
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
Koningsspelenspel instructie 
 
Dit jaar gaan de Koningsspelen helaas niet door, of nou ja, niet zoals je gewend bent. Wij hebben een programma samengesteld om thuis te 
doen. Je speelt dit spel minstens 1 tegen 1. Met meer spelers kan je het spel natuurlijk ook spelen. Voordat je begint aan het spel heb je het 
volgende nodig: 

• Pen en papier. 

• Een pionnetje voor elke speler (van bijvoorbeeld ganzenbord of Mens-erger-je-niet). 

• 1 dobbelsteen (bij voorkeur met alleen 1, 2 en 3, zie onder). 

• Kleding waarin je kan bewegen! 

• Bij sommige opdrachten heb je nog ander materiaal nodig. Dit zie je dan vanzelf. Heb je iets niet in huis? Wees dan creatief en verzin 
hoe je het op een ander manier toch kunt doen. Als het echt niet lukt kies je een andere opdracht. 

• Als het kan print dan de bladen uit. Houd de speluitleg er digitaal bij op een tablet of laptop, zo kun je makkelijk doorklikken naar de 
filmpjes op YouTube. 

 
Spelregels: 

• De jongste mag beginnen.  

• Het aantal ogen dat je gooit met de dobbelsteen ga je steeds naar voren. 1 is dus 1 stap naar voren, 2 = 2, 3 = 3, maar let op als je 
een gewone dobbelsteen hebt met 1t/m 6! 4 = ook 1 stap naar voren, 5 = 2 stappen naar voren en 6 = 3 stappen naar voren.  

• Als je op een vakje komt, dan voer je deze opdracht uit, daarna is jouw beurt voorbij en mag de volgende speler. Als je voor de 
tweede keer op hetzelfde vakje komt, doe je de opdracht gewoon nog een keer tenzij het een quiz is die je al hebt gemaakt. 
 

Zo, wij denken dat je nu voldoende informatie hebt om het spel te spelen.  
 
Heel veel plezier!!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Maak puzzel 1 
 

Filippine 

 
 

 
 

Flessenvoetbal 
 

Vul een fles met water 
en ga lekker voetballen.  
Probeer de flessen van 

de andere(n) om te 
schieten. Als de eerste 

fles leeg, is het spel 
voorbij. 

 
 
 

 
Eilopen 

 
Klik hier voor de 

opdracht. 

 
 
 
 
 
 
Doe van opdracht 1, 2 en 
3 degene die je nog niet 

gehad hebt. 

 
 
 
 

Jongleren 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 

Gebruik bijlage 1; 
 

Wijs om de beurt een 
plaatje aan en noem de 

sport, wie weet de 
meeste sporten? 

 
 
 
 

Maak puzzel 2 
 

Woordzoeker 

 
 
 
 
 
 

Gooi nog een keer. Het 
aantal ogen dat je gooit 
is het aantal stappen dat 

je terug gaat. 
 

 
 
 
 

Ringwerpen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 

 
 
 
 

 
 

Maak Quiz 1 
 

 
 
 
 

Handstand 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 
 

Ga 3 stappen terug. 

https://www.youtube.com/watch?v=458LG_Q0Zd0&feature=youtu.be
https://youtu.be/gy2cE4FIdY8
https://www.youtube.com/watch?v=pZ-_XXNrKUY
https://youtu.be/RyfZshcslNM


  

 
 
 
 

Maak puzzel 3 
 

Zoek de verschillen 

 
 
 
 

Waterhappen 
 

Vul een bak met water 
en doe er fruit in. 

Bijvoorbeeld een appel 
of druiven. 

Haal het fruit uit de bak 
door alleen je mond te 

gebruiken. 

 
 
 

 
Blikgooien 

 
Klik hier voor de 

opdracht. 
 

 
 
 
 

 
 

Maak Quiz 2 

 
 
 
 

 
 

Ga naar 14 

 
 
 
Teken met stoepkrijt een 
hinkelbaan tot minstens 

10. Voer deze ook uit. 

Kan je het ook 
achteruit? 

 

 
 
 
 

Puzzel 4 
 

Memory 
 

Knip de plaatjes uit en 
speel samen. 

 
 
 

 
Parcours fietsen 

 
Je medespeler(s) zetten 
met flessen of bekertjes 
water een parcours uit. 

Fiets jij er doorheen 
zonder water te 

knoeien? 

 
 
 
 
 
 

In welke groep zit jij? 
Zoveel stapjes ga je 

terug. 
 

 
 
 
 
 
 

Maak Quiz 3 

 
 

 
 

Touwtje springen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 

 
Ren 3 keer de trap op en 

neer! 

https://www.youtube.com/watch?v=ejzXqbszaiQ
https://youtu.be/mVPWEDLPtok


  

 
 
 
 
 

 
Gooi nog een keer. Het 

aantal ogen dat je gooit, 
is het aantal beurten dat 

je overslaat. 

 
 
 
 

Watertoren 
 

Vul plastic bekers voor 
de helft met water en 
bouw hiermee een zo 
hoog mogelijke toren. 

 
 

 
 

Zaklopen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 
 

Gebruik de 2 getallen 
van je verjaardag 

(bijvoorbeeld 17 en 4 als 
je op 17 april jarig bent), 

en voer deze twee 
opdrachten uit. 

 
 
 
 

Stoepranden 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 
 

Beeld 3 verschillende 
sporten uit zonder 

geluid. Je medespeler(s) 
moet(en) ze raden. 

 
 
 

Maak puzzel 5 
 

Kruiswoordpuzzel 

 
 
 
 

 
Ga naar 29 

 
 

 
 

Spijkerpoepen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 

 
 
 
 
 
 

Maak Quiz 4 

 
 
 
 

Hinkelen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 
 

Gooi nog een keer. Het 
aantal ogen dat je gooit 
is het aantal stappen dat 

je terug gaat. 

https://www.youtube.com/watch?v=qoQOjk0Hafk
https://youtu.be/cm7huNZUhu0
https://www.youtube.com/watch?v=YAxMC72dckw
https://youtu.be/azN2onJrYTY


 

 
 
 
 

Maak puzzel 6 
 

Fotopuzzel 

 

    
 

Waterpong 
 

Zet 10 bekertjes met 
water tegenover elkaar 

op tafel. Gooi een balletje 
of druif in een beker van 

je tegenstander. De ander 
drinkt die beker leeg. Alle 
bekers leeg? Verloren… 

 
 
 
 
 
 

Ga je leeftijd in stapjes 
terug. 

 
 

 
 
 
 

Maak Quiz 5 

 
 
 
 

Frisbee 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 
 
 
 
 
 
Ga naar buiten en tik zo 
snel mogelijk 5 bomen 

aan! 
 

 
 
 
 
 
 

Ga terug naar een 
opdracht naar keuze die 
je nog niet gedaan hebt. 

 
 
 
 

Waterrace 
 

Zet 2 emmers 10 meter 
uit elkaar. 1 is vol water, 

de ander leeg. 
Vul met 2 plastic bekers 
de lege emmer zo snel 
mogelijk met water uit 

de volle. Hoeveel liter zit 
er in je emmer? 

 
 

 
 

Koekhappen 
 

Klik hier voor de 
opdracht. 

 

 
 
 
 

Maak Quiz 6 
 
 

Kijk de gemaakte quizzen 
na met het 

antwoordenblad. 
Voor elke vraag die je 
goed had spring je een 

gat in de lucht! 

 
 
 
 
 
 
 

Je bent er bijna, maar 
nog niet helemaal… 

 
Maak de quiz(zen) die je 

nog niet hebt gehad. 
Volg verder opdracht 46. 

 
 

Planken 
 
 

Vul in: 
 

Ik kan __minuten en 
 

__seconden planken. 
 
 

https://youtu.be/SC4hrkzsgBc
https://www.youtube.com/watch?v=hEEv2Mj4lAs
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Puzzel 2: Woordzoeker  

 

 



 

 

 

 Puzzel 3: Zoek de verschillen  



 

 

 

 Puzzel 4: Memory  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

Puzzel 5: Kruiswoordpuzzel  

 

 



 

 

 

 Puzzel 6: Fotopuzzel  

 

 

 

 

 

 

 Tennis Paleis Koning Gouden Koets Sportdag Nederlandse vlag Hockey Wintersport Kroon Voetbal 



 

 

 

 

Quiz 1: De Koninklijke familie 

 ONDERBOUW 

1. Welke kleur hoort bij het Koninklijk huis? 

a. Rood 

b. Wit 

c. Blauw 

d. Oranje 

2. Hoeveel kinderen hebben Koning Willem 

Alexander en Koningin Maxima samen? 

a. 3 

b. 2 

c. 4 

d. 7 

3. Welke haarkleur heeft Koningin Maxima? 

a. Blond 

b. Rood 

c. Zwart 

d. Grijs 

4. Waar woont de koning met zijn gezin? 

a. Paleis 

b. Kasteel 

c. Rijtjeshuis 

 

MIDDENBOUW 

1. Op welke dag vieren wij Koningsdag? 

a. 30 april 

b. 27 april 

c. 24 april 

d. 28 april 

2. Wat is de leeftijd van Koning Willem 

Alexander? 

a. 47 jaar 

b. 50 jaar 

c. 52 jaar 

d. 54 jaar 

3. Hoeveel broertjes heeft/had Koning Willem 

Alexander? 

a. 3 

b. 2 

c. 4 

d. 7 

4. Uit welk land komt Koningin Maxima 

oorspronkelijk? 

a. Argentinië 

b. Brazilië 

c. Duitsland 

d. Spanje 

 

BOVENBOUW 

1. Hoe heet de moeder (de vorige Koningin) van 

Koning Willem Alexander? 

a. Irene 

b. Margriet 

c. Beatrix 

d. Christina 

2. Hoe heet het tweede kind van Koning Willem 

Alexander en Koningin Maxima? 

a. Alexia 

b. Amalia 

c. Ariane 

d. Alicia 

3. Aan welk sportevenement heeft Koning Willem 

Alexander deelgenomen? 

a. Triatlon 

b. Elfstedentocht 

c. Berg beklimmen 

d. Langlaufwedstrijd 

4. In welk land is de vader van Koning Willem 

Alexander geboren? 

a. Nederland 

b. België 

c. Spanje 

d. Duitsland 

 



 

 

 

 

Quiz 2: Veenendaal 

 ONDERBOUW 

1. Welke Veenendaalse voetbalvereniging 

speelde in de tweede ronde van de KNVB 

beker tegen PSV? 

a. GVVV 

b. VRC 

c. V.V. Veenendaal 

d. DOVO 

2. Wat zijn de koningsspelen in Veenendaal 

a. Een zwemwedstrijd 

b. Een paardrijwedstrijd 

c. Een fietswedstrijd 

d. Een sportdag 

3. Is er een zwembad in Veenendaal? 

a. Nee 

b. Ja 

4. Van welke sport is er geen vereniging in 

Veenendaal? 

a. Squash 

b. Voetbal 

c. Basketbal 

 

MIDDENBOUW 

1. Welke voetbalvereniging uit Veenendaal speelt 

op het hoogste niveau voor amateurs? 

a. DOVO 

b. GVVV 

c. VRC 

d. De Merino’s 

2. In Veenendaal woont een bondscoach (coach 

van een Nederlands elftal). Van welke sport is 

deze persoon bondscoach? 

a. Hockey 

b. Waterpolo 

c. Honkbal 

d. Volleybal 

3. Waar staat de naam VMHC voor? 

a. Veenendaalse Muziek Hobby Club 

b. Veenendaalse Marionetten Hobby Club 

c. Veenendaalse Mixed Hockey Club 

4. Welke kleuren zitten in de vlag van 

Veenendaal? 

a. Rood, wit en blauw 

b. Geel, zwart en blauw 

c. Rood, zwart en geel 

d. Wit, rood en groen 

 

BOVENBOUW 

1. Welk Nederlands kampioenschap wordt er in 

2020 gehouden in Veenendaal? 

a. Wedstrijdzwemmen 

b. Basketbal 

c. Touwtrekken 

d. Atletiek 

2. Wat is de wedstrijd Veenendaal – Veenendaal? 

a. Atletiektoernooi 

b. Wielrenwedstrijd 

c. Honkbalwedstrijd 

d. De wedstrijd tussen DOVO en GVVV 

3. Wat is de oudste voetbalvereniging van 

Veenendaal? 

a. DOVO 

b. GVVV 

c. V.V. Veenendaal 

d. S.v. Panter 

4. Welke Nederlandse beker voor amateurs won 

de waterpoloploeg van VZC Veenendaal in 

2017? 

a. De waterpolo beker 

b. De manmeer! cup 

c. De Nederlandse waterpolo cup 

d. KNZB cup 

 



 

 

 

 

Quiz 3: Spelregels 

 ONDERBOUW 

1. Mag je lopen met de bal bij de sport korfbal? 

a. Ja, je mag de hele tijd lopen met de bal 

b. Nee, je mag niet lopen 

c. Maar 5 stappen 

2. Wat is een truc om je heel klein te maken bij 

het maken van een koprol? 

a. Je kin op je borst doen 

b. Je voeten in je nek leggen 

c. Je handen op je hoofd zetten 

3. Mag je bij voetbal de bal in je handen pakken? 

a. Alleen de keeper bij zijn goal 

b. Niemand mag de bal in de handen pakken 

c. Iedereen mag de bal in de handen pakken 

4. Met hoeveel voeten spring je in de trampoline 

om heel hoog te springen? 

a. 1 voet 

b. 2 voeten 

c. 3 voeten 

 

MIDDENBOUW 

1. Mag de keeper bij waterpolo scoren? 

a. Ja, altijd 

b. Nee, nooit 

c. Alleen als de keeper over de helft van het 

speelveld is 

2. Hoeveel zwemmers zitten er in een 

estafetteteam wedstrijdzwemmen? 

a. 2 zwemmers per team 

b. 3 zwemmers per team 

c. 4 zwemmers per team 

d. 5 zwemmers per team 

3. Van hoe ver moeten voetballers een penalty 

nemen bij voetbal op een groot veld? 

a. 11 meter 

b. 13 meter 

c. 10 meter 

d. 8 meter 

4. Hoe moet de bal gespeeld worden naar de 

andere kant van het net bij volleybal? 

a. Onder het net door 

b. Over het net heen 

c. Mag zowel over als onder het net door 

gespeeld worden 

 

BOVENBOUW 

1. Welk woord gebruiken ze bij hockey als de bal 

tegen de voet aankomt 

a. Voet 

b. Body 

c. Shoot 

d. Foot 

2. Met hoeveel spelers wordt een wedstrijd 

handbal gespeeld 

a. 7 tegen 7 spelers 

b. 11 tegen 11 spelers 

c. 5 tegen 5 spelers 

d. 8 tegen 8 spelers 

3. Wat is een “Ace” bij tennis? 

a. Het winnende punt van een wedstrijd 

b. Een goede opslag, waarbij de bal niet 

geraakt wordt door de tegenstander. 

c. De laatste punt voor de pauze 

d. 10 punten achter elkaar gescoord 

4. Hoeveel minuten moet je uit het veld als je een 

groene kaart krijgt bij hockey? 

a. 2 minuten 

b. 10 minuten 

c. 30 minuten 

d. 5 minuten 

 



 

 

 

 

Quiz 4: Nederlandse sport 

 ONDERBOUW 

1. Met welk kleur shirt spelen de Nederlandse 

elftallen als ze in Nederland spelen? 

a. Oranje 

b. Rood 

c. Blauw 

d. Groen 

2. Wie is de mascotte van het Nederlandse 

voetbalelftal? 

a. Een leeuw 

b. Een vogel 

c. Een draak 

d. Een vis 

3. Wat zingen ze altijd voor een wedstrijd van 

een Nederlands elftal? 

a. Het smurfenlied 

b. We are the champions 

c. Het volkslied 

d. Een zelf bedacht lied 

4. In welke sport is er een Nederlands team? 

a. Voetbal 

b. Hockey 

c. Volleybal 

d. In alle drie de sporten hierboven is een 

Nederlands elftal 

 

MIDDENBOUW 

1. Welke voetbalster scoorde de meeste 

doelpunten voor het Nederlands elftal? 

a. Sherida Spitse 

b. Lieke Martens 

c. Vivianne Miedema 

d. Danielle van de Donk 

2. Tegen welke land verloor het Nederlands 

voetbalelftal de Nations League finale? 

a. Frankrijk 

b. Duitsland 

c. Portugal 

d. Spanje 

3. Welke plek haalde de Nederlandse waterpolo 

vrouwen op het Europees Kampioenschap in 

2018? 

a. Eerste 

b. Tweede 

c. Derde 

d. Vierde 

4. Met welke sport won Nederland de meeste 

medailles tijdens de Olympische 

Winterspelen? 

a. Bobsleeën 

b. Langlaufen 

c. Snowboarden 

d. Schaatsen 

 

BOVENBOUW 

1. In welk jaar werd het Nederlands honkbalteam 

wereldkampioen? 

a. 2011 

b. 2013 

c. 2009 

d. 2007 

2. Hoe vaak won de Nederlandse vrouwen 

hockeyploeg de Olympische Spelen? 

a. 5 keer 

b. 3 keer 

c. 7 keer 

d. 2 keer 

3. Welke Nederlandse schaatser heeft zowel een 

wereldrecord op de 1000 en 1500 meter 

schaatsen? 

a. Sven Kramer 

b. Koen Verweij 

c. Kjeld Nuis 

d. Patrick Roest 

4. Welke medaille won Epke Zonderland op de 

Olympische Spelen van Londen (2012) op het 

onderdeel rekstok? 

a. Goud 

b. Zilver 

c. Brons 

d. Hij won geen medaille 

 



 

 

 

 

Quiz 5: Mix 

 ONDERBOUW 

1. Wat is de middelste kleur van de Nederlandse 

vlag? 

a. Rood 

b. Wit 

c. Blauw 

d. Oranje 

2. Wat voor vorm heeft een voetbalbal? 

a. Driehoek 

b. Vierkant 

c. Rond 

d. Spiraal 

3. Op welke sport zitten de dochters van Koning 

Willem Alexander en Koningin Maxima? 

a. Hockey 

b. Voetbal 

c. Schaatsen 

4. Welke sport doet de Koninklijke familie iedere 

winter? 

a. Schaatsen 

b. Skiën 

c. Curling 

d. ijshockey 

 

MIDDENBOUW 

1. Hoe wordt bij basketbal het stuiteren van de 

bal genoemd om te kunnen lopen met de bal? 

a. Dribbelen 

b. Stuiteren 

c. Dragen 

d. Tikken 

2. Hoe noem je een vrouwelijke balletdanser? 

a. Ballerina 

b. Balletser 

c. Spitzen 

d. Tutu 

3. Om de hoeveel jaar worden de Olympische 

zomerspelen gehouden? 

a. 2 

b. 3 

c. 4 

d. 6 

4. Wat is een andere naam voor tafeltennis? 

a. Ping-pong 

b. Padel 

c. Tafelen 

d. Batje 

 

BOVENBOUW 

1. Hoe wordt een grote groep wielrenners in een 

wedstrijd ook wel genoemd? 

a. Peloton 

b. Fietsgroep 

c. Barrage 

d. Team 

2. Hoeveel spelers staan er in het veld van een 

honkbalteam? 

a. 7 

b. 8 

c. 9 

d. 10 

3. Hoe vaak mag een volleybal geraakt worden 

tot de bal weer over het net gaat? 

a. 2 keer 

b. 3 keer 

c. 4 keer 

d. 5 keer 

4. Wat is de andere naam voor de Vuelta 

(wielrennen)? 

a. Rondje van Italië 

b. Ronde van Frankrijk 

c. Ronde van België 

d. Ronde van Spanje 

 



 

 

 

 

Quiz 6: Mix 

 ONDERBOUW 

1. Wie is de oudste van de drie prinsesjes? 

a. Amalia 

b. Alexia 

c. Ariane 

2. Tegen welke team spelen de Nederlandse 

elftallen? 

a. Tegen andere landen 

b. Tegen andere clubs 

c. Tegen amateurverenigingen 

3. Mag je met hockey iemand zijn voeten haken 

met de hockeystick? 

a. Nee, dat mag nooit. 

b. Ja, dat mag 

4. Hoe heet het Nederlands volkslied? 

a. Het nationale lied 

b. Nassau 

c. Wilhelmus 

d. Koningslied 

 

MIDDENBOUW 

1. Welke voetbalclub heeft het grootste 

voetbalstadion van Nederland 

a. Ajax 

b. PSV 

c. Feyenoord 

d. FC Utrecht 

2. Welke voetballer maakte de meeste 

doelpunten voor het Nederlands elftal? 

a. Robin van Persie 

b. Ruud van Nistelrooij 

c. Dennis Bergkamp 

d. Klaas-Jan Huntelaar 

3. Hoe lang moet je op je buik kunnen drijven 

voor je zwemdiploma A? 

a. 10 seconden 

b. 8 seconden 

c. 5 seconden 

4. Welke Europees jeugdkampioenschap werd er 

gehouden in Veenendaal in 2017? 

a. Voetbal 

b. Badminton 

c. Basketbal 

d. Ultimate frisbee 

 

BOVENBOUW 

1. Welke kleur hebben de 5 ringen van de 

Olympische vlag? 

a. Blauw, Geel, Zwart, Groen & Rood 

b. Blauw, Geel, Wit, Groen & Rood 

c. Blauw, Geel, Zwart, Roze & Bruin 

d. Blauw, Geel, Zwart, Wit & Roze 

2. Wanneer werd het Nederlandse vrouwenelftal 

Europees Kampioen voetbal? 

a. 2013 

b. 2019 

c. 2017 

d. 2018 

3. Voor welke voetbalvereniging uit Veenendaal 

speelde de speler Vito Wormgoor (van o.a. FC 

Utrecht, ADO Den Haag en nu Columbus Crew 

in Amerika)? 

a. DOVO 

b. GVVV 

c. De Merino’s 

d. VRC 

4. Waar is Koning Willem Alexander nog meer 

voor opgeleid? 

a. Piloot 

b. Astronaut 

c. Ski-instructeur 

d. Gymleraar 

 



Bijlage 1 


