naar het 
doel. Probeer onderweg zo min mogelijk blokken om te gooien. 
Er staan 2 lijnen op 3-4 meter uit elkaar naast elkaar. Achter elke 
lijn staan 2 spelers die ieder een touw vasthouden dat aan de 
hoepel vastgebonden is. De spelers moeten samen de basketbal 
verplaatsen door deze met de hoepel te verplaatsen. Ze mogen niet 
over de lijnen stappen of rijden. Tussen de lijnen staan meerdere 
blokken verspreid over het speelveld. 

Niveau 1

De blokken staan ver uit elkaar.  

Niveau 2

Meer blokken en de blokken staan dichter bij elkaar.  

(dit spel lijkt op levensgroot ‘gatenkaas’) 

1-2, iedereen doet mee
Koninklijk manouvreren

Materialen: 

• basketbal
• speelveld tussen 2 lijnen 

met aan 1kant een doeltje
• hoepel met daaraan vast 4 

touwen (elke speler 1)
• meerdere blokken
• pen

Notities: 
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Speluitleg:

Twee spelers spelen tegen elkaar. Leg 9 hoeden in 3 rijen van 3 in 
het speelveld. Om de beurt gooien de spelers van achter de werp-
lijn een pittenzakje in de eigen kleur in één van de hoedjes. Als een 
hoedje bezet is mag je daar niet meer op mikken. 
Probeer zo snel mogelijk drie op een rij te krijgen.    

Niveau 1

Leg elk hoedje in een hoepel. Als het pittenzakje in de hoepel 
terecht komt is het goed. Relatief korte afstand van de werplijn tot 
de hoedjes.    

Niveau 2

De spelers staan verder van de hoedjes af en het pittenzakje moet 
in het hoedje gegooid worden. Gooi je mis, dan heb je pech en is 
eerst de andere speler aan de beurt. 
Je kunt er ook voor kiezen om 4 op een rij te laten gooien.

Alternatief: spelen met twee teams, de spelers van beide teams 
gooien om de beurt 1 pittenzakje. 

1-2, iedereen mikt mee
Hoedjes op een rij

Materialen: 

• 9 hoedjes
• eventueel 9 hoepels
• werplijn
• 2x 5-8 pittenzakjes
• pen

Notities: 

1-2, iedereen vangt mee
Ted de Braak spel

Speluitleg:

Je speelt dit spel met twee personen. Probeer de voorwerpen te 
vangen voor ze op de grond vallen. Speler A houdt een voorwerp 
vast met gestrekte armen recht vooruit, speler B moet het voorwerp 
vangen zodra speler A dit los laat en recht naar beneden laat vallen. 

Niveau 1

Speler A gooit een jongleerdoekje omhoog, de speler in de rolstoel 
rijdt snel naar de juiste plaats om het doekje op te vangen. 

Speler A geeft speler B een seintje als hij/zij het voorwerp loslaat. 
Kies een voorwerp zoals bijvoorbeeld een zakdoek. Grote kans dat 
het lukt om het voorwerp op tijd te vangen. 

Niveau 2

De spelers mogen niet met elkaar praten. Reageert speler B snel 
genoeg? Kies een snel vallend voorwerp. Bij de Ted de Braak show 
vielen bijvoorbeeld stokken naar beneden. 

Extra moeilijk: speler B wordt geblinddoekt en speler A geeft een 
seintje als hij/zij het voorwerp loslaat. Kan speler B het voorwerp 
geblinddoekt vangen?    

Materialen: 

• een zakdoek, sok, lange 
stok, lineaal of potlood  
(kies zelf een voorwerp)

• evt een blinddoek
• pen

Notities: 
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Speluitleg:

Maak twee teams. Beide teams hebben een eigen paleis (afgeba-
kend vak). Het ene team moet de munten die verspreid in de zaal 
op tafeltjes liggen met de kop-zijde boven leggen, het andere team 
legt de munten met de munt-zijde naar boven. Beide teams pro-
beren zoveel mogelijk munten met de juiste kant boven neer te 
leggen. 

Speel het spel gedurende een vooraf afgesproken tijd en geef een 
duidelijk eindsignaal. 

Niveau 1

Alle spelers mogen tegelijk munten draaien. Heb je een munt ge-
draaid dan ren of rijd je direct terug naar je paleis om vanuit daar 
naar de volgende munt te gaan.   

Niveau 2

De spelers gaan in estafettevorm de munten draaien. 

1-2, iedereen keert mee
Kop of munt

Materialen: 

• 2 turnmatjes (afgebakend 
vak)

• even aantal munten  
(gebruik evt de download 
of gekleurde kaartjes met 
beide zijden een verschil-
lende kleur)

• stopwatch
• pen

Notities: 
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1-2, iedereen schuift mee
Schuif maar door

Speluitleg:

Je speelt dit spel met twee personen op een gladde grote tafel. 
Ieder heeft een markeerhoedje om daarmee te voorkomen dat de 
pittenzak, sjoelsteen of tennisbal over de eigen achterlijn gespeeld 
wordt. Je schuift het markeerhoedje over de tafel, je mag het hoed-
je niet optillen. (airhockey)  
Als er is gescoord mogen de volgende spelers van het team. 

Niveau 1

Speel met een pittenzakje. Laat iedereen een vaste tijd spelen.  

Niveau 2

Speel met een tennisbal, andere kleine bal of sjoelsteen. Maak om 
het scoren moeilijker te maken eventueel een doeltje op de achter-
lijn van de andere speler.  
Speel tot er gescoord is. Laat eventueel degene die gescoord heeft 
doorspelen (max 3 potjes) en speel door tot van één van beide 
teams iedereen een keer is weggespeeld.   

Materialen: 

• 2 markeerhoedjes
• grote gladde tafel
• pittenzakje, tennisbal, 

sjoelsteen
• pen

Notities: 

1-2, iedereen voetbalt mee
Levend tafelvoetbal

Speluitleg:

De spelers staan in ‘tafelvoetbal opstelling’ op 6 lijnen. De eerste lijn 
voor doel A 1 speler van team A, op lijn 2: 2 spelers van team B, lijn 
3: 3 spelers van team A, lijn 4: 3 spelers van team B, lijn 5: 2 spelers 
team A, lijn 6: 1 speler team B. Probeer te scoren in het doel van de 
tegenpartij. De spelers op 1 lijn zijn verbonden door stokken. Je mag 
niet van je lijn af en moet de stokken vast blijven houden.     

Niveau 1

Rolstoelers spelen met een hockeystick en mogen alleen recht 
vooruit en achteruit over de denkbeeldige lijn, de overige spelers 
houden geen stok vast maar houden elkaars handen vast.  

Niveau 2

Op elke doellijn 2 kleine doeltjes. De spelers op 1 lijn moeten een 
1-meterstok aan het uiteinde vasthouden , degene die naast deze 
persoon staat houdt de stok ook vast.   

Materialen: 

• 6 1-meterstokken
• 2 doeltjes of 4 kleinere
• banken om het speelveld te 

begrenzen aan de zijkanten
• voetbal
• pen

Notities: 
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Speluitleg:

Maak groepjes van drie tot zes spelers. Geef elk groepje zes hard 
plastic bekertjes (in goudkleur) en een elastiekje met daaraan net 
zoveel touwtjes als groepsleden. Elke speler houdt een touwtje 
vast. 

De groep moet zo snel mogelijk de bekertjes (omgekeerd) op 
elkaar stapelen. (onderste rij drie bekertjes, daarop een rij van twee 
en tenslotte één bekertje bovenop de stapel)
Bij het stapelen mogen ze de bekertjes niet aanraken, ze mogen 
alleen hun eigen touwtje gebruiken dat aan het elastiekje vast zit. 

Zorg er samen voor dat het elastiek om het te verplaatsen bekertje 
getrokken wordt en til dit vervolgens op zijn plaats. Voorzichtig het 
elastiek er weer vanaf halen en het volgende bekertje plaatsen.   

1-2, iedereen stapelt mee
Goudstukken stapelen

Materialen: 

• 6 hardplastic bekertjes 
(goudkleur)

• elastiek met daar aan 3 tot 
6 touwtjes van 0,5-1,0 m

• stopwatch
• pen

Notities: 

1-2, iedereen duwt mee
Opzij opzij opzij

Speluitleg:

Beide spelers zitten in een rolstoel en staan met de rug naar el-
kaar. Tussen de rolstoelen moeten ze een grote bal op rughoogte 
klemmen. Nu handmatig achteruit rijden en de ander over een lijn 
duwen.  

Niveau 1

Na 2 gewonnen duels wissel je met de volgende speler. 

Niveau 2

Als de bal valt heb je geen van beide gewonnen en moet je opnieuw 
starten in het midden.    

Materialen: 

• grote bal
• pen

Notities: 
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Speluitleg:

Er worden twee teams gemaakt. Elk team gaat in een eigen vak 
staan. Gooi je pittenzakjes over de lijn heen in de tuin van de te-
genstander en houdt je eigen tuin schoon.

De teams starten op signaal van begeleider
• De begeleider zet de stopwatch aan, na twee minuten moeten 

beide teams stoppen met gooien.
• Welke tuin is het schoonst?
• Je mag één pittenzakje tegelijk over de lijn heen gooien.
• Pittenzakjes die buiten de tuin liggen tellen niet mee.
• Je mag lopen of rijden in het veld.

Niveau 1

• Lage lijn en grote tuin

Niveau 2

• Meer pittenzakjes
• Niet gooien maar met een racket de materialen over de lijn 

spelen
• Na elke gegooide pittenzak moet je eerst achter een achterlijn
• Hogere lijn om overheen te gooien, kleinere tuin
 

1-2, iedereen tuiniert mee
Tuinieren bij de Koning

Materialen: 

• pionnen of krijt om veld aan 
te geven

• pittenzakjes, shuttles of 
zachte tennisballen

• evt rackets
• stopwatch/ zandloper
• pen

Notities: 
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Speluitleg:

Leg een aardappel op een stoel. Ga achter de stoel staan. Op het 
startsignaal probeer je zo snel mogelijk de aardappel tussen je 
benen te klemmen. Vervolgens spring je van de stoel naar de 
overkant. Daar laat je de aardappel in een emmer vallen. Ren terug 
naar de stoel, leg er een nieuwe aardappel op en herhaal dit tot alle 
aardappels in de emmer liggen. 
 
Niveau 1

Gebruik grotere aardappels (zachte foamballen). De rolstoelers 
moeten de aardappel op een lepel meenemen naar de overkant. 

Niveau 2

Gebruik kleinere aardappels (tennisballen) 
Spreek af dat je speelt met de handen aan elkaar gebonden.
Valt de aardappel, dan begin je opnieuw in plaats van vanaf het 
punt waar de aardappel gevallen is.

1-2, iedereen springt mee
Aardappels op de troon

Materialen: 

• aardappels, foamballen of 
tennisballen

• emmer
• stoel
• pen

Notities: 

Speluitleg:

Estafette, met voor elk team een memoryspel. De ene helft van het 
memory spel wordt op een tafel neergelegd, de andere helft op een 
stapel bij het team. De spelers draaien om de beurt een kaartje van 
de stapel om en rennen of rijden vervolgens naar de tafel om het-
zelfde kaartje daar op te zoeken. Als ze het juiste kaartje gevonden 
hebben nemen ze dat mee naar de verzamelplaats.  

Niveau 1

De kaartjes liggen met de afbeelding naar boven. Geen of weinig 
obstakels onderweg naar de tafel of mat. Beperkte speeltijd, op het 
eindsignaal tellen hoeveel setjes kaarten compleet zijn. 

Niveau 2

De kaartjes liggen omgekeerd op tafel. Je mag 2 maal een kaartje 
omdraaien. als het niet de juiste is ren of rijd je terug en probeert 
de volgende speler het juiste kaartje te vinden. Welk team heeft als 
eerste alle kaarten sets? 

1-2, iedereen rent of rijdt mee
Ren je rot

Materialen: 

• 2 maal koninklijk memory 
• per team een 2 tafels

Notities: 
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Speluitleg:

Estafette met twee teams die om de beurt mogen lopen of rijden en 
een lijn mogen trekken in het speelveld dat op de tafel ligt. 

Niveau 1

Onderweg naar het spelbord mag je rechtdoor lopen of rijden, geen 
tijdsdruk.

Niveau 2

Onderweg om obstakels heen, hindernisbaan. Per speler een maxi-
mum tijd om naar het speelveld te komen en de lijn te zetten. 
Het spel wordt op meerdere situaties naast elkaar gespeeld, 1 
tegen 1. Het team waarvan de meeste spelers het spel winnen wint 
uiteindelijk. 
 

1-2, iedereen streept mee
Amalia op kamers

Materialen: 

• tafel met veld voor kamertje 
verhuren

• pen

Notities: 

                 1                           2                            3

                 4                           5                            6

                 7                           8                            9

B B A

A A

De spelers trekken om de beurt een lijntje (rood). 
Maakt een speler een hokje compleet dan zet hij zijn 
letter in het hokje en mag hij nog een keer.
Wie heeft aan het einde de meeste kamertjes? 


