
Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl

Oerhollands

Levend Ganzenbord

een sportief bordspel met (team)challenges



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl

Oerhollands
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Het themapakket Oerhollands levend ganzenbord wordt je aangeboden door 
KoningsspelenPakket.nl 
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Oerhollands Levend
Ganzenbord

Ben je op zoek naar oerhollandse spelletjes voor een sport- en speldag en wil je deze 
het liefst op een eveneens oerhollandse manier aanbieden dan zit je goed met het 
Oerhollands levend ganzenbordspel. 
Met behulp van de materialen uit dit Thema-Pakket kan eenvoudig een sportieve Oer-
hollandse activiteit georganiseerd worden. We hebben voor jullie een bordspel uitge-
werkt dat zowel aan tafel als in de gymzaal of op het sportveld gespeeld kan worden. 
Voor de variant in de gymzaal of op het sportveld zijn een aantal sportieve spelen 
uitgewerkt; de teamchallenges.  
(Tijdelijk) minder mobiel of gewoon niet zoveel ruimte? Geen probleem, je kunt het 
bordspel ook aan tafel spelen met de aangepaste opdrachten. 
Voor de begeleiding van de activiteiten op basisscholen kunnen leerkrachten, stagiai-
res, ouders of bovenbouwleerlingen ingezet worden. Aan de hand van de spelkaarten 
is snel duidelijk wat de bedoeling van elke teamchallenge is.
Liever een “gewone” sportdag met een sport- en spelcircuit? Ook dat is mogelijk met 
dit thema pakket. Er zijn immers 2 maal 15 spellen uitgewerkt op handige spelkaar-
ten :-) 

Inhoud pakket: (pdf bestanden)

• 01 Stappenplan Oerhollands levend ganzenbord (dit document)
• 02 Opdrachten bordspel 
• 03 Spelbord
• 04 Spelkaarten met uitgewerkte teamchallenges
• 05 Spelkaarten met tafelspelletjes
• 06 Scorekaart voor de spelleider
• 07 Scorekaart / afvinkkaart voor de teams
• 08 Naambadges
• 08 Medaille 
• 09 Certificaat
• 10 Vlaggetjes en slingers
• 11 Afstreeplijstje om te helpen bij de voorbereidingen
• 12 Alternatieve organisatievormen

• 13 Download blikwikkels
• 14 Download boter, kaas en eieren
• 15 Download puzzel 
• 16 Download sjoelstenen
• 17 Download klompenspel
• 18 Download knikkerpoortjes
• 19 Download vliegtuigje vouwen
• 20 Download galgje
• 21 Download ezeltje prik
• 22 Download blindemannetje
• 23 Download kamertje verhuren

      Wil je ons en anderen laten weten wat je van het pakket vindt? Dat kan hier:
      

 https://koningsspelenpakket.nl/product/oerhollands/
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

De spelen kunnen worden aangeboden tijdens een sport- en speldag welke in het 
teken staat van de Oerhollandse spelletjes. Ook is het mogelijk om de verschillende 
spelen te spreiden over meerdere momenten. Voor basisscholen zou dit bijvoorbeeld 
kunnen betekenen dat tijdens een aantal opeenvolgende gymlessen telkens één of 
meerdere sportieve activiteiten aan bod komen.  

Enkele (algemene) tips bij de organisatie van een sport- en speldag met als 

thema de Oerhollandse spelletjes.

• Formeer een team als de sport- en speldag groots aangepakt gaat worden en 
verdeel de taken: een mogelijke verdeling is een sport- en spelcommissie, een 
begeleidingscommissie en een PR-commissie.

 
• Bepaal tijdig de locatie van de sport- en speldag en bepaal of er een programma 

komt voor elke groep, de hele school of dat er verschillende programma’s komen 
voor bijvoorbeeld onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Betrek leerlingen, ouders en eventueel lokale sportverenigingen. Is samenwerking 
met een vereniging of andere school een optie? 

• Vraag om hulp voor de begeleiding bij bijvoorbeeld een ROC, MBO of middelbare 
school.

• Zorg voor een alternatief programma voor het geval het slecht weer is! 

• Informeer bij lokale fondsen, de gemeente of de provincie of zij een financiële 
bijdrage kunnen/willen leveren. Wie weet kun je het nog grootser aanpakken.

• Overweeg of de Oerhollandse spellen het slotstuk kunnen worden van een thema-
week waarin verschillende landen en culturen, bewegen en/of gezondheid cen-
traal staan. 

• Maak een overzicht van alle benodigde materialen en zorg dat deze tijdig be-
schikbaar zijn. 

• Zorg voor een overzicht van de verschillende taken (voorbereiding en de dag zelf) 
en vermeld daarbij wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. (Vooral 
van belang bij het spelen van het spel met meerdere groepen) Deel het ‘draai-
boek’ uit aan alle leerkrachten en begeleiders. 

• Zorg voor een plattegrond zodat iedereen weet waar welk spel gespeeld gaat 
worden.

• Vergeet de EHBO niet!

• Evalueer na afloop hoe alles verlopen is en noteer de bevindingen, deze informa-
tie is handig bij de voorbereidingen van een volgende sport- en speldag. 
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Stap 1

Als je het bordspel speelt komen alle 15 spellen aan bod. Speel je niet het bordspel 
maar gebruik je de spellen voor een circuit? Maak een keuze uit het activiteitenaan-
bod en vul het aanbod desgewenst aan met andere sporten of spellen. De meeste 
activiteiten zijn voor leerlingen van alle groepen geschikt doordat er niveau aanpas-
singen mogelijk zijn. Geef elke activiteit een nummer, kleur of symbool. Houd bij de 
keuze van activiteiten rekening met de beschikbare ruimte. In het document alterna-
tieve organisatievormen staan een aantal organisatievormen uitgewerkt met daarbij 
passende wisselschema’s. 

Stap 2

Zorg voor een goede groepsindeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
groepjes samen te stellen. Gedacht kan worden aan een indeling op leeftijd. Ook kan 
worden gekozen voor een indeling waarbij leerlingen van alle leeftijden samen in een 
groepje deelnemen.
Voor een aantal activiteiten is een minimale groepsgrootte nodig. Houd hier rekening 
mee bij het indelen. 

Stap 3

Kies hoe de begeleiding ingevuld gaat worden. Krijgt elk groepje een eigen begelei-
der (volwassene of bovenbouw leerling?) of komt er bij elk spel een vaste spelbege-
leider? Zorg voor een aanspreekpunt voor het geval er onduidelijkheden zijn over de 
activiteiten. 
Tip: vraag (groot)ouders, studenten, stagiaires, oud leerlingen..... 

Stap 4

Zorg dat de spelleider bij het spelbord een scorekaart heeft met een totaaloverzicht 
van alle groepen. Maak voor elk groepje een scorekaart waarop aangegeven staat aan 
welke spelen ze hebben deelgenomen. Zorg er voor dat het voor de leerlingen duide-
lijk is in welke groep ze zitten door de groepen een verschillende kleur kaart te geven 
of een eigen kleur naambadge.
De groep als geheel krijgt punten of een aantekening dat de activiteit volbracht is.

Stap 5

Zorg er voor dat de materialen voor de activiteiten klaar liggen. Dit kan zijn op een 
centrale plaats waarvandaan de spelleiders het materiaal voor een spel meenemen 
naar de juiste locatie. Een andere mogelijkheid is om voor elk spel het materiaal op 
de juiste plaats klaar te leggen.
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Algemene speelwijze

Nodig:  Spelbord
 Per groepje een pion
 (Grote) dobbelsteen
 Spelkaarten Oerhollands sportief ganzenbord
 Opdrachten Oerhollands sportief ganzenbord
 Materialen voor de spellen zoals beschreven op de spelkaarten 
 (zet de spellen van tevoren klaar)
  

Extra voorbereiding bij het spelen met meer dan vier teams: 
• Zorg voor een aantal spelleiders die twee teams kunnen begeleiden bij het spelen 

van een spel. De spelleiders beslissen wanneer een spel afgelopen is zodat de 
teams weer naar het spelbord kunnen terugkeren. 

• Gedurende de tijd dat twee teams een spel spelen nemen ze niet verder deel aan 
het spel en slaan ze dus hun beurt over als ze aan de beurt zijn om met de dob-
belsteen te gooien. 

Uitleg:  Maak groepjes van 4 – 8 personen
 Leg het spelbord op een centrale plaats op het terrein
 Ieder groepje krijgt een pion

Alle teams gooien om de beurt met de dobbelsteen. Het team dat het hoogste aantal 
punten gooit mag beginnen. Daarna gooien de teams in een vaste volgorde. 
Er mogen meerdere teams op een vakje komen te staan. 
Komt jouw team op een vakje waar een opdracht bij hoort, dan leest de spelleider de 
opdracht voor en voer je met je team (en eventueel samen met een ander team) de 
opdracht uit. 
Het team dat als eerste bij nummer 63 aankomt heeft gewonnen. 

Alternatief: 
Voor elk spel dat een team gespeeld heeft ontvangt het team een aantal punten. Het 
winnende team krijgt 18 punten, het verliezende team krijgt 9 punten. Het team dat 
als eerste bij nummer 63 aankomt krijgt 75 winstpunten. Elk ander team krijgt even-
veel winstpunten als het getal van het vakje waar ze op staan op het moment dat het 
eerste team bij nummer 63 aankomt. 
Tel de winstpunten en de spelpunten bij elkaar op. Welk team heeft aan het einde in 
totaal de meeste punten? 
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Overzicht Teamchallenges

1) Hoepelen 
    
2) Knikkeren
     
3) Steltlopen  

4) Blikgooien

5) Koekhappen

6) Korfballen

7) Zaklopen

8) Boter Kaas en Eieren

9) Puzzelen

10) Hinkelen

11) Blindemannetje

12) Ratten en Raven

13) Sjoelen

14) Stoepranden

15) Klompenspel

Overzicht Tafelspelletjes

1) Klein hoepelen 
    
2) Knikkeren
     
3) Vliegtuigje vouwen  

4) Pinkelen

5) Koekhappen

6) Galgje

7) Stoelendans

8) Boter Kaas en Eieren

9) Puzzelen

10) Ezeltje prik

11) Blindemannetje

12) Armpje drukken

13) Sjoelen

14) Kamertje verhuren

15) Spijkerpoepen

Kun je een spel niet spelen omdat je bepaalde materialen niet hebt? Geen nood. Een 
aantal spelletjes van de teamchallenges is prima binnen te spelen en een aantal van de 
tafelspelletjes nodigen uit om ze in estafettevorm te spelen en/of in een grotere ruim-
te te spelen. Mix & Match.
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Materialen overzicht
(teamchallenges)

1) Hoepelen

• per team een hoepel
• per team een stok(je)
• 2 lijnen (startlijn en keerlijn)
• pen voor de spelleider

2) Knikkeren

• knikkerpotje (of maak buiten een kuiltje in de grond)
• 1 knikker per speler 
• pion (startpunt)
• pen voor de spelleider

3) Steltlopen

• stelten
• (loopklossen)
• 2 pionnen
• startlijn
• stopwatch
• pen voor de spelleider

4) Blikgooien

• werplijn 
• 6 blikken met oerhollandse afbeeldingen (zie de extra download)
• 3 pittenzakjes of zachte ballen
• eventueel een blinddoek
• pen voor de spelleider

5) Koekhappen

• waslijn
• voldoende plakjes koek 
• voldoende touwtjes 
• naald om de koek aan het touwtjes te rijgen
• pen voor de spelleider

6) Korfballen

• 1 korf
• partijlinten
• speelveld: ongeveer 9x9m. of 18x9m. 
• pen voor de spelleider
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Materialen overzicht
(teamchallenges)

7) Zaklopen

• 2 jute zakken of speciale zakloopzakken
• pionnen voor start en  

keerpunt
• pen voor de spelleider

8) Boter kaas en eieren

• speelveld 3x3 vakken of 9 stoelen in 3 rijen van 3 of 9 hoepels 
• pen voor de spelleider

9) Puzzelen

• per team een puzzel (zie de extra download)
• 2 pionnen
• stopwatch
• pen voor de spelleider

10) Hinkelen

• stoepkrijt of 10 hoepels
• hinkelzakjes of steentjes
• pen voor de spelleider

11) Blindemannetje

• blinddoek of deken
• genummerde kaartjes
• eventueel stoepkrijt 
• pen voor de spelleider

12) Ratten en Raven

• verhaal ratten en raven (uitwerking bij de spelkaart)
• 3 of 4 lijnen
• pen voor de spelleider

13) Stoepranden

• stoepranden of banken
• elk 2-tal een bal
• pen voor de spelleider
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Materialen overzicht
(teamchallenges)

14) Klompenspel

• 3 emmers met afbeelding van een klomp of meerdere klompen 
(zie de extra download)

• pittenzakken, tennisballen of pingpongballetjes
• pen voor de spelleider

15) Sjoelen

• sjoelbak met stenen of 2 banken en 3 pionnen 
• eventueel afbeeldingen om op de sjoelstenen te plakken  

(zie de extra download)
• pen voor de spelleider
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Materialen overzicht
(tafelspelletjes)

1) Klein hoepelen

• per team een ring
• tafel
• pen voor de spelleider

2) Knikkeren

• knikkerpoortjes (zie de extra download)
• 5 knikkers 
• pen voor de spelleider

3) Vliegtuigje vouwen

• A4 papier, elke speler een vel
• Vouwinstructie vliegtuigje vouwen (zie de extra download)
• pen voor de spelleider

4) Pinkelen

• tafel
• pen voor de spelleider

5) Koekhappen

• waslijn
• voldoende plakjes koek 
• voldoende touwtjes 
• naald om de koek aan het touwtjes te rijgen
• pen voor de spelleider

6) Galgje

• pen en papier of
• extra download galgje (plastificeer deze voor hergebruik en teken er op met  

een whiteboardmarker)
• pen voor de spelleider

7) Stoelendans

• stoelen, één minder dan het aantal spelers
• muziek 
• pen voor de spelleider
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Materialen overzicht
(tafelspelletjes)

8) Boter, kaas en eieren

• pen en papier of
• download ‘Oerhollands Boter, Kaas en Eieren’ (plastificeer deze voor hergebruik 

en teken er op met whiteboardmarker)  
• pen voor de spelleider

9) Puzzelen

• puzzel (download ‘Oerhollandse puzzel’)
• stopwatch 
• pen voor de spelleider

10) Ezeltje prik

• de extra download ‘Ezeltje prik’
• blinddoek 
• pen voor de spelleider

11) Blindemannetje

• download ‘Blindemannetje’ (plastificeer deze voor hergebruik en teken er op met 
whiteboardmarker)  

• blinddoek
• stopwatch
• pen voor de spelleider

12) Armpje drukken

• tafel 
• pen voor de spelleider

13) Sjoelen

• sjoelbak met stenen 
• eventueel afbeeldingen om op de sjoelstenen te plakken (zie extra download)
• pen voor de spelleider
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Materialen overzicht
(tafelspelletjes)

14) Kamertje verhuren

• speelveld van 11x11 hokjes (extra download of ruitjespapier)
• pen of whiteboardmarker

15) Spijkerpoepen

• voor elke speler een spijker aan een touwtje
• voor elke speler een flesje
• eventueel voor elk team een riem 
• pen voor de spelleider
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Andere materialen 

Ben je enthousiast over dit themapakket? Wij bieden nóg meer leuke spellen aan. 
Ga hiervoor naar onze website. 

• Andere themapakketten
• Jaarlijks een nieuw gratis KoningsspelenPakket
• Koninklijk kwartet
• Koninklijk memory
• Koninklijke denkspellen
• Wilhelmus in pictoschrift
• Geprinte en gestanste medailles/naambadges (dát scheelt een hoop knip-

werk!)
• Diverse losse spelkaarten Koningsspelen
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Linda Thuijs

Internetmarketing adviseur en grafisch ontwerpster 
Linda van LindaThuijs.nl is verantwoordelijk voor de 
huisstijl en ontwerpt de print- & knipvellen.

Ze helpt Bed & Breakfast ondernemers in binnen- en 
buitenland om meer boekingen te genereren, met hun 
eigen website en een marketing strategie. 

www.lindathuijs.nl 
info@lindathuijs.nl

Geke Versprille

Onderwijsadviseur Geke van Goed-Gezien.nl is verant-
woordelijk voor het inhoudelijke deel van het thema-
pakket. 
Jarenlang was zij vakleerkracht LO. Tegenwoordig 
biedt zij advies, training en (beeld)begeleiding aan 
scholen en ontwikkelt zij materialen. Ze is auteur van 
o.a. De Groep Centraal, Sociaal Centraal en WeFace.it.

www.goed-gezien.nl
info@goed-gezien.nl

KoningsspelenPakket.nl
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes en ben je benieuwd 
naar onze andere themapakketten? Volg ons op Facebook of Twitter. 

Wil je volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen? Het Konings-
spelenPakket is het hele jaar door aan te vragen via het inschrijfformulier op onze 
website.

Over de makers


