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De leukste spellen voor de Koningsspelen 2021 

Ben je op zoek naar spellen voor de aankomende Koningsspelen? Ik 
heb er 6 voor je verzameld. 

Je speelt ze gemakkelijk in kleine groepjes, waarbij je leerlingen 
makkelijk afstand kunnen houden. 

Bij iedere beschrijving vind je onder andere de (volgens ons) geschikte 
leeftijd, benodigde materialen en uitgebreide spelbeschrijving.  

Ik wens je veel inspiratie en gemak met dit e-book! 

 

 

Ronald van Gymspiratie 
ronald@gymspiratie.nl  

https://www.gymspiratie.nl/
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Kroontjesrace 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep 3 t/m 8 

Doel 

Als eerste team de kroon van de koning versiert hebben. 

 

 

 

Benodigd materiaal 

• Minimaal 12 Pylonen 

• Minimaal 12 Tafeltennisballen 

• 2 Hoepels 

• 2 Dobbelstenen 

Situatieschets 

Dit spel kan zowel buiten als in de gymzaal worden gespeeld. 

Per team is er een startplek. Hier ligt een hoepel met 6 tennisballen en 
een dobbelsteen.  

https://www.gymspiratie.nl/
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Op enige afstand (afhankelijk van het niveau van de leerlingen) van de 
startplek staat voor ieder team een halve cirkel van 6 pylonen. Dit is de 
kroon van de koning. Elke pylon is voorzien van een nummer (1 t/m 6). 

Omschrijving 

De voorste speler van elke team mag na het startteken van de leerkracht 
rollen met de dobbelsteen in de hoepel. Gooit de leerling een “1” dan 
rent hij met een tennisbal naar “pylon nr1” en legt de tennisbal op de 
pylon. Gooit de leerling een ander getal dan de “1”, dan rent hij ook naar 
de betreffende pylon, maar hij mag geen tennisbal meenemen.   

Het is dus de bedoeling dat de kroon in de juiste volgorde (van 1 naar 2 
naar 3 naar 4, etc.). Welk team heeft als eerste de kroon versierd? 

Belangrijkste regels 

• Er wordt gedobbeld in de hoepel. 

• Als je niet het juiste nummer rolt moet je toch rennen naar de 
betreffende pylon. Je mag er echter geen tennisbal neerleggen. 

Differentiatie 

Makkelijker 

• Zonder vaste volgorde van de nummers. 

• Afstand tussen de startplek en de pylonen verkleinen. 

Moeilijker 

• Zonder vaste volgorde, maar wordt een getal gegooid en ligt daar al 
een tennisbal dan moet deze ook weer mee terug worden 
genomen.  

• Afstand tussen de startplek en de pylonen vergroten.  

https://www.gymspiratie.nl/
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Kroon- en koningsbal 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep 1 t/m 8 

Doel 

Leerlingen proberen d.m.v. samenwerken als eerste team de opdracht 
uitgevoerd hebben. 

 

Benodigd materiaal 

• 4 Pylonen 

• 2 Ballen 

• Evt. Lintjes 

Situatieschets 

Voor dit spel is niet heel veel ruimte nodig en kan zowel binnen (in de 
gymzaal of speellokaal) als buiten (veld of schoolplein) gespeeld worden. 

Koningsbal: Per team heb je twee pylonen, een bal en evt. lintjes nodig. 
De twee pylonen staan ongeveer 4 meter uit elkaar. Bij de ene pylon 
staat 1 speler (= de koning) met een bal en bij de andere pylon een rijtje 
met spelers (= de lakeien). 

https://www.gymspiratie.nl/
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Kroonbal: Vrijwel dezelfde opstelling als Koningsbal. Echter heb je de 
pylon van de Koning niet meer nodig. 

Omschrijving 

Koningsbal: 

• Op teken van de leerkracht start de koning met het gooien van de 
bal. Hij gooit de bal naar de voorste speler. Deze vangt de bal, gooit 
hem terug naar de koning en gaat zitten op zijn billen. De koning 
vangt de bal en gooit deze naar de volgende speler in de rij. Dit 
gaat zo door totdat alle spelers geweest zijn. Welk team is als 
eerste klaar met overspelen? 

Kroonbal: 

• Er zijn minimaal twee teams. De leerlingen staan een rijtje achter 
elkaar. De voorste speler van elk rijtje heeft een bal. Op teken van 
de leerkracht mag er gestart worden. 

• De voorste speler geeft de bal door aan de speler achter hem. Dit 
kan op verschillende manieren: 

• De bal wordt boven het hoofd, achteruit, doorgegeven 
richting de laatste speler. 

• De bal wordt door de benen, achteruit, doorgegeven richting 
de laatste speler. 

• De bal wordt boven het hoofd, achteruit, doorgegeven 
richting de laatste speler. Als de bal bij de laatste speler is 
wordt de bal door de benen weer doorgegeven aan de 
volgende speler totdat de bal weer bij de voorste speler is. 

• De bal wordt door de voorste speler boven het hoofd, 
achteruit, doorgegeven aan de volgende speler. De volgende 
speler geeft de bal door zijn benen door aan de volgende 
speler. De speler daarna geeft hem weer door boven zijn 
hoofd, etc. Tot dat de bal bij de laatste speler is. 

Aandachtspunten 

Koningsbal: 

• Als je de bal wilt ontvangen laat je dit zien door je handen en armen 
uit te steken, zodat de koning weet waar hij de bal naartoe moet 
gooien. 

https://www.gymspiratie.nl/
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Belangrijkste regels 

Koningsbal: 

• Na elke ronde komt er een nieuwe koning. 

• Zodra je de bal terug hebt gegooid naar de koning ga je zitten waar 
je staat. 

Kroonbal: 

• Onthoud goed hoe je de bal door moet geven aan de volgende 
speler. 

Differentiatie 

Makkelijker 

Koningsbal: 

• Afstand tussen de koning en de lakeien verkleinen. 

Kroonbal: 

• Makkelijke opdrachten. 

Moeilijker 

Koningsbal: 

• Afstand tussen de koning vergroten. 

• Overgooien met een kleinere bal. 

• Gooien en vangen met 1 hand. 

• Als de bal valt moet hij opnieuw overgespeeld worden. 

• Als de bal valt moet heel het team opnieuw beginnen. 

Kroonbal: 

• Moeilijke opdrachten. 

• Opdrachten moeten over een bepaalde afstand (tussen twee 
pylonen) worden uitgevoerd. 

 

 

https://www.gymspiratie.nl/
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Aanvullende foto’s 

 

Kroonbal 
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Koninklijk memory 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep Groep 3 t/m onderbouw VO. 

Doel 

Met jouw team de meeste paren kunnen vinden. 

 

Benodigd materiaal 

• Spelkaarten 

• 2 Hoepels 

• Evt. Lintje 

• 1 Springkast 

Situatieschets 

 
Dit spel kan zowel in de zaal als buiten gespeeld worden. De benodigde 
ruimte is afhankelijk van de groepsgrootte. Pas de hoeveelheid 
memorykaartjes aan, aan het niveau/leeftijd van de leerlingen. 

• Per team is er een hoepel om de kaartjes in te leggen. 

• Evt. lintjes om onderscheid te maken tussen de teams. 

https://www.gymspiratie.nl/
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• Een centrale plek zoals een springkast of tafel waar de kaartjes op 
liggen. 

• De kaartjes zijn voorzien van afbeeldingen die te maken hebben 
met de Koningsspelen en/of het Koninklijk Huis. 

• De afstand tussen de startplek en de springkast is weer afhankelijk 
van het niveau/leeftijd van de leerlingen. 

Omschrijving 

Op teken van de leerkracht rent de voorste leerling van ieder team naar 
de kaartjes. Daar draait hij twee kaartjes om.  

Zijn dit twee dezelfde kaartjes? Dan neemt hij ze mee naar zijn team. 

Zijn dit twee verschillende kaartjes? Dan draait hij beide kaartjes weer 
om en rent hij terug naar zijn team. 

Achter de startlijn wordt er een highfive/box o.i.d. gegeven en mag de 
volgende leerling gaan rennen. 

Welk team heeft de meeste paren verzameld? 

Belangrijkste regels 

• De leerling staat aan de andere kant van de springkast/tafel op het 
moment dat hij een kaartje uitkiest (om stiekem gluren te 
voorkomen). 

• Zijn de twee kaartjes hetzelfde? Dan neemt de leerling ze mee naar 
zijn team. 

• Zijn de twee kaartjes verschillend? Dan draait de leerling de 
kaartjes weer om en rent hij zonder kaartjes terug naar zijn team. 

Differentiatie 

Makkelijker 

• Minder memorykaarten. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel verkleinen. 

Moeilijker 

• Meer memorykaarten. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel vergroten. 
  

https://www.gymspiratie.nl/


 

  www.gymspiratie.nl | Voor iedere gymles een goed idee Pagina 12 

 

 

https://www.gymspiratie.nl/


 

  www.gymspiratie.nl | Voor iedere gymles een goed idee Pagina 13 

 

https://www.gymspiratie.nl/


 

  www.gymspiratie.nl | Voor iedere gymles een goed idee Pagina 14 

 

 

 

Koningsspelen Kwartet 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep 5 t/m onderbouw VO. 

Doel 

Leerlingen proberen als eerste team een kwartet verzamelen. 

 

Benodigd materiaal 

• Spelkaarten 

• 2 Hoepels 

• Evt. Lintje 

• Springkast 

Situatieschets 

Dit spel kan zowel in de zaal als buiten gespeeld worden. De benodigde 
ruimte is afhankelijk van de groepsgrootte. 

Pas de hoeveelheid kwartetten (en dus kaartjes) aan, aan het 
niveau/leeftijd van de leerlingen. 

https://www.gymspiratie.nl/
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• Per team is er een hoepel om de kaartjes in te leggen. 

• Evt. lintjes om onderscheid te maken tussen de teams. 

• Een centrale plek zoals een springkast of tafel waar de kaartjes op 
liggen. 

• De kaartjes zijn voorzien van afbeeldingen die te maken hebben 
met de Koningsspelen en/of het Koninklijk Huis. 

• De afstand tussen de startplek en de springkast is weer afhankelijk 
van het niveau/leeftijd van de leerlingen. 

Omschrijving 

Op teken van de leerkracht rent de voorste leerling van ieder team naar 
de kaartjes. Daar pakt hij 1 kaartje en rent terug naar zijn team.  

Achter de startlijn wordt er een highfive/box o.i.d. gegeven en mag de 
volgende leerling gaan rennen. Ook nr2 neemt een kaartje mee terug 
naar het team.  

Vanaf dit moment kan het team eventueel al beslissen dat zij één van 
kaartjes niet willen sparen. Mocht dit zo zijn dan neemt de volgende 
speler het kaartje mee en mag hij deze omruilen voor een ander kaartje.  

Mocht het team geen kaartjes willen ruilen dan rent de volgende speler 
uiteraard zonder kaartje naar de springkast/tafel om daar het volgende 
kaartje te halen. 

Welk team heeft als eerste een kwartet verzameld? 

Belangrijkste regels 

• Elk team heeft maximaal 4 kaartjes in bezit. 

• Vanaf het moment dat er een tweede kaartje in het bezit is van het 
team, mag een kaartje omgeruild worden voor een ander kaartje. 

• Vanaf het moment dat er vier kaartjes in het bezit zijn van het team, 
moet er een kaartje omgeruild worden voor een ander kaartje. 

• De leerling staat aan de andere kant van de springkast/tafel op het 
moment dat hij een kaartje uitkiest (om stiekem gluren te 
voorkomen). 

Differentiatie 

Makkelijker 

• Minder kwartetten. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel verkleinen. 

https://www.gymspiratie.nl/
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• Er mogen max. 2 kaartjes per keer omgeruild worden. 

Moeilijker 

• Meer kwartetten. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel vergroten. 

https://www.gymspiratie.nl/
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Flip the Princess 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep 6 t/m bovenbouw VO. 

Doel 

Leerlingen proberen als eerste team alle bekertjes "geflipt" hebben en 
een toren gemaakt hebben. 

 

Benodigd materiaal 

• Minimaal 12 Bekers 

• 2 Springkasten 

• 2 Hoepels 

• Evt. Lintje 

Situatieschets 

Dit spel kan zowel in de zaal als buiten gespeeld worden. De benodigde 
ruimte is afhankelijk van de groepsgrootte. Pas de hoeveelheid bekertjes 
aan, aan het niveau/leeftijd van de leerlingen. 

• Per team is er een hoepel waar de bekertjes in liggen. 

• Evt. lintjes om onderscheid te maken tussen de teams. 

https://www.gymspiratie.nl/
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• Voor elk team springkast of tafel waar de bekertjes geflipt moeten 
worden. 

• De bekertjes zijn voorzien van afbeeldingen van de prinsessen. 

• De afstand tussen de startplek en de springkast is weer afhankelijk 
van het niveau/leeftijd van de leerlingen. 

Omschrijving 

 
Op teken van de leerkracht rent de voorste leerling van ieder team met 
een bekertje naar de springkast/tafel. 

Daar zet hij het bekertje op de rand van de springkast/tafel neer en 
probeert deze te flippen door met zijn vingers tegen de onderkant van 
het bekertje aan te tikken. 

• Als het bekertje op zijn kop op de springkast/tafel blijft staan dan 
laat de leerling de beker staan en rent terug naar zijn team. 

• Als het bekertje niet op zijn kop op de springkast/tafel blijft staan 
dan neemt de leerling de beker mee terug naar zijn team. 

• Achter de startlijn wordt er een highfive/box o.i.d. gegeven en mag 
de volgende leerling gaan rennen. 

Behalve het “flippen” van de bekertjes is het ook de bedoeling dat de 
leerlingen een torentje/piramide bouwen van de bekertje die correct zijn 
geflipt. 

Welk team heeft als eerste een torentje/piramide gebouwd? 

Belangrijkste regels 

• Als het torentje/piramide valt doordat de leerling te hard tegen de 
springkast/tafel tikte dan mag het torentje/piramide hersteld worden. 

Differentiatie 

Makkelijker 

• Minder bekertjes. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel verkleinen. 

• De leerling mag meerdere pogingen doen om het bekertje te 
flippen. 

https://www.gymspiratie.nl/


 

  www.gymspiratie.nl | Voor iedere gymles een goed idee Pagina 21 

 

Moeilijker 

• Meer bekertjes. 

• Afstand tussen de startlijn en de springkast/tafel vergroten. 

• Het torentje/piramide mag niet hersteld worden als hij per ongeluk 
wordt om getikt. Alle bekertjes moeten opnieuw geflipt worden. 

 

https://www.gymspiratie.nl/
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Koningstikkertje 

Door Ronald Langevoort. 

Leeftijd 

Groep 3 t/m 8. 

Doel 

De koning probeert de lakeien tikken, terwijl zij dit proberen te 
voorkomen en de koningin probeert de lakeien te bevrijden. 

 

Benodigd materiaal 

• Geen 

Situatieschets 

 
Dit tikspel kan je zowel in de gymzaal als buiten spelen. De benodigde 
ruimte is afhankelijk van de grootte van de groep. 

Omschrijving 

Alle leerlingen staan naast elkaar op een lijn. Ze hebben hun ogen dicht. 
De leerkracht loopt achter de rij langs en tikt één leerling 1 keer op zijn 
rug, dit is de koning (= de tikker). Bij één leerling tikt de leerkracht 2 keer 

https://www.gymspiratie.nl/
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op zijn rug, dit is de koningin (= de verlosser). Alle leerlingen die niet zijn 
aangetikt door de leerkracht zijn de lakeien (= de lopers). 

De leerkracht telt af van 3 naar 0 en hierna rent iedereen het speelveld 
in. Niemand weet echter welke rol een andere leerling heeft. De koning 
gaat proberen om de lakeien en de koningin te tikken. De lakeien 
proberen te voorkomen dat zij getikt worden. De koningin probeert de 
lakeien die af zijn te bevrijden. 

Kan de koning alle lakeien en koningin tikken? 

Belangrijkste regels 

• Alle leerlingen hebben hun ogen gesloten als de taken worden 
verdeeld. 

• Als je wordt getikt dan ga je zitten daar waar je bent getikt. 

• Als je af bent en de koningin tikt je aan dan mag je weer meedoen. 

Differentiatie 

Makkelijker 

Voor de koning: 

• Meer koningen. 

• Minder lakeien. 

• Kleiner tikgebied. 

Voor de koningin en lakeien: 

• Meer lakeien. 

• Meer koninginnen. 

• Groter tikgebied. 

Moeilijker 

Voor de koning: 

• Meer koninginnen. 

• Meer lakeien. 

• Groter tikgebied. 

• Spelen op tijd. 

Voor de koningin en lakeien: 

https://www.gymspiratie.nl/
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• Minder lakeien. 

• Minder koninginnen. 

• Kleiner tikgebied. 

Aanvullende foto’s 

 
  

https://www.gymspiratie.nl/
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Succes! 

We wensen je heel veel succes en plezier met deze spellen. Kijk op de 
website voor meer Koningsspelen, of anders onze verzameling met meer 
dan 850 gymlessen. 

https://www.gymspiratie.nl/
https://www.gymspiratie.nl/speltag/koningsspelen/
https://www.gymspiratie.nl/gymspellen/
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