
WONINGSDAGSpelen
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Spel 1
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Spel 4
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GOOIEN

Spel 3
STOELEN-

DANS

Benodigdheden: Ei - Lepel - Stoepkrijt 

Teken een parcours af dat afgelegd moet 
worden. Houd een lepel vast met daarop 
een ei. Leg het parcours af zonder dat het ei 
valt. De speler die als eerste over de finish 
komt zonder het ei te laten vallen, is de 
winnaar van het spel eierlopen. 

TIP gebruik gekookte eieren als het niet zo 
vies mag worden!

Benodigdheden: Ontbijtkoek - Touw of lijn

Snijd de ontbijtkoek in plakken, niet te dun 
anders vallen ze te snel. Rijg de plakken 
aan het touw of de lijn op een hoogte waar 
iedereen bij kan. Houd de handen op de rug 
en begin tegelijkertijd te happen. Degene 
die zijn koek het eerste op heeft, is de 
winnaar.

TIP lust je geen ontbijtkoek? Gebruik een 
spekje. Mag het moeilijker? Blinddoeken!

Benodigdheden: Tekening ezel (bijlage) - 
Punaise - Lintje - Theedoek

Prik de punaise door het lintje. Blinddoek 
degene die aan de beurt is. Hij/zij moet de 
staart van de ezel op de goede plek prikken. 
Degene die het dichtst bij de juiste plek zit 
wint.

TIP om het moeilijker te maken draai je 
degene die aan de beurt is een paar keer 
rond. Let wel op de punaise!

Benodigdheden: Flessen - Touwtjes - Lange 
spijkers

Bind de spijker aan het uiteinde van het 
touwtje vast. Daarna  bind je het touwtje om 
je middel. Zet flessen op de grond. Iedere 
speler gaat boven een fles hangen en probeer 
de spijker zo snel mogelijk in de fles te 
krijgen. Wie dit het eerste lukt is de winnaar!

TIP gebruik plastic flessen, deze kunnen niet 
kapot gaan mocht er een fles omvallen.

Benodigdheden: 6 Of meer blikken - 
3 (Tennis)ballen

Stapel een aantal blikken op elkaar (3 - 2 - 1). 
Gooi vanaf een bepaalde afstand zo veel 
mogelijk blikken om met 3 ballen. Degene 
die de meeste blikken omgooit heeft 
gewonnen.  

TIP even veel blikken om? Speel meerdere 
rondes om de winnaar te bepalen.

Benodigdheden: Muziek - Stoelen

Zet 1 stoel minder dan er spelers zijn in een 
ronde. Zodra de muziek speelt,  dans je door 
elkaar heen rond de stoelen. Als de muziek 
stopt moet je zo snel mogelijk op een stoel 
gaan zitten. Wie geen stoel heeft valt af. 
Haal hierna steeds een stoel weg en ga door 
tot er een winnaar is.

TIP teken met stoepkrijt een cirkel om de 
stoelen waar je niet in mag komen als de 
muziek speelt, zo voorkom je dat spelers te 
dicht bij de stoelen blijven.

Koningsdag en de Koningsspelen kunnen dit jaar niet door gaan vanwege het Coronavirus. Dit betekent niet dat je tijdens Koningsdag thuis 
niet een leuke oud-Hollandse spelletjesmiddag kunt houden. Hieronder vind je 6 spelletjes die je met je broertjes, zusjes, papa’s en mama’s 
kunt spelen. De benodigdheden zijn ouderwets simpel en in bijna elk huishouden wel te vinden, of te vervangen door iets anders. Stuur een 
foto of filmpje naar @pixelboxmedia op Facebook of Instagram als jullie bezig zijn, want onder de inzenders verloten we een leuke prijs!

Scorekaart De winnaar van een spel krijgt het totaal aantal spelers als score. 
Nummer 2 en 3 krijgen steeds een punt minder. Dus bij 4 spelers 
krijgt de winnaar 4 punten.

Naam: Spel 1 Spel 2 Spel 3 Spel 4 Spel 5  Spel 6 Totaal




