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Uitleg

Koningsdag spelletjes

In dit pakket zijn allemaal spellen verzameld waaraaan individuele 
spelers kunnen deelnemen. Hierdoor zijn deze spelkaarten uiter-
mate geschikt om te gebruiken bij een evenement waarbij niet alle 
spelers tegelijk aankomen. Iedere speler kan op zijn of haar eigen 
moment instappen en de spellen spelen. 

Voorbereiding: 

• Maak een keuze uit de beschreven spellen of besluit om alle 
spellen uit te zetten op het terrein. 

• Print de spelkaarten en eventueel de extra downloads behorend 
bij de gekozen spellen uit.

• Print voldoende stempelkaarten / scorekaarten uit.  
(Kies of je punten wilt geven voor de spellen of dat je alleen 
wilt stempelen als een spel gespeeld is.)  

• Zoek alle benodigde materialen bij elkaar.
• Zet de spellen klaar op locatie. 
• Leg bij elk spel de juiste spelkaart neer en zorg dat de bege-

leider een stempel of pen heeft om op de spelerskaart af te 
tekenen als het spel gespeeld is. 

Koningsdag: 

Alle geïnteresseerden krijgen (of kopen) een stempelkaart / score-
kaart. De spelers kunnen zelf kiezen welk spel ze wanneer willen 
spelen. Nadat ze een spel gespeeld hebben wordt dit spel afgete-
kend op de persoonlijke kaart. 

Variatie: 

• Je kunt er voor kiezen om een extra beloning te geven als een 
bepaald aantal spellen gespeeld is. 

• Bij elk spel kan de hoogst scorende speler genoteerd worden.
• Houd je voor iedere speler de score bij, dan kun je aan het ein-

de van de dag de hoogst scorende spelers in de verschillende 
leeftijdscategorieën extra belonen. 
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Koninklijk gepuzzel

Speluitleg:

Hoe snel heb je de puzzel in elkaar gezet? 

Niveau 1 
De speler staat achter pion 1 en neemt per keer één puzzelstukje 
mee naar pion 2 die een stuk verderop staat. Achter pion 2 wordt 
de puzzel in elkaar gezet.  

Niveau 2 
Speel het spel met een moeilijkere puzzel of bouw hindernissen 
in waar de spelers onderweg overheen / onderdoor moeten. Heb 
je te maken met een gemengde groep spelers qua leeftijd en/of 
behendigheid, dan kun je afspreken dat de jongsten of minder be-
hendigen geen hindernissen hoeven te nemen en de oudere, meer 
behendige spelers dit wel moeten doen. 

Materialen: 

• een koninklijke puzzel 
(Verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl) 

• 2 pionnen
• stopwatch
• pen of stempel

Notities: 
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Koningshuis-memory

Speluitleg: 

Hoe snel heb jij alle setjes van twee bij elkaar gezocht? Memory op 
tempo. Leg een spel memory klaar op een tafel of matje. 

Niveau 1 (aan tafel) 
Alle kaartjes worden omgekeerd op tafel gelegd. Draai steeds twee 
kaartjes om. Is er met de omgekeerde kaartjes een setje te maken, 
dan wordt dit apart gelegd. Passen de kaartjes niet bij elkaar, dan 
keer je deze eerst weer terug voor je opnieuw twee kaartjes mag 
omdraaien. Na de maximale speeltijd of zodra een je alle setjes bij 
elkaar gespeeld heeft stopt het spel. 

Niveau 2 (sportief)
Zie niveau 1, maar nu rennen de spelers eerst een rondje om de 
pion voor ze opnieuw kaartjes mogen omdraaien. 

Snelle variant: de kaartjes niet terugdraaien maar open laten liggen. 
Er zijn nu snel setjes te maken.  

Materialen: 

• 1 matje of tafel
• 1 pion
• 1 stopwatch
• 1 memory spel  

Koninklijk memory  
(Verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl) 

• pen of stempel

Notities: 
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Speluitleg: 

Zaklopen met slaapzakken/dekbedhoezen. Hoe snel ben jij? 

Niveau 1
De speler hupt van achter de startpion om de keerpion heen en 
weer terug naar de startpion. 

Niveau 2
Onderweg worden enkele hindernissen geplaatst. Denk aan slalom 
of een eenvoudige mikopdracht.  

Kamperen met de koninklijke familie

Materialen: 

• oude slaapzak of  
dekbedhoes

• pionnen voor start en  
keerpunt

• pen of stempel
• stopwatch

Notities: 
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Speluitleg:

Blikgooien waarbij de blikken beplakt zijn met afbeeldingen van 
persbureaus. Iedereen mag drie maal gooien. 

Niveau 1
Voor de jongere/minder vaardige spelers een werplijn maken die 
minder ver van de blikken verwijderd is. 

Niveau 2
De werplijn is verder van de blikken verwijderd. 
Extra moeilijk te maken door spelers geblinddoekt te laten gooien. 
Voor er gegooid mag worden worden de spelers drie maal rondge-
draaid en met het gezicht in de richting van de blikken neergezet.

Sneeuwballen gooien naar de pers

Materialen: 

• tape, krijt of een pion voor 
een werplijn 

• 6 blikken met afbeeldingen 
van persbureaus 
(verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl)

• 3 pittenzakjes of zachte 
ballen

• eventueel een blinddoek
• pen of stempel

Notities: 
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Speluitleg: 

De speler gaat klaar staan achter de werplijn. Hij of zij mag alle drie 
de kronen om de pionnen proberen te mikken. Elke goed gemikte 
kroon levert een punt op. 

Variatie 
Dichterbij of verder weg staan bij het gooien
De kronen niet om een pion maar op een matje gooien.
Grotere of kleinere kronen gebruiken. 

Tips
• Zorg er voor dat er een afbeelding van een lid van het konink-

lijk huis op de pionnen is afgebeeld. 
• Laat de spelers eerst zelf een kroon in elkaar zetten.  

• Zie ook de downloadbare kronen in de webshop  
van www.koningsspelenpakket.nl. 

Kroonwerpen

Materialen: 

• 3 kronen 
(verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl)

• 6 pionnen / kegels /  
blokken

• werplijn (pion, lint of krijt)
• pen of stempel

Notities: 
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Paleisalarm

Speluitleg:

Span een labyrint van draden. De speler moet proberen de ‘infra-
rood’ alarmsensoren te ontwijken om bij het einddoel te komen. 
Draad geraakt? Opnieuw beginnen!! 

Hoe snel kun jij veilig door het labyrint? 

Materialen: 

• palen, stoelen of tafels
• bol sterk touw of afzetlint
• stopwatch
• pen of stempel

Notities: 
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Speluitleg:

Dit spel wordt gespeeld in de zandbak. 
Probeer een zo mooi mogelijk paleis te bouwen. Als het paleis klaar 
is kan de begeleider een foto maken van het paleis zodat later op 
de dag alle foto’s van de verschillende paleizen met elkaar vergele-
ken kunnen worden. 

Is er voldoende ruimte in de zandbak? Laat dan het gemaakte paleis 
staan. Een volgende speler moet voorzichtig te werk gaan zodat de 
al staande gebouwen niet beschadigd raken. 

Alternatief 
Als er twee paleizen gemaakt zijn en de volgende speler komt bij 
de zandbak dan bepaalt deze speler welk paleis het mooist is en 
mag blijven staan. Het andere paleis wordt weggehaald en op deze 
plaats bouwt de nieuwe speler een nieuw paleis. 
Aan het einde van de dag kiest een willekeurige persoon, niet zijn-
de de bouwers van de staande paleizen, welk paleis het mooist is. 

Het Zandpaleis

Materialen: 

• Emmers
• Schepjes
• Zandvormpjes
• pen of stempel

Notities: 
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Kroonsteken

Speluitleg: 

Zet een fiets of skateboard parcours uit langs een heg waar de 
kronen opgelegd kunnen worden of langs een aantal palen waar 
de kronen aan opgehangen kunnen worden. Hang de kronen losjes 
aan de palen of plaats ze op de heg met de open kant naar voren. 
Laat de spelers achter de startlijn opstappen op de fiets of de ska-
teboard. 
Opdracht voor de spelers: Rijd zo snel mogelijk langs de kronen en 
probeer zoveel mogelijk kronen aan de stok te steken. 

Materialen: 

• 3-6 kronen 
(verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl)

• 3-6 palen (of heg)
• fiets(je) / skateboard 
• 1 meter stok
• stoepkrijt (start en finish)
• stopwatch
• pen of stempel

Notities: 
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Kroon de koning

Speluitleg: 

De spelers mogen geblinddoekt proberen de kroon op het hoofd 
van de koning te plaatsen. 
Lukt het om de kroon op de juiste plaats op het hoofd te plaatsen?

Variatie
Eerst ronddraaien en dan naar de koning toe lopen om de kroon te 
plaatsen.

Tips
• Gebruik plakgum om de kroon op het hoofd van de koning te 

plaatsen.
• Plaats de poster op een magneetbord en bevestig een              

magneet aan de kroon.
• Plaats de poster op een boom of een oud stuk board als je de 

kroon met punaises of dartpijltjes laat prikken.

Materialen: 

• poster of andere afbeelding 
van een koning en een af-
beelding van een kroon 
(verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl)

• blinddoek
• pen of stempel

Notities: 
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Gezond oranje

Speluitleg: 

Geef met de pionnen start en keerpunt aan. De speler gaat klaar 
staan achter de startlijn met in de hand een lepel met daarop een 
mandarijn. 
Opdracht voor de speler: Loop zo snel mogelijk om de pion en te-
rug. Lukt het om de mandarijn de hele weg op de lepel te houden? 
Als de mandarijn valt moet je opnieuw beginnen.  

Variatie
• Onderweg over obstakels heen, om pionnen/paaltjes heen, 

ergens onderdoor....
• Op hoge hakken lopen, op een skippybal, skateboard...

Materialen: 

• 2 pionnen
• 1 lepel
• 1 mandarijn
• eventueel extra obstakels 

(moeilijker parcours)
• eventueel skippybal, hoge 

hakken of skateboard
• pen of stempel

Notities: 
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Speluitleg: 

Mikken in emmers. Zet de emmers in een driehoek neer. De vier 
dichtsbij de pion staande emmers zijn 1 punt waard. De rij van 
drie daar achter zijn elk 5 punten waard, de rij van twee daarachter 
zijn 10 punten waard en de verst weg staande emmer is 25 punten 
waard. 

De speler gaat klaar staan bij de pion. 
Opdracht voor de speler: Probeer de tennisballen in de emmers 
te mikken. De punten op de emmers staan voor het aantal jaren 
dat Willem-Alexander oud is. Lukt het om het juiste aantal jaren 
passend bij de werkelijke leeftijd van Willem-Alexander bij elkaar te 
gooien? 

Variatie
• Dichterbij of verder weg staan bij het gooien.
• Met tennisballen of met pittenzakjes gooien.
• Probeer zo veel mogelijk punten bij elkaar te gooien in plaats 

van de juiste leeftijd. 

Hoe oud wordt Willem-Alexander

Materialen: 

• 8 tennisballen of pittenzak-
jes

• 6 emmers
• pion
• pen of stempel

Notities: 
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Speluitleg: 

Sjoelen maar dan anders. De limousines moeten de garage in. 
Probeer zoveel mogelijk auto’s de garage in te rijden. Tel het totaal 
aantal autootjes dat door de poortjes gaat bij elkaar op of noteer 
de punten. 

Tips
• Gebruik de download met garagepoortjes en vergroot/verklein 

deze al naar gelang de grootte van de autootjes. 
• Gebruik een sjoelbak en sjoelstenen waar je afbeeldingen van 

limousines op plakt. 

De limousine de garage in

Materialen: 

• 3-5 autootjes
• Garagebox: poortjes waar 

de autootjes onderdoor 
kunnen 
(verkrijgbaar in de webshop 
www.koningsspelenpakket.nl)

• Eventueel sjoelbak met 
sjoelstenen waarop je een 
afbeelding van een limousi-
ne plakt. 

• pen of stempel

Notities: 
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Stempelkaart

Naam:

Spel Gespeeld
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Scorekaart

Naam:

Spel Score

totaal


