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KoningsspelenPakket 2020
Een sport- en spelcircuit voor de basisschool
Het gratis KoningsspelenPakket wordt aangeboden door KoningsspelenPakket.nl
en is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsoren en samenwerkingspartners.
Graag stellen wij hier de hoofdsponsors en samenwerkingspartners aan je voor:
•
•
•
•
•
•
•

PLEINPLAKKERS
VELDHUIS ADVIESGROEP
ZALSMAN
BRONSPORT
FOTO KOCH
PORTALENGROEP
GEZONDE LEEFSTIJL OP SCHOOL

•
•
•
•
•
•
•

GOED-GEZIEN.NL
LINDA THUIJS.NL
PETER VADER TRAININGEN
ESCAPE ZWOLLE
STAPKRACHT
PRIMA ONDERWIJS
SPORTSERVICE ZWOLLE
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KoningsspelenPakket 2020
Een sport- en spelcircuit voor de basisschool
Op 26 april 2013 zijn voor het eerst de Koningsspelen gevierd. De Koningsspelen
zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs in Nederland en
het Caribisch gebied. Destijds werden de Koningsspelen georganiseerd ter ere van
de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Maar liefst 87% van de basisscholen in
Nederland heeft toen deelgenomen. Mede door het succes van de eerste editie is in
overleg met het Koningshuis besloten om de Koningsspelen jaarlijks te organiseren.
Het doel van deze sportieve dag is om kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk
het is om te bewegen.
Dit jaar hebben we te maken met een uitzonderlijke situatie. Voor het eerst is besloten om de Koningsspelen sport- & speldag niet door te laten gaan. Dit in verband met
het rondwarende Corona virus.
Omdat wij het ontzettend jammer vinden dat de Koningsspelen niet doorgaan hebben wij een speciaal pakket samengesteld voor alle kinderen die thuis zitten. Met
deze materialen kan iedereen toch op koninklijke manier bewegen.

Inhoud pakket: (pdf bestanden)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Draaiboek thuisblijf versie KoningsspelenPakket 2020 (dit document)
Spelkaarten met compleet uitgewerkte spellen
Scorekaarten
Certificaat
Medaille
A3 placemat voor het Koningsontbijt in kleur en als kleurplaat
Vlaggetjes en slingers
Aftelkalender tot Koningsdag
Notitielijst om te helpen bij de voorbereidingen
Handige deurhanger voor thuiswerkers zodat je rustig kunt werken

Bonus
•

Kijk op de website wat dit jaar de bonus is en laat direct een reactie achter.
De bonus download is te verkrijgen door een inhoudelijke reactie achter te laten
op de website van KoningsspelenPakket. Reactie schrijven? Dat kan hier:
https://koningsspelenpakket.nl/reacties-2020/
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Activiteiten overzicht
1) De baard van de koning

Plaats de baard van de koning geblinddoekt op zijn gezicht. Wie heeft de baard
op de juiste plaats gezet?

2) Hoedjesparade

Mik de hoedjes in of door de hoepels.

3) Hinkel de pinkel...

Ouderwets hinkelen op een hinkelblok.

4) Rol het paleis in

Probeer de knikkers door de deuren de paleizen in te rollen.

5) Fortune teller

Laat je verrassen welke beweging je uit moet voeren.

6) In de roos voor Willem-Alexander

Mikken op het dartbord. Lukt het om in de roos te gooien?

7) Koninklijke wintersport

Estafette op de ski’s; wie is het snelste?

8) De kroning

Ringwerpen, alleen in plaats van de standaard ringen worden kroontjes gebruikt.

9) Lakeien

In de bediening; probeer het hindernisparcours zo snel mogelijk af te leggen met een
dienblad vol (plastic!) champagneglazen.

10) Hoera voor de koning

Estafette met ballonnen. Houd onderweg de ballon hoog.
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11) Beweegbingo met Beatrix

Als het nummer dat genoemd wordt, moet je eerst bewegen voor je het getal mag
wegstrepen.

12) Aardappels op de troon

Spring met een aardappel tussen je benen de kamer door.

13) Huiskamergolf in Corona tijd

Speel de bal of de sokken het parcours over of speel mini golf met meerdere banen.

14) Verstop en zoek de kronen

Laat de kronen verstoppen en zoek ze vervolgens op.

15) Amalia, Alexia en Ariane thuis

Zorg er voor dat je als eerste drie prinsessen op rij hebt. Lukt het ook nog om alle
drie verschillende prinsessen op rij te krijgen?

16) Handen vast en vangen maar

Samenwerken: met een theedoek probeer je de ballon hoog te houden.

17) Troonafstand

Stapel WC-rollen op waar je een afbeelding van een koning of koningin op hebt geplakt. Probeer vervolgens de rollen om te gooien.

18) Vier Willems op rij

Wie heeft het eerst 4 Willems op rij?

19) Koninklijk memory of Koninklijk kwartet

Maak setjes van 2 gelijke koninklijke afbeeldingen bij het spel memory of verzamel 4
bij elkaar horende kaarten voor het kwartet.

20) Oranje spekjes happen

Eet geblinddoekt het spekje van de lijn zonder je handen te gebruiken.
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Materialen overzicht
1) De baard van de koning
•
•
•
•
•

poster of ander afbeelding van de koning*
afbeelding van een baard
blinddoek
pen
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

2) Hoedjesparade
•
•
•

3-6 verschillende hoedjes
emmers
opgerolde sokken

3) Hinkel de pinkel...
•
•

stoepkrijt
hinkelzakjes of steentjes

4) Rol het paleis in
•
•
•

paleizen / poortjes*
minimaal 10 knikkers
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

5) Fortune teller
•
•
•
•
•
•
•
•

3 bakjes
5 knikkers
3 paar opgerolde sokken
wasmand
ballon
flesje halfvol water
muziek
springtouw

6) In de roos voor Willem-Alexander
•
•
•

krijt, om de ringen van het dartbord te tekenen en een werplijn te tekenen
evt. foto’s van de leden van het koninklijk huis
3 werpzakjes of sokken

7) Koninklijke wintersport
•
•

schoenendozen
2 stokken
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Materialen overzicht
8) De kroning
•
•
•

kronen*
blokken of mokken met een afbeelding van Willem-Alexander en Maxima
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

9) Lakeien
•
•
•
•

tape, krijt of een pion voor start en finish
6 champagneglazen + 1 dienblad
hindernissen: stoelen, kruk- ken, kussens (slalom) ....
eventueel 4 emmers, 2 met water

10) Hoera voor de koning
•

ballonnen

11) Beweegbingo met Beatrix
•
•
•

bingokaarten (toegevoegd)
pennen of potloden
evt telefoon (bij online samenspelen

12) Aardappels op de troon
•
•
•

aardappels
emmer
stoel

13) Huiskamergolf in Corona tijd
•
•
•
•
•

schoenen
boeken
bekers
balletje
pollepel (of vergelijkbaar)

14) Verstop en zoek de kronen
•
•
•
•

5 kroontjes*
eventueel knutselspullen om de kroontjes te kleuren en maken
stopwatch / klok / telefoon
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

15) Amalia, Alexia en Ariane thuis
•
•
•
•

groot speelveld 3 bij 3
9 blauwe bekertjes met afbeelding van de prinsessen*
9 rode bekertjes met afbeeldingen van de prinsessen*
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl
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16) Handen vast en vangen maar
•
•

theedoek
ballon

17) Troonafstand
•
•
•
•

6 blikken met afbeeldingen van koningen en koninginnen (extra download*)
3 pittenzakjes, zachte ballen of opgerolde sokken
eventueel een blinddoek
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

18) Vier Willems op rij
•
•
•

downloadbaar spel vier Willems op rij* of
papier, schaar, potloden
* voor €1,97 verkrijgbaar in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

19) Koninklijk memory of Koninklijk kwartet
•
•
•

download memory of hardcopy memoryspel of
koninklijk kwartetspel*
* koninklijk memory download & hardcopy en het koninklijk kwartet zijn verkrijgbaar
in de webshop: www.koningsspelenpakket.nl

20) Oranje spekjes happen
•
•
•

oranje spekjes
waslijn en touwtjes of knijpers om de spekjes op te hangen
blinddoek

Bestel in de webshop het KoningsspelenThuisPakket ZILVER of GOUD.
In deze combinatiepakketten zitten de volgende downloads:
1 Poster Willem-Alexander en baard bij ‘De baard van de koning’
2 Knikkerpoortjes bij ‘Rol het paleis in’
3 Bekerwikkels bij ‘Amalia, Alexia en Ariane’
4 Kronen
Bij bestelling van het pakket GOUD krijg je ook het Koninklijk kwartet toegestuurd.
Zie de webshop voor meer informatie.
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Advertentie

KoningsspelenPakket

Pleinplakkers
Pleinplakkers zijn kleurrijke en slijtvaste pleinversieringen in allerlei
vormen, lijnen en vlakken voor op tegels, beton of asfalt. Vrolijke
pleinmarkeringen dagen kinderen uit om samen te spelen en te leren.
Maak een eigen sportplein, verkeersplein of spel plein met de Pleinplakkers uit ons assortiment of kies een losse pleinmarkering. Ze zijn
geschikt als educatieve pleinversiering, maar je kunt ze ook gebruiken
voor verschillende pleinspelen. In ons grote assortiment met Pleinplakkers vind je onder andere hinkelbanen, een alfabetspel, cijferslangen
en verkeerspleinen.
Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om van een schoolplein een spel
plein te maken. Ook het aanbrengen van teksten en logo’s behoort tot
de vele mogelijkheden! Laat je fantasie in vrije loop en maak van een
standaard schoolplein een spel plein.
Neem een kijkje op www.pleinplakkers.nl en bekijk de vele mogelijkheden. Wil je meer informatie over de Pleinplakkers?
Neem contact met ons op via 0329 746 022 of stuur een e-mail naar
info@pleinplakkers.nl. Wij kunnen wij de Pleinplakkers ook voor u
plaatsen. Wij adviseren u graag bij het ontwerpen van bijvoorbeeld
een nieuw schoolplein. Uiteraard kunnen wij een vrijblijvende offerte
maken.

5% korting
In de maanden april en mei krijg je met de kortingscode
korting op levering Pleinplakkers (niet op plaatsing).

KONING bovendien 5 %
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Bestellen sport- en spelmateriaal
Het koninklijk kwartet
Geen gewoon kwartet, maar een koninklijk kwartet dat op verschillende manieren
gespeeld kan worden. Jongere kinderen spelen op kleur en nummer, oudere kinderen
beantwoorden vragen over het Koningshuis. Of je speelt de sportieve variant....
Dit speciale kwartet kun je op de website www.koningsspelenpakket.nl bestellen
Koninklijk memory download en hardcopy
Memoryspel, compleet vernieuwd. Met koninklijke afbeeldingen.
Puzzel download
Puzzel van de koninklijke familie met opbergdoosje. Verschillende moeilijkheidsgraden.
Masker Maxima download
Zwart-wit of gekleurde uitvoering van een Maxima masker.
De baard van de koning download
Poster van Willem-Alexander met een losse baard om het spel de baard van de koning te spelen.
Kronen download
Twee verschillende kronen als download; een koningskroon en een koninginnenkroon. Downloaden, printen en uitknippen (A3 formaat).
Koningsdag spelletjes
Verschillende spelletjes die je individueel kunt spelen met een stempelkaart.

Ander extra materialen bestellen?
In de webshop op onze website vind je naast bovenstaande materialen:
• Extra spelkaarten
• Spelkaarten specials: aangepast voor een groep met enkele rolstoelers
• Koninklijk sudoku in 3 varianten
• Koninklijk drie op een rij
• Domino prinsen en prinsessen
• Het spel Vier Willems op rij
• Kleurplaat Willem-Alexander en Maxima
• Wilhelmus in pictoschrift
• Kroon de Koning
• Gekleurde vlaggetjes en slingers etc.
Combinatiepakketten
Speciaal voor de spellen van dit jaar samengestelde voordeelpakketten:
Pakket zilver en goud met vier downloads die passen bij de spellen van het jaar.
Spellenboek KoningsspelenPakket met 25 spellen inclusief downloads
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Bestellen sport- en spelmateriaal
Combinatiepakketten, ook voor thuisblijvers
In aanvulling op een aantal spellen hebben we extra downloads gemaakt om de
Koningsspelen nog meer in stijl te kunnen vieren.
Deze extra downloads zijn extra voordelig te bestellen door te kiezen voor de combipakketten van KoningsspelenPakket.
Thuispakket Brons
• Het basispakket, helemaal gratis te downloaden
Thuispakket Zilver (€7,50)
• Het basispakket aangevuld met:
• Poster Willem-Alexander met baard bij ‘De baard van de koning’
• Knikkerpoortjes bij ‘Rol het paleis in’
• Bekerwikkels bij ‘Amalia, Alexia en Ariane’
• Kronen
Thuispakket Goud (€15,45 excl verzendkosten)
• Het basispakket aangevuld met:
• Poster Willem-Alexander met baard bij ‘De baard van de koning’
• Knikkerpoortjes bij ‘Rol het paleis in’
• Bekerwikkels bij ‘Amalia, Alexia en Ariane’
• Kronen
• Hardcopy versie van het Koninklijk kwartet
Andere wensen?
Neem vrijblijvend contact met ons op: info@koningsspelenpakket.nl

Kortingsactie Bronsport
Naast extra downloads van KoningsspelenPakket nog losse sport- en spelmaterialen
nodig als lintjes, blikken, stopwatches, pionnen etcetera? Onze sponsor Bronsport
biedt KoningsspelenPakket gebruikers korting op hun Koningsspelen assortiment.
Gebruik hiervoor de code KSP10 bij het afrekenen in de webshop van Bronsport.
Vul deze code in bij ‘Opmerkingen’ aan het eind van je bestelling op de website van
Bronsport.
De code is geldig t/m de Koningsspelen 2020 en geldig voor de producten van de
Koningsspelenpagina op de website van Bronsport.

-10%
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Over de makers

Geke Versprille
Onderwijsadviseur Geke van Goed-Gezien.nl is verantwoordelijk voor het inhoudelijke deel van het sport en
spel circuit.
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

Linda Thuijs-Koopmans
Grafisch ontwerpster Linda van LindaThuijs.nl ontwerpt
en illustreert de printvellen en verzorgt de opmaak van
alle communicatie middelen.
Ze adviseert Bed & Breakfast ondernemers met internet
marketing en huisstijl om hun lievelingsgasten aan te
spreken.
www.lindathuijs.nl
info@lindathuijs.nl

KoningsspelenPakket.nl
Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes?
Volg ons op Facebook en Twitter.
Volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen?
Via de website kun je je het hele jaar door inschrijven voor het gratis KoningsspelenPakket. Zolang je ingeschreven staat voor de nieuwsbrief ontvang je jaarlijks automatisch een downloadlink voor het gratis KoningsspelenPakket.
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Mede mogelijk gemaakt door
Het gratis KoningsspelenPakket is mede mogelijk door de
steun van de volgende sponsors en supporters
Sponsors & supporters
Pleinplakkers, www.pleinplakkers.nl
Veldhuis Adviesgroep, www.veldhuisadvies.nl
Bronsport, www.bronsport.nl
Foto Koch, www.fotokoch.nl
Goed-Gezien.nl, www.goed-gezien.nl
Linda Thuijs, www.lindathuijs.nl
Zalsman, www.zalsman.nl
Peter Vader Trainingen, www.petervader.nl
Escape Zwolle, www.escapezwolle.nl
Stapkracht, www.stapkracht.nl
Portalengroep, basisonderwijs.online
Gezonde Leefstijl op School, www.gezondeleefstijlopschool.nl
Prima Onderwijs, www.primaonderwijs.nl
Picto Nederland, www.pictoschrijver.nl

Samenwerkingspartners
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Bronsport is een snel groeiende specialist in Nederland op het gebied van sport- en spelmateriaal. Met
een ruim aanbod zijn zij inmiddels de vaste leverancier
van vele basisscholen. Bronsport onderscheidt zich ook
door de kennis en expertise van gymdocenten die zij
in dienst heeft. De ervaring die door hen is opgedaan
in het werkveld is ook bij dit materiaal een grote meerwaarde. Bewegen is belangrijk en wordt steeds belangrijker. Bronsport biedt daarom van de leerlijnen als
samenwerken, mikken, balanceren, gooien & vangen,
springen en coördinatie veel materiaal aan waarmee
kinderen zichzelf kunnen uitdagen en ontwikkelen,
maar waar ze vooral veel plezier mee hebben.
Bij Veldhuis Advies geven we advies op het gebied
van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en werknemersregelingen. Dit doen we niet alleen voor particulieren, maar ook voor ondernemers en werkgevers.
Als grootste organisatie in financieel advies in de
regio Apeldoorn-Zwolle-Harderwijk, mogen we 20.000
particulieren en 3.000 ondernemers en bedrijven tot
onze klantenkring rekenen. Dagelijks helpen we onze
klanten met het nemen van financiële beslissingen
en bij schade. Soms betreffen dit kleine zaken, soms
zwaarwegende of complexe. Dat doen we met ruim 75
professionele medewerkers die eerlijk advies geven en
graag klanten willen helpen. We stellen daarbij altijd
het geluk en de gezondheid van degenen die we helpen voorop.
De missie van Goed-Gezien.nl is het onderwijs in Nederland een beetje mooier maken. Eén van de speerpunten daarbij is het werken aan een positief (groeps)
klimaat in scholen. Hierbij krijgen leerlingen steevast
een grote rol. Een ander speerpunt is het inzetten en
gebruik maken van ieders persoonlijke talenten. Doen
waar je goed in bent, waar je plezier in hebt en waar
je energie van krijgt. Goed-Gezien.nl helpt je graag
verder met: Managementondersteuning, advies, (beeld)
begeleiding, scholing of verkoop van eigen materialen
op het gebied van de sociaal emotionele ontwikkeling.
Samen werken aan duurzame oplossingen vanuit een
breed perspectief.
Linda Thuijs INTERNETMARKETING & GRAFISCH ONTWERP voor Bed & Breakfast in Nederland, België en ver
daarbuiten. Ik help B&B eigenaren om meer boekingen
te genereren en omzet te maken met hun éigen website. Onafhankelijk van boekingssites en zelfs in het
laagseizoen!
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Foto Koch is de grootste schoolfotograaf van Nederland. Van de Wadden tot Zuid-Limburg, wij fotograferen door het hele land! Foto Koch begon in 1932
als klein familiebedrijf en groeide uit tot de grootste
schoolfotograaf van Nederland, een bedrijf met een rijke historie en veel ervaring. Wij hebben een groot team
professionele fotografen in dienst die gebruik maken
van mobiele studio’s en hoogwaardige apparatuur.
Naast onze schoolfoto’s bieden we ook een breed assortiment foto-funproducten. Vanuit ons bedrijfspand
in het midden van het land worden alle foto’s en fotoproducten ‘in huis’ met zorg verwerkt, geproduceerd
en verstuurd. Kwaliteit staat bij ons voorop!
Pleinplakkers de educatieve pleinversiering.
Kleurrijke en slijtvaste stickers voor op het schoolplein.
De duurzame stickers zijn milieuvriendelijk en bestendig tegen weersinvloeden.
Er zijn talloze leuke en leerzame spellen, vormen en tekens leverbaar. Uiteraard kunnen wij de Pleinplakkers
ook voor je plaatsen. Dit doen we met behulp van een
gasbrander, waardoor het materiaal zich permanent
hecht aan tegels, beton of asfalt.
Meer informatie of alvast je eigen plein ontwerpen?
Kijk op www.pleinplakkers.nl

Welkom bij Zalsman Kampen Dé drukkerij waar u
maatschappelijk verantwoord druk- en printwerk kunt
bestellen. Zalsman Kampen is een samenwerking tussen Zalsman B.V. en IMpact (sociale werkvoorziening
Kampen). In deze drukkerij wordt werkgelegenheid
geboden aan 30 medewerkers, waarvan 16 mensen
die om wat voor reden dan ook een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben, en alle 16 gedetacheerd zijn aan
Zalsman Kampen. Voor al uw wensen op het gebied
van: — PMS en full colour huisstijldrukwerk — Wire-o
afwerking — Handmatige afwerking in alle varianten —
Mailingen — hebben wij een passende oplossing.

Portalengroep: Op basisonderwijs.online vinden leerkrachten primair onderwijs gratis (actueel) lesmateriaal, dat toegankelijk is gepositioneerd. De educatieve
content op dit leermiddelen-portal is:
* methode onafhankelijk en aanvullend te gebruiken
* gratis en zonder inlog te gebruiken
* eenvoudig in de les te integreren
* gestructureerd opgebouwd
* voorzien van duidelijke handleidingen
Basisonderwijs.online is niet alleen een portal voor
leermiddelen, maar ook de online omgeving voor lespakketten, werkboekjes en (afscheids)musicals.
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SportService Zwolle organiseert in samenwerking met
diverse sportverenigingen en met ondersteuning van
het onderwijs en de diverse partners de Koningsspelen.
Voor de basisscholen/klassen die niet aanwezig kunnen zijn op de georganiseerde Koningsspelen op het
sportpark zorgt KoningsspelenPakket voor ‘het’ KoningsspelenPakket, compleet met draaiboek en spelkaarten.

Bestel het KoningsspelenPakket spellenboek in de webshop. Maar liefst 25 uitgewerkte spellen in diverse categorieen inclusief bijpassende downloads.
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totaal

Gespeeld
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Spel

Spel

Score

Naam:

KoningsspelenPakket

KoningsspelenPakket

Naam:

Scorekaart

Scorekaart

Dit certificaat is een product van KoningsspelenPakket.nl
Mede mogelijk gemaakt door:
PleinPlakkers
Veldhuis Adviesgroep
Foto Koch
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