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Koninklijk ganzenbord
Een sportief bordspel

Algemene speelwijze

Nodig:  Spelbord
 Opdrachten bordspel  
 (eventueel vragen wisselen met vragen uit het Koninlijk kwartet)
 Per groepje een pion
 (Grote) dobbelsteen
 15 Spelkaarten Koningsspelen (challenges)
 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 kunnen zie niet verder op het 
spelbord, tijdens het spel slaan ze dus hun beurt over als ze aan de beurt zijn om 
met de dobbelsteen 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 het koninklijk paar 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 het koninklijk paar aankomt krijgt 75 winstpunten. Elk ander team krijgt 
evenveel winstpunten als het getal van het vakje waar ze op staan op het moment dat 
het eerste team bij het koninklijk paar 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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2 Jullie mogen naar vakje 10
3 Ga met je team in een rij staan. Noem zonder te overleggen om de beurt een  
 naam van iemand van het Koninklijk Huis. Hoeveel namen weten jullie tot  
 er iemand een verkeerde naam noemt, een naam dubbel noemt of moet  
 passen? Zoveel namen als er genoemd worden, zoveel vakjes mogen jullie  
 vooruit. Een eventuele opdracht van het vakje waar je op terecht komt moet  
 gelijk uitgevoerd worden. 
4 Aangekomen bij challenge 1. 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 vanaf vakje 4. 
6 Hoe heet de minister president van Nederland? Als jullie dit weten mogen  
 jullie twee plaatsen vooruit.
7 Geluk, jullie mogen nog een keer gooien.
9 Verzin een team yell, 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 Challenge 2 staat 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 challenge 3 spelen. De wedstrijd duurt vijf  
 minuten. 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 dichtst achter jullie aankomt. Als jullie nu winnen 
 mogen jullie vanaf jullie eigen vakje verderspelen, anders wisselen jullie om.)  
16 Noem 6 voormalig koningen of koninginnen. Als jullie er 6 weten mogen jullie  
 nog een keer gooien. (>> Willem I, Willem II, Willem III, Emma, Wilhelmina,  
 Juliana, Beatrix)
17 Wissel van vakje met het team dat het verst achter ligt. 
18  Challenge 4! Jullie nemen het op tegen het team dat het dichtst bij vakje 18  
 staat. De winnaars gaan door naar vakje 25. 
19 Sinds wanneer is Willem-Alexander Koning der Nederlanden? Weten jullie dit,  
 dan mogen jullie verder naar vakje 22. (>> 2013)
23 Jullie zijn aangekomen bij challenge 5. Dit spel wordt gespeeld met alle  
 teams. (Zijn er meer dan 4 teams, dan spelen er steeds maximaal 4 teams  
 tegen elkaar en spelen aan het einde alle winnende teams een finaleronde)
 De winnaars mogen door naar vakje 30. De overige teams keren terug naar  
 het vakje waar ze vandaan komen. Teams die verder waren dan vakje 30 gaan  
 terug naar vakje 30. 
24  Op voor challenge 6. Het team waar je het tegen opneemt is het team dat het  
 dichtst bij vakje 10 staat. De winnaars gaan verder vanaf vakje 24, het andere  
 team gaat verder vanaf vakje 10.
25 Dat schiet lekker op, door naar vakje 30. 
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26 Wissel van plaats met het team dat voor jullie aan de beurt is om met de 
 dobbelsteen te gooien. 
28 Wat was de schuilnaam van Willem-Alexander toen hij in 1986 de Elfsteden- 
 tocht schaatste? Ga als je dit weet door naar vakje 34. (>> W.A. van Buuren)
31 Tijd om te sporten. Deze keer gaan jullie challenge 7 spelen. 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. Het team  
 dat wint mag verder spelen vanaf vakje 36, de verliezers spelen verder vanaf  
 vakje 31. 
32  Volgens een theorie staan de kleuren van de vlag symbool voor de ‘natuurlijke’  
 opbouw van de bevolking. Waar staan de kleuren rood, wit en blauw voor in  
 deze theorie? Als jullie dit weten mogen jullie nog een keer gooien met de  
 dobbelsteen. (>> Rood=volk, wit=kerk en blauw=adel)
33 Dubbel 3 dus 3 plaatsen terug… 
37 Wat studeerde Willem-Alexander in Leiden?. Als jullie dit weten, mogen jullie 5  
 plaatsen vooruit. (>> Geschiedenis)
38 Wissel van plaats met het team dat het minst ver op het spelbord is. 
39 Klaarmaken voor challenge 8. Kies zelf een tegenstander uit. De winnaars  
 gaan verder vanaf vakje 44, de verliezers moeten naar vakje 34. 
40 Challenge 9, vrije keuze wie de tegenstander wordt. Het team dat wint is   
 gelijk aan de beurt als er weer verder gespeeld kan worden en mag twee keer  
 gooien. (vervolgens wordt de vaste beurtvolgorde weer aangehouden)
41  Wie was de eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden? Bij een goed  
 antwoord mogen jullie van plaats op het spelbord wisselen met een willekeurig 
  ander team. (>> Koning Willem I bezette als eerste de troon in 1815)
44 Dubbel 4 dus 4 plaatsen terug…
45 Tijd voor challenge 10. Het team dat tot nu toe het minste aantal sporten 
 beoefend heeft 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 Challenge 11. Hier heb je een sportieve tegenstander voor nodig. Het team  
 dat het langst niet heeft deelgenomen aan een sportieve opdracht wordt   
 jullie tegenstander. De winnaars mogen kiezen met welk team ze van plaats  
 op het spelbord willen ruilen. 
50 Stel de koning komt bij je op bezoek, hoe spreek je de koning aan? a) Meneer  
 de koning - b) Majesteit - c) Koninklijke Hoogheid - d) Willem. Hebben  
 jullie het fout, dan slaat het team de volgende ronde een beurt over. 
 (>> b) Majesteit)
51 Het schiet al op, challenge 12. Het team dat het verst achter ligt op het   
 spelbord is de tegenstander. Winnen zij dan wisselen jullie van plaats op het  
 spelbord.
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52 Challenge 13 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 challenge 14 spelen. Elk team doet hier aan mee. Het  
 beste team mag naar de eerste positie op het spelbord. Jullie komen twee  
 vakjes voor het team dat aan kop gaat. 
55 Wie was het langst zittende Nederlandse staatshoofd ooit? Als jullie dit niet  
 weten moeten jullie terug naar vakje 49. (>> Wilhelmina)
56 Van welke sportorganisatie is onze koning sinds 2013 erelid? Weten jullie dit  
 niet, dan gaan jullie 3 plaatsen terug en challenge 14 spelen met de andere  
 teams. 
57 Jammer maar helaas, jullie moeten een beurt overslaan. 
59 Jullie mogen pas weer verder als jullie 1,3 of 5 gooien. 
60 Challenge 15, kies zelf jullie tegenstanders uit. Afhankelijk van het aanwezige  
 materiaal is dit één team of zijn het meerdere teams. De winnaars gaan verder  
 vanaf vakje 60, de verliezers moeten (allemaal) 3 plaatsen terug vanaf het  
 vakje waar ze stonden. Eventuele opdrachten 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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Extra downloads en meer...
Ben je enthousiast over dit themapakket? Wij bieden nóg meer leuke sport- en 
spelpakketten aan. Ga hiervoor naar onze website. Je vindt ze onder het blok 
themapakketten.
Ben je specifiek op zoek naar koninklijke spellen, dan hebben we ook:
• 
• Elk jaar een gratis downloadbaar KoningsspelenPakket
• Koninklijk kwartet
• Spellenboeken met diverse koninklijke spelkaarten (downloads)
• Koninklijk sudoku in 3 varianten (downloads)
• Koninklijk drie op een rij (downloads)
• Koninklijk memory (downloads)
• en meer.

Geen zin om zelf alle medailles/ naambadges te printen en knippen? 
Wij bieden op de website ook kant en klare geprinte en gestanste medailles aan 
in kleur en zwart-wit.
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Geke Versprille

Onderwijsadviseur Geke Versprille van Goed-Gezien.
nl is verantwoordelijk voor de samenstelling van het 
sport- en spelpakket. 
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? 
Volg ons op Facebook. 
Volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen? 
Via de website kun je je het hele jaar door inschrijven voor het gratis Koningsspelen-
Pakket. 

Over de maker


