
1 | Samenwerkingsopdracht 
Lukt  het  jullie  team  om  binnen  30  seconden  
de  blokken  te  verplaatsen  van  hoepel  1  naar  
hoepel  2?  Als  het  lukt  krijgen  jullie  een  fiche.  

Nodig:  
• 2  hoepels
• Rond elastiek  (dat  goed  om  de  blokken  sluit)  
• Partij-linten  (voor  iedere  speler  uit  het  team  

1  lint,  bevestigd  aan  het  elastiek)    
• 3  blokken  
  
In  hoepel  1  staan  3  blokken  rechtop.  De  spe-
lers  mogen  alleen  het  lint  vasthouden,  de  
blokken  mogen  ze  niet  aanraken.  Rek  m.b.v. de  
partij-linten  het  elastiek  ver  genoeg  uit  om  het  
elastiek  om  een  blok  te  plaatsen. Verplaats  het  
blok  samen  van hoepel  1  naar  hoepel  2.  

Doe  hetzelfde  met  de  beide  andere  blokken. 



2 | Puzzel estafette
Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
als eerste de puzzel in elkaar gezet? Dat team 
krijgt een fiche. 

Nodig: 
• 2 vergelijkbare puzzels                                                

(2 kaarten of foto’s in stukken knippen) 
• 4 pionnen

De spelers staan in een rij achter pion 1 en nemen 
om de beurt een puzzelstukje mee naar pion 2. 
Achter pion 2 wordt de puzzel in elkaar gezet. De 
spelers mogen pas lopen als de vorige speler te-
rug is achter pion 1. 



3 |Boter kaas en eieren

Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
als eerste drie op een rij? Dat team krijgt een fiche.  

Nodig: 
• 9 hoepels
• 2 kleuren partij-linten of pittenzakken, van elke 

kleur 5
• 2 pionnen

De spelers staan in een rij achter de pion en nemen 
in estafettevorm om de beurt een lint of pitten-
zak mee naar de hoepels. In elke hoepel mag één 
voorwerp liggen. Probeer zo snel mogelijk drie op 
een rij te krijgen. 

Als alle hoepels vol zijn of er liggen al vijf linten/
pittenzakken van je team in het speelveld, dan mag 
je een lint/pittenzak verplaatsen naar een andere 
lege hoepel of omruilen met een lint/pittenzak van 
het andere team. 



4 | Waterdragers

Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
binnen 30 seconden het meeste water in de em-
mer? (Alternatief: de meeste knikkers in een beker 
overgebracht) Dat team krijgt een fiche.

Nodig: 
• 2 bekers
• 2 pionnen
• 2 lege emmers
• 2 emmers vol water

De spelers staan in een rij achter de pion en ne-
men om de beurt een beker vol water of een knik-
ker in een beker mee naar de lege emmer aan de 
overkant. Terug bij de pion wordt de beker aan de 
volgende speler over gegeven en kan deze starten 
met rennen. 

Meet na 30 seconden welk team het meeste water 
heeft overgebracht of de meeste knikkers heeft 
overgebracht. 

Alternatief: 
• 2 bekers
• 2 pionnen
• 2 lege emmers
• 2 bakken met knikkers



5 | King Healthy 

Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
de King Healthy het snelst van A naar B vervoerd? 
Het snelste team krijgt een fiche. 

Nodig: 
• 2 stoelen
• 4 pionnen

Elk team kiest zijn eigen King Healthy. Deze per-
soon gaat op de stoel zitten. De overige spelers 
tillen de King met stoel en al op en verplaatsen de 
King zo snel mogelijk naar de overkant. 

Hier kan eventueel gewisseld worden. Een andere 
King neemt plaats op de stoel en deze wordt te-
ruggebracht naar het startpunt.
 
   



6 | In de knoop uit de knoop 

Lukt het om binnen 30 seconden uit de knoop te 
komen zonder de handen los te laten? Als het lukt 
krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• Stopwatch

De spelers gaan dicht bij elkaar staan en geven el-
kaar willekeurig een hand. Zorg dat je in ieder ge-
val twee verschillende personen een hand geeft. 
Als alle handen vast zijn (over en onder elkaar) dan 
start de tijd. 

Probeer zo snel mogelijk uit de knoop te komen. 



7 | Touwtrekken

Je speelt tegen een ander team. Welk team is het 
sterkst? Het sterkste team krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Touwtrektouw
• Lintje
• 2 pionnen

Bind het lintje in het midden om het touwtrektouw. 
Plaats de 2 pionnen op gelijke afstand van het mid-
den naast het touw. 
Alle spelers houden het touw vast. Op het startsig-
naal mogen ze beginnen te trekken. 

Welk team heeft het andere team als eerste zover 
vooruit getrokken dat het lint voorbij de pion ge-
trokken is? 



8 | Groente, fruit of zuivel 

Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
na 30 seconden spelen de meeste spelers over? 
Het team dat aan het einde van het spel de mees-
te spelers over heeft (of het team van de winnende 
speler) krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Stopwatch
• Speelveld met drie lijnen

De 3 lijnen staan voor groente, fruit en zuivel. De 
eerste lijn is voor groente, de tweede voor fruit en 
de derde voor zuivel. Alle spelers staan naast el-
kaar op 1 lijn. De spelleider noemt een product. 

De spelers bedenken of dit groente, fruit of zuivel 
is en gaan zo snel mogelijk op de juiste lijn staan. 
De speler die naar de verkeerde lijn gaat of als 
laatste arriveert op de juiste lijn moet het spel ver-
laten. 



9 | Mikken

Je speelt tegen een ander team. Welk team heeft 
als iedereen geweest is de meeste punten? 
Dat team krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Korf of basket
• Bal

Alle spelers van beide teams proberen om de 
beurt de bal door de basket of korf te gooien. 

Is de eindstand gelijk dan volgt een shut-out. De 
spelers van beide teams mikken nu om de beurt 
op de basket of korf tot een speler van één van 
beide teams raak gooit en de speler van het ande-
re team in diezelfde beurt mist. 



10 | Eilandloop 

Je speelt tegen een ander team. Welk team is het 
snelst? Het snelste team krijgt een fiche.

Nodig: 
• 3 hoepels per team (uitgaande van 4 teamle-

den)
• 4 pionnen

Beide teams staan klaar achter pion 1. De hoepels 
zijn ‘eilanden’. Zorg dat alle teamleden zonder de 
grond buiten de hoepels te raken van pion 1 naar 
pion 2 komen. De hoepels mogen niet over de 
grond geschoven worden als er iemand in staat. 



11 | Kringspel

Welk team heeft als eerste de hoepel de kring 
rond? Dat team krijgt een fiche.

Nodig: 
• Per team 1 hoepel

Maak een kring, zorg dat alle handen vast zijn. De 
hoepel hangt om de arm van één van de teamle-
den. De hoepel moet de kring rond. Dit betekent 
dat iedereen door de hoepel moet kruipen terwijl 
de kring intact blijft. 



12 | Steen-Papier-Schaar 

Je speelt tegen een ander team. De winnaars 
proberen de verliezers te tikken voor deze over de 
thuislijn zijn.
Welk team heeft de meeste spelers van de tegen-
partij getikt? Dat team krijgt een fiche.  

Nodig: 
• Speelveld met 3 lijnen

Ga allemaal bij de middelste lijn tegenover iemand 
van het andere team staan. Speel daar het spel 
Steen-Papier-Schaar. De verliezer moet snel weg-
rennen naar de eigen thuislijn. De winnaar probeert 
de verliezer te tikken voor deze over de thuislijn is. 
 
Steen-Papier-Schaar: De twee spelers tellen af en 
steken tegelijk zonder aarzeling de hand uit in de 
vorm van: (1) een vuist (steen) wint van twee ge-
spreide vingers (de steen maakt de schaar bot) 
(2) een vlakke hand (papier) wint van een vuist (het 
papier bedekt de steen) (3) twee gespreide vingers 
(schaar) winnen van een vlakke hand (de schaar 
verknipt het papier)



1 | Emoties raden 

Je speelt tegen een ander team. Welk team raadt 
de meeste emoties? Dat team krijgt een fiche.

Nodig: 
• Overzicht met een aantal emoties
• Bel

Een onpartijdige speler beeld een emotie uit. Het 
team dat weet welke emotie het is rent naar de bel 
en belt. Hebben zij de juiste emotie geraden dan 
krijgen ze een punt. Raden ze verkeerd, dan krijgt 
het andere team een punt. 

Welk team heeft als alle emoties zijn uitgebeeld 
de meeste punten?  



2 | Kwaliteiten spel

Hoe goed kennen de teamgenoten elkaars kwa-
liteiten? Als de teamgenoten elkaar goed kennen 
krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• Voor elke speler pen en papier
• Evt. ter inspiratie het kinderkwaliteiten spel

Alle spelers schrijven eerst alle namen van de 
teamgenoten op papier. Onder elke naam schrijven 
ze zonder met elkaar te praten en overleggen 3-5 
kwaliteiten van deze persoon neer. Als iedereen dit 
gedaan heeft worden de briefjes met elkaar verge-
leken. Hoe vaak komt het voor dat alle teamleden 
dezelfde kwaliteit aan een teamgenoot hebben 
toebedeeld? 

Als dit bij elk teamlid minstens eenmaal is gebeurd 
krijgt het team een fiche. 



3 | De juiste volgorde

Je speelt tegen een ander team. Welk team staat 
het snelst in de juiste volgorde? Dat team krijgt een 
fiche.

Nodig: 
• 2 banken

De spelers van beide teams gaan op hun eigen 
bank staan. De spelleider vraagt ze in de juiste 
volgorde te gaan staan. Dit doen de spelers zonder 
van de bank af te stappen en zonder de grond aan 
te raken. Afhankelijk van het niveau van de groep 
worden opdrachten gegeven als: 
-Van jong naar oud
-In alfabetische volgorde met de voornaam
-Van lichte naar donkere haarkleur
-Van korte naar lange vinger
-Van groot naar klein



4 | Imiteren

Je speelt tegen een ander team. Teken of bouw 
wat het andere team ontworpen heeft. 
Het team dat er het beste in slaagt om het origi-
neel na te maken krijgt een fiche.

Nodig: 
• Papier en kleurpotloden of twee sets legoblok-

ken

Beide teams worden in tweeën gedeeld; een ont-
werpgroep en een raadgroep. De ontwerpgroep 
maakt met vooraf afgesproken vormen en kleu-
ren een tekening of een bouwwerk (bijvoorbeeld 
van lego). De raadgroep van beide teams mag het 
werk van de ontwerpgroep niet zien. 

Door vragen te stellen waar met ja en nee op ge-
antwoord kan worden proberen zij voldoende 
informatie te krijgen om de tekening of het bouw-
werk na te bouwen. 

 



5 | Woordweb

De spelers noemen nadat ze alle voorgaande 
woorden herhaald hebben een woord dat begint 
met de eindletter van het laatstgenoemde woord. 
Lukt het alle spelers uit het team om de opdracht 
te volbrengen dan krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• Geen materiaal

De spelleider noemt het eerste woord. De spelers 
van het team vullen om de beurt aan. 
Maak de opdracht moeilijker door een thema te 
kiezen voor de woorden.



6 | Woorden maken

Je speelt tegen een ander team. Maak zo veel mo-
gelijk woorden binnen 30 seconden. 
Het team dat de meeste woorden maakt krijgt een 
fiche.

Nodig: 
• Stopwatch
• Pen en papier

Beide teams krijgen 30 seconden de tijd om zo-
veel mogelijk woorden op te schrijven die gemaakt 
kunnen worden met de letters uit de zin: “Ik ben 
trots op jou.” 



7 | Geheugenspel

Lukt het om de gezichten op de juiste plaats neer 
te leggen? Als dit lukt krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• 9 afbeeldingen van gezichten met wisselende 

emoties
• Stopwatch

De afbeeldingen van gezichten worden in een vier-
kant van 3 bij 3 neergelegd. (De spelleider noteert 
in welke volgorde de gezichten liggen.) 
Het team krijgt 15 seconden de tijd om goed te 
kijken in welke volgorde de gezichten liggen. 
Vervolgens worden de gezichten weg gehaald en 
geschud. 

Vanaf dat moment krijgt het team 15 seconden 
lang de gelegenheid om de gezichten weer in de 
juiste volgorde te plaatsen. 



8 | Memory

Je speelt tegen een ander team. Welk team maakt 
de meeste setjes van twee? Het winnende team 
krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Memory spel (liefst met emoties oid)

Alle kaartjes worden omgekeerd op tafel gelegd. 
De teams spelen tegen elkaar. Er mag onderling 
overlegd worden voor er kaartjes worden omge-
draaid. Speel het spel memory volgens de gebrui-
kelijke regels. 



9 | Bingo

Je speelt dit spel met alle spelers van alle teams. 
Uit welk team komt de speler die als eerste bingo 
heeft? Dit team krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Voor alle spelers een blanco bingokaart en pen

Geef alle spelers een blanco bingokaart met vak-
verdeling. In elk vak staat een onderwerp of vraag, 
zoals bijvoorbeeld lievelingseten, favoriete sport, 
leukste schoolvak etc.  In elk vak schrijft of tekent 
iedere speler zijn eigen antwoord. Vervolgens 
loopt iedereen door de ruimte om zo snel mogelijk 
iemand te vinden die hetzelfde antwoord in een 
bepaald vak heeft gezet. Beide spelers zetten de 
naam van de ander in het betreffende vak op hun 
eigen bingokaart. 

Als een speler alle vakjes vol heeft roept hij of zij 
hard bingo. 



10 | Rara wie is het?

Lukt het om binnen 3 maal raden en maximaal 10 
vragen te stellen de juiste persoon aan te wijzen? 
Dan krijgt het team een fiche. 

Nodig: 
• Geen materiaal

1 Speler van het team gaat naar de gang. De overi-
ge spelers kiezen 1 speler uit. Dit hoeft niet iemand 
van het eigen team te zijn. De persoon die op de 
gang is geweest moet bij terugkomst raden wie er 
uitgezocht is. 

Om hier achter te komen mag deze speler aan zijn 
teamgenoten vragen stellen die met Ja of Nee be-
antwoord kunnen worden. 



11 | Teken het maar

Je speelt tegen een ander team. Raad zo snel 
mogelijk wat er getekend wordt. Het team dat de 
meeste tekenopdrachten geraden heeft krijgt een 
fiche. 

Nodig: 
• Pen en papier
• Tekenopdrachten

Beide teams spelen gedurende 1 minuut het 
tekenspel. De spelers van beide teams krijgen om 
de beurt een tekenopdracht. Zonder iets te zeggen 
tekenen ze wat in de opdracht staat. Zodra de overi-
ge spelers geraden hebben wat er getekend is krijgt 
de volgende speler een tekenopdracht. 
Hoeveel tekenopdrachten worden volbracht? 

Voorbeeldopdrachten:
• Boodschappen doen
• De weg vragen
• In de rij staan
• Op je beurt wachten
• Compliment geven

• Boos zijn
• Iemand feliciteren
• Voorrang verlenen
• Een kring maken
• Verdrietig zijn



12 | Hi hi hi

Je speelt tegen een ander team. Welk team houdt 
het ‘t langst vol om niet te gaan lachen? Dat team 
krijgt een fiche. 

Nodig: 
• Geen materiaal

De spelers van beide teams zitten in een (eigen) 
kring. De eerste speler zegt ‘hi’, de volgende speler 
zegt ‘hi hi’. De derde zegt ‘hi hi hi’ etc. Zo ga je de 
kring rond en komt er telkens een ‘hi’ bij. 

Welk team houdt dit het langst vol zonder dat ie-
mand te vaak of te weinig ‘hi’ zegt en zonder dat er 
iemand in de lach schiet? 







KoningsspelenPakket
Geen tijd om spelletjes uit te werken, spelkaarten te ont-
werpen en kleurplaten te tekenen voor de Koningsspelen of 
een andere sport- en speldag? 

Kies voor gemak met het gratis KoningsspelenPakket of één 
van de uitgebreide themapakketten zoals het Schoolkamp 
pakket of de Olympische Winter- en Zomerspelen pakket-
ten.

• ✓✓✓✓✓Inspiratie; ideeën om je sport- en speldag, schoolkamp 

of werkweek nog leuker te maken met sportieve activi-

teiten.

• Gemakkelijk; alles bij elkaar, niet meer zelf op zoek naar 

ideeën. 

• Aantrekkelijk; alles in een bijpassende stijl vormgege-

ven.

• Origineel; bekende groepsspelen in originele thema 

uitvoering, soms in meerdere spelvarianten uitgevoerd.

• Multifunctioneel; geschikt om binnen en buiten school 

te gebruiken.

• Compleet; met bijpassende aankleding (print- en knip-

vellen) voor een onvergetelijke Koningsspelen, school-

kamp, bonte avond of sport- en speldag.

https://koningsspelenpakket.nl 



Uitleg spelkaarten
Gebruik deze spelkaarten als inspiratie voor leuke groeps-
spelletjes of als uitbreidingsset bij het spel Play Healthy.

Gebruik je de kaarten bij het spel Play Healthy, speel het 
spel dan met teams; per pion een groepje van minimaal 4 
spelers. De opdrachten moeten door het team uitgevoerd 
worden. 

Als er tegen een ander team gespeeld moet worden, be-
paalt de dobbelsteen tegen welk team er gespeeld wordt. 
Elk team krijgt een nummer. Door te dobbelen wordt be-
paald wie de tegenstander is. 

Veel activiteiten kunnen ook met meer dan twee teams 
tegelijk gespeeld worden.

Als er bij opdrachten vragen beantwoord moeten worden 
mogen de teamleden onderling overleggen. 
 



Play Healthy 
Naast deze 12 te gekke, volledig uitgewerkte samenwer-
kingsopdrachten met de thema’s ‘bewegen’ en ‘sociale 
ontwikkeling’ is er het Play Healthy bordspel. 

Play Healthy is een bordspel waarbij er op een educatieve 
en interactieve manier bewustwording bij kinderen wordt 
gecreëerd. Dit wordt gedaan op het gebied van beweging 
en gezondheid. Tijdens het bordspel staan kennis, bewegen 
en samenwerken centraal. Play Healthy sluit perfect aan bij 
deze 12 samenwerkingsopdrachten en zorgt ervoor dat je 
direct aan de slag kunt. Ideaal voor het basisonderwijs, maar 
kan ook gebruikt worden door GGD’s, kinderdagverblijven 
en sportclubs. 

Het Play Healthy bordspel bevat 200 vragen en opdrachten 
in vijf verschillende categorieën:
• Voeding
• Beweging
• Sociale ontwikkeling
• Lichamelijke ontwikkeling
• Hygiëne

Inhoud Play Healthy:
Een spelbord, een handleiding met spelregels, 200 vragen-
kaartjes, 4 fiches kaarten, 70 fiches, 4 pionnen, 1 dobbel-
steen, 1 whiteboard met stift, 1 balletje en 1 springtouw.



Gebruik de spelkaarten als inspiratie voor leuke groepsspel-
letjes of als uitbreidingsset bij het spel Play Healthy.


