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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Algemene speelwijze

Nodig:  Spelbord
 Per groepje (team) een pion
 (Grote) dobbelsteen
 Spelkaarten 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.

Zijn de vragen bij sommige opdrachten te moeilijk? Verzin ter plekke als spelleider een 
passende vraag. 



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

Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Opdrachten bij het bordspel: teamchallenges

2 Jullie mogen naar vakje 10
3 Uit welke provincies bestaat “Holland”?  (antwoord: Noord- en Zuid-Holland) 
4 Aangekomen bij de eerste teamchallenge: hoepelen. Jullie tegenstander is het  
 team dat na jullie aan de beurt is om met de dobbelsteen te gooien. Het win- 
 nende team gaat verder vanaf vakje 10, het verliezende team gaat verder bij 
 vakje 4. 
6 Een opdracht voor alle teams. Nederlanders eten graag drop. Hoeveel drop  
 wordt er elk jaar gegeten door alle Nederlanders gezamenlijk? Het team dat  
 het dichtst bij het juiste antwoord zit mag 2 plaatsen vooruit.  
 (antwoord: 32 miljoen kilo)
7 Geluk, jullie mogen nog een keer gooien.
9 Maak een kort gedichtje of rijmpje (minimaal 4 regels) over Nederland, voor  
 jullie weer aan de beurt zijn laten jullie deze horen  aan de andere teams.
11 Doe eens gek, jullie gaan 3 plaatsen terug. 
12 Er staat knikkeren op het programma. Kies een willekeurig ander team om  
  tegen te spelen. Het winnende team promoveert naar vakje 20, de verliezers  
 gaan verder vanaf vakje 12. 
13 Dat is pech, jullie moeten eerst steltlopen. Jullie spelen tegen het team dat het  
 verste voorligt op het spelbord. Als jullie winnen wisselen jullie van vakje op  
 het spelbord, anders gaan beide teams verder vanaf het vakje waar ze nu  
 staan. (Zelf de voorste? Dan spelen jullie tegen het team dat het minst ver is.  
 Als jullie nu winnen mogen jullie vanaf jullie eigen vakje verderspelen, anders  
 wisselen jullie om.)  
16 Welke plaats wordt ook wel het “Venetië van Nederland” genoemd? Als jullie  
 het juiste antwoord geven mogen jullie nog een keer gooien.  
 (antwoord: Giethoorn)
17 Wissel van vakje met het team dat het verst achter ligt. 
18  Blikgooien! Jullie nemen het op tegen het team dat het dichtst bij vakje 18  
 staat. De winnaars gaan door naar vakje 25. 
19 Noem zoveel mogelijk namen van munten die in Nederland gebruikt werden  
 voordat de euro kwam. Weten jullie er minimaal 4, dan mogen jullie 4 plaat- 
 sen verder. Je speelt gelijk de teamchallenge van vakje 23. (antwoord: cent,  
 stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden, rijksdaalder, vijf guldenmunt)
23 Jullie zijn aangekomen bij het koekhappen. Dit spel wordt gespeeld met alle  
 teams. De winnaars zwieren door naar vakje 30. De overige teams keren terug  
 naar het vakje waar ze vandaan komen. Was het winnende team verder dan  
 vakje 30, dan gaan ze terug naar vakje 30. 
24  Nederland-België; we gaan korfballen. Het team waar je het tegen opneemt is  
 het team dat het dichtst bij vakje 10  staat. De winnaars gaan verder vanaf  
 vakje 24, de verliezers gaan naar 10.
25 Dat schiet lekker op, door naar vakje 30. 
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Opdrachten bij het bordspel: teamchallenges

26 Wissel van plaats met het team dat voor jullie aan de beurt is om met de 
 dobbelsteen te gooien. 
28 In Nederland ligt de grootste bloementuin ter wereld. Hoe heet deze? Als jullie  
 het juiste antwoord geven mag je nog een keer gooien.  
 (antwoord: Keukenhof) 
31 Tijd om te bewegen. Deze keer gaan jullie op pad voor een wedstrijd zaklo- 
 pen. Jullie spelen tegen het team dat de derde plaats inneemt op het   
 spelbord. Zijn jullie dit zelf? Dan spelen jullie tegen het team dat de tweede  
 plaats inneemt. De winnaars mogen verder spelen vanaf vakje 36, de 
 verliezers spelen verder vanaf vakje 31. 
32  In welk jaar werden de Olympische Spelen in Nederland georganiseerd? Als  
 jullie dit weten mogen jullie nog een keer gooien met de dobbelsteen.  
 (antwoord: De zomerspelen van 1928 in Amsterdam)
33 Je speelt het spel Ganzenbord, dus is er een put. Jullie moeten eerst 6 gooien  
 voor jullie weer verder mogen.
37 Noem 3 bekende Nederlandse sporters die mee hebben gedaan aan de Olym- 
 pische  Winterspelen. Als jullie er 3 weten, mogen jullie 5 plaatsen vooruit.  
 (antwoord: Sven Kramer, Ireen Wüst, Sjinkie Knegt, Ard Schenk, Gianni Romme  
 etc. (controleer dit op internet als je niet zeker weet of het antwoord juist is)
38 Wissel van plaats met het team dat het minst ver op het spelbord is. 
39 In de benen voor Boter, Kaas en Eieren. Kies zelf een tegenstander uit. De win- 
 naars gaan verder vanaf vakje 44, de verliezers moeten naar vakje 34. 
40 Puzzelen, vrije keuze wie de tegenstander wordt. Het team dat wint is gelijk 
 aan de beurt als er weer verder gespeeld kan worden en mag dan twee keer  
 gooien. (vervolgens wordt de vaste beurtvolgorde weer aangehouden)
41  Noem 5 Nederlandse vorsten. Bij een goed antwoord mogen jullie van plaats  
 op het spelbord wisselen met een willekeurig ander team. (antwoord: Willem-  
 Alexander, Beatrix, Juliana, Emma, Willem III, Willem II, Willem I)
44 Dubbel 4 dus 4 plaatsen terug…
45 Tijd om te hinkelen. Het team dat tot nu toe het minste aantal spellen heeft  
 gespeeld wordt de tegenstander. De winnaars mogen naar hetzelfde vakje als  
 het team dat de tweede plaats inneemt op het spelbord. 
46 Jullie mogen pas weer verder als jullie 2, 4 of 6 gooien. 
48 Blindemannetje. Hier heb je een sportieve tegenstander voor nodig. Het team 
 dat het langst niet heeft deelgenomen aan een teamchallenge wordt jullie  
 tegenstander. De winnaars mogen kiezen met welk team ze van plaats op het  
 spelbord willen ruilen. 
50 Ga met je team in een rij staan. Noem zonder te overleggen om de beurt een  
 typisch Nederlandse souvenir. Hoeveel souvenirs kunnen jullie noemen tot  
 er iemand ehhh zegt, 5 sec niets noemt, iets dubbel noemt of moet passen?  
 Zoveel souvenirs als er genoemd worden, zoveel vakjes mogen jullie vooruit.  
 Een eventuele opdracht van het vakje waar je op terecht komt moet gelijk  
 uitgevoerd worden. 
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Opdrachten bij het bordspel: teamchallenges

51 Ratten en Raven. Het team dat het verst achter ligt op het spelbord is de te- 
  genstander. Winnen zij dan wisselen jullie van plaats op het spelbord.
52 Sjoelen tegen het team dat het dichtst bij jullie op het spelbord staat.   
 Zijn dit meerdere teams, dan mogen jullie uit deze teams een tegenstander  
 kiezen. De winnaars mogen 5 plaatsen vooruit. 
53 Spannend, jullie gaan stoepranden. Elk team doet hier aan mee met twee spe- 
 lers naar keuze. Het beste team mag naar de eerste positie op het spelbord.  
 Jullie komen op de plek twee vakjes voor het team dat aan kop gaat. 
55 In welke Nederlandse stad vind je het grootste café van Europa? Als jullie dit  
 niet weten moeten jullie terug naar vakje 49.  
 (antwoord: Groningen, Drie Gezusters)
56 Noem van alle Nederlandse provincies de hoofdstad. Lukt dit niet, dan gaan  
 jullie 3 plaatsen terug en gaan alle teams (weer) stoepranden. Hebben jullie  
 dat eerder gedaan dan gaan 2 nieuwe spelers het spel spelen. 
57 Jammer maar helaas, jullie moeten een beurt overslaan. 
59 Jullie mogen pas weer verder als jullie 1,3 of 5 gooien. 
60 Klompenspel, kies zelf jullie tegenstanders uit. De winnaars gaan verder vanaf  
 vakje 60, de verliezers moeten 3 plaatsen terug vanaf het vakje waar ze ston- 
 den. Eventuele opdrachten bij dit vakje hoeven niet uitgevoerd te  
 worden.
61 Spannend, jullie zijn er bijna. Sta hier bij stil en sla een beurt over. 
62	 Zenuwachtig	voor	de	finish,	ga	naar	vakje	58	voor	een	nieuwe	poging	om	over		
	 de	finish	te	komen.	
63 GEFELICITEERD!! De eindstreep gehaald!!  
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Alternatieve opdrachten bij het bordspel (tafelspelletjes)

2 Jullie mogen naar vakje 10
3 Uit welke provincies bestaat “Holland”?  (antwoord: Noord- en Zuid-Holland) 
4 Aangekomen bij de eerste teamchallenge: klein hoepelen. Jullie tegenstander  
 is het team dat na jullie aan de beurt is om met de dobbelsteen te gooien. Het  
 winnende team gaat verder vanaf vakje 10, het verliezende team gaat verder  
 bij vakje 4. 
6 Een opdracht voor alle teams. Nederlanders eten graag drop. Hoeveel drop  
 wordt er elk jaar gegeten door alle Nederlanders gezamenlijk? Het team dat  
 het dichtst bij het juiste antwoord zit mag 2 plaatsen vooruit.  
 (antwoord: 32 miljoen kilo)
7 Geluk, jullie mogen nog een keer gooien.
9 Maak een kort gedichtje of rijmpje (minimaal 4 regels) over Nederland, voor  
 jullie weer aan de beurt zijn laten jullie deze horen  aan de andere teams.
11 Doe eens gek, jullie gaan 3 plaatsen terug. 
12 Er staat Knikkeren op het programma. Kies een willekeurig ander team om  
  tegen te spelen. Het winnende team promoveert naar vakje 20, de verliezers  
 gaan verder vanaf vakje 12. 
13 Dat is pech, jullie moeten eerst vliegtuigjes vouwen. Jullie spelen tegen het  
 team dat het verste voorligt op het spelbord. Als jullie winnen wisselen jullie  
 van vakje op het spelbord, anders gaan beide teams verder vanaf het vakje  
 waar ze nu staan. (Zelf de voorste? Dan spelen jullie tegen het team dat het  
 minst ver is. Als jullie nu winnen mogen jullie vanaf jullie eigen vakje verder  
 spelen, anders wisselen jullie om.)  
16 Welke plaats wordt ook wel het “Venetië van Nederland” genoemd? Als jullie  
 het juiste antwoord geven mogen jullie nog een keer gooien.  
 (antwoord: Giethoorn)
17 Wissel van vakje met het team dat het verst achter ligt. 
18  Pinkelen! Jullie nemen het op tegen het team dat het dichtst bij vakje 18  
 staat. De winnaars gaan door naar vakje 25. 
19 Noem zoveel mogelijk namen van munten die in Nederland gebruikt werden  
 voordat de euro kwam. Weten jullie er minimaal 4, dan mogen jullie 4 plaat- 
 sen verder. Je speelt gelijk de teamchallenge van vakje 23. (antwoord: cent,  
 stuiver, dubbeltje, kwartje, gulden, rijksdaalder, vijf guldenmunt)
23 Jullie zijn aangekomen bij het koekhappen. Dit spel wordt gespeeld met alle  
 teams. De winnaars zwieren door naar vakje 30. De overige teams keren terug  
 naar het vakje waar ze vandaan komen. Was het winnende team verder dan  
 vakje 30, dan gaan ze terug naar vakje 30. 
24  Woorden raden, we spelen galgje. Het team waar je het tegen opneemt is  
 het team dat het dichtst bij vakje 10  staat. De winnaars gaan verder vanaf  
 vakje 24, de verliezers gaan naar 10.
25 Dat schiet lekker op, door naar vakje 30. 
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Alternatieve opdrachten bij het bordspel (tafelspelletjes)

26 Wissel van plaats met het team dat voor jullie aan de beurt is om met de 
 dobbelsteen te gooien. 
28 In Nederland ligt de grootste bloementuin ter wereld. Hoe heet deze? Als jullie  
 het juiste antwoord geven mag je nog een keer gooien.  
 (antwoord: Keukenhof) 
31 Tijd om te bewegen. Deze keer gaan jullie in de benen voor stoelendans.  
 Jullie spelen tegen het team dat de derde plaats inneemt op het spelbord. Zijn  
 jullie dit zelf? Dan spelen jullie tegen het team dat de tweede plaats inneemt.  
 De winnaars mogen verder spelen vanaf vakje 36, de verliezers spelen verder  
 vanaf vakje 31. 
32  In welk jaar werden de Olympische Spelen in Nederland georganiseerd? Als  
 jullie dit weten mogen jullie nog een keer gooien met de dobbelsteen.  
 (antwoord: De zomerspelen van 1928 in Amsterdam)
33 Je speelt het spel Ganzenbord, dus is er een put. Jullie moeten eerst 6 gooien  
 voor jullie weer verder mogen.
37 Noem 3 bekende Nederlandse sporters die mee hebben gedaan aan de Olym- 
 pische  Winterspelen. Als jullie er 3 weten, mogen jullie 5 plaatsen vooruit.  
 (antwoord: Sven Kramer, Ireen Wüst, Sjinkie Knegt, Ard Schenk, Gianni Romme  
 etc. (controleer dit op internet als je niet zeker weet of het antwoord juist is)
38 Wissel van plaats met het team dat het minst ver op het spelbord is. 
39 In actie voor Boter, Kaas en Eieren. Kies zelf een tegenstander uit. De win- 
 naars gaan verder vanaf vakje 44, de verliezers moeten naar vakje 34. 
40 Puzzelen, vrije keuze wie de tegenstander wordt. Het team dat wint is gelijk 
 aan de beurt als er weer verder gespeeld kan worden en mag dan twee keer  
 gooien. (vervolgens wordt de vaste beurtvolgorde weer aangehouden)
41  Noem 5 Nederlandse vorsten. Bij een goed antwoord mogen jullie van plaats  
 op het spelbord wisselen met een willekeurig ander team. (antwoord: Willem-  
 Alexander, Beatrix, Juliana, Emma, Willem III, Willem II, Willem I)
44 Dubbel 4 dus 4 plaatsen terug…
45 Tijd voor ezeltje prik. Het team dat tot nu toe het minste aantal spellen heeft  
 gespeeld wordt de tegenstander. De winnaars mogen naar hetzelfde vakje als  
 het team dat de tweede plaats inneemt op het spelbord. 
46 Jullie mogen pas weer verder als jullie 2, 4 of 6 gooien. 
48 Blindemannetje. Hier heb je een sportieve tegenstander voor nodig. Het team 
 dat het langst niet heeft deelgenomen aan een teamchallenge wordt jullie  
 tegenstander. De winnaars mogen kiezen met welk team ze van plaats op het  
 spelbord willen ruilen. 
50 Ga met je team in een rij staan. Noem zonder te overleggen om de beurt een  
 typisch Nederlandse souvenir. Hoeveel souvenirs kunnen jullie noemen tot  
 er iemand ehhh zegt, 5 sec niets noemt, iets dubbel noemt of moet passen?  
 Zoveel souvenirs als er genoemd worden, zoveel vakjes mogen jullie vooruit.  
 Een eventuele opdracht van het vakje waar je op terecht komt moet gelijk  
 uitgevoerd worden. 
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Oerhollands
Een sportief ganzenbordspel

Alternatieve opdrachten bij het bordspel (tafelspelletjes)

51 Armpje drukken. Het team dat het verst achter ligt op het spelbord is de te- 
  genstander. Winnen zij dan wisselen jullie van plaats op het spelbord.
52 Sjoelen tegen het team dat het dichtst bij jullie op het spelbord staat.   
 Zijn dit meerdere teams, dan mogen jullie uit deze teams een tegenstander  
 kiezen. De winnaars mogen 5 plaatsen vooruit. 
53 Spannend, jullie gaan kamertje verhuren. Elk team doet hier aan mee met  
 twee spelers naar keuze. Het beste team mag naar de eerste positie op het  
 spelbord. Jullie komen op de plek twee vakjes voor het team dat aan kop gaat. 
55 In welke Nederlandse stad vind je het grootste café van Europa? Als jullie dit  
 niet weten moeten jullie terug naar vakje 49.  
 (antwoord: Groningen, Drie Gezusters)
56 Noem van alle Nederlandse provincies de hoofdstad. Lukt dit niet, dan gaan  
 jullie 3 plaatsen terug en gaan alle teams (weer) kamertje verhuren. Hebben  
 jullie dat eerder gedaan dan gaan 2 nieuwe spelers het spel spelen. 
57 Jammer maar helaas, jullie moeten een beurt overslaan. 
59 Jullie mogen pas weer verder als jullie 1,3 of 5 gooien. 
60 Spijkerpoepen, kies zelf jullie tegenstanders uit. De winnaars gaan verder  
 vanaf vakje 60, de verliezers moeten 3 plaatsen terug vanaf het vakje waar ze  
 stonden. Eventuele opdrachten bij dit vakje hoeven niet uitgevoerd te  
 worden.
61 Spannend, jullie zijn er bijna. Sta hier bij stil en sla een beurt over. 
62	 Zenuwachtig	voor	de	finish,	ga	naar	vakje	58	voor	een	nieuwe	poging	om	over		
	 de	finish	te	komen.	
63 GEFELICITEERD!! De eindstreep gehaald!!  
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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.goedgezien.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


