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Tips voor gebruik:
De spelen zijn gemaakt voor de groepen 5 t/m 8 en evt. aangepast bruikbaar voor groep 1 t/m 4
• U kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden. U kunt alleen spellen pakken uit de aangegeven tabbladen of u kunt de pleinspelen mixen.
• Kijk naar de grootte van het veld of plein dat u tot uw beschikking heeft. Dit is belangrijk hoe u het
plein indeelt.
• Er kan gewerkt worden met gemixte teams of teams per groep.
• Er kan met twee teams tegelijk gespeeld worden of de groepen leggen elk onderdeel apart af
(al dan niet gesplitst in de groep).
• De kleine pleinspelen duren korter dan de grote pleinspelen.
• Mogelijke andere plaatsen om de koningsdag te houden: Schoolplein, buurtveld, voetbalvelden, andere speelvelden in uw gemeente of de gymzaal.
Tips voor sites:
http://www.nationalesportweek.nl/sportelementen
http://kvlo.nl/sf.mcgi?5676
http://www.knhb.nl/koningspelen
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Pleinspelen:
“Kleine spelen” op het schoolplein”

Aandachtspunten:
•
Het is beter geen winst- of verlieselement in de spelen te doen.
•
De opdrachten worden in kleine groepjes uitgevoerd.
•
Er kan met punten gewerkt worden. De leerlingen kunnen kroontjes verdienen bij de spelen en aan
het einde van de spelen kan daar aandacht aan besteed worden.
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KLEINE PLEINSpelen Spel 1

Ko nin g en Ko nin g in
in d e ko ets
DUUR: 5 - 10 min.
De koning legt met zijn Koningin een uitgezet parkoers af.
De Koningin zit hierbij in de koets (een kleine kruiwagen, bolderkar of iets dergelijks) De Koning legt
met de Koningin het parkoers af en bij terugkomst wisselen de Koning en Koningin.

materiaal:
• Drie kruiwagens  • bolderkar  • transportwagentje of iets dergelijks
• Versiering voor de koets  • 8 kroontjes  • 4 grote jassen  • Materiaal
voor parkoers.
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KLEINE PLEINSpelen Spel 2

De fotosessie
DUUR: 5 - 10 min.
Maak met de leerlingen die in je groepje zitten de mooist geposeerde foto.
•
•
•
•
•
•

2 leerlingen op zijn kop.
Alle leerlingen met de ruggen tegen elkaar.
Iedereen zijn handen op de grond en een been omhoog.
Gekke gezichten trekken.
Staan zoals de koning (in) staat.
Etc.

De mooiste foto wordt in de school gehangen.

materiaal:
• Mooi foto plekje  • Digitale camera
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KLEINE PLEINSpelen Spel 3

Ko nin g en Ko nin g in
op wintersp ort
DUUR: 5 - 10 min.
Twee leerlingen leggen de hindernisbaan per ski af.

materiaal:
• Twee paar ski’s  • Pionnen
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KLEINE PLEINSpelen Spel 4

L i n tj e s
d o orknippen
DUUR: 5 - 10 min.
Nadat de leerling zich heeft aangekleed met een bontjas, een kroon en een staf moet hij een kussen met
daarop een EHBO schaar dragen naar de palen met het afzetlint.
Hier knipt de leerling het ‘lint’ door, gaat terug en kleedt zich weer uit. Dan de volgende leerling.

materiaal:
• Drie bontjassen  • Drie grote kronen  • Drie stafs
• Kussen met EHBO schaar (voor de veiligheid!!)  • 4 palen  • Afzetlint
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KLEINE PLEINSpelen Spel 5

Ringsteken
DUUR: 5 - 10 min.
De leerling staat op de step (paard) en probeert al rijdend met zijn ‘lans’ door de ring te steken. Op het
moment van steken moet hij met twee voeten op de step (op zijn paard) staan.

materiaal:
• Drie steppen met versiering  • Voor groep 1-4 drie meterstokken  •
Voor groep 5-8 drie stokken van min. 2 m. met aan het uiteinde een handvat.  • Twee hoogspring standaards met een touw ertussen  • Vier wasknijpers  • 10-20 papieren of kartonnen ringen met diameter van 5 en 10 cm.

10 cm

5cm
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KLEINE PLEINSpelen Spel 6

S tat i g L o p e n
DUUR: 5 - 10 min.
De leerling heeft een lage kroon op het hoofd. Hierin staat een leeg (met hierin een tafeltennisballetje)
of vol bekertje (met water). Het bekertje kan ook vervangen worden door een staand of liggend blokje.
De leerling legt een parkoers af en bij het einde buigt hij zich voorzichtig ‘statig’ voorover om het balletje, water of blokje in een emmer (kelk) te gooien. Hierna gaat hij terug om te wisselen.

puntentelling:
Parkoers en opdracht volbracht: een kroontje

Materiaal:
• Lage kroon op plankje of helm  • Bekertjes, blokjes, tafeltennisballetjes.   
• Emmer/beker.
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KLEINE PLEINSpelen Spel 7

Koningsbal
e s ta f e t t e
DUUR: 5 - 10 min.
De groepjes staan in rijen naast elkaar. Op 3 meter voor ieder groepje staat een speler, de koning. Hij
staat met zijn gezicht naar de rij toe in zijn handen heeft hij een bal. Op teken start ‘t spel; de koning
gooit de bal naar de nummer 1 van zijn groepje. Deze werpt de bal weer terug en gaat dan op zijn hurken
zitten. Daarna gooit de koning de bal naar nummer 2, die de bal ook weer terug gooit naar de koning en
vervolgens ook op zijn hurken gaat zitten. Als de laatste speler de bal naar de koning heeft teruggeworpen, op zijn hurken zit en de koning de bal heeft, dan steekt de koning zijn hand op. Welk groepje is ‘t
eerst klaar?
Variatie: als de laatste speler van het groepje de bal heeft gekregen, dan loopt hij ermee naar voren en
neemt hij de plaats van de koning in. Deze neemt de plaats van de eerste speler in. Enzovoorts totdat de
speler die bij het begin koning was weer op de koningsplaats staat.
Of de spelers spelen van 1,2,3, en terug.

materiaal:
• Een (oranje) bal  • Afgetekend veld
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KLEINE PLEINSpelen Spel 8

K r o o n tj e
kegelen
DUUR: 5 - 10 min.
Kringspelers trachten met een tennisbal de blikjes of knotsen omver te rollen die in het midden van de
kring staan. Deze worden echter verdedigd door een middenspeler, de lijfwacht.
Op een teken start een van de kringspelers met het spel. Diegene uit de kring die het laatste blikje of de
laatste knots/kegel omver weet te rollen mag de plaats van de middenspeler, de lijfwacht,  innemen.

materiaal:
• Een (oranje) bal  • Afgetekend veld
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KLEINE PLEINSpelen Spel 9

De nieuwe
koning is
DUUR: 5 - 10 min.
Iemand gooit de bal omhoog met de woorden: “de nieuwe koning is, Arianne”. Arianne moet dan zo snel
mogelijk de bal pakken. De anderen rennen weg. Zodra Arianne de bal heeft, roept zij “Stop!” en blijft
iedereen stilstaan. Arianne mag dan 3 passen doen en dan proberen bij iemand door de gespreide benen
[poort] te gooien. Lukt haar dit, dan moet die persoon een nieuwe koning aanwijzen. Zo niet dan moet
je het zelf doen.

materiaal:
• Een (oranje) bal
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KLEINE PLEINSpelen Spel 10

Lopen na ar
pa leis het Lo o
DUUR: 5 - 10 min.
Er wordt een parcours uitgezet. Ga met de voeten in de zak staan en trek de jute zak op tot aan je middel. Zorg dat er onderaan niet teveel ruimte is, dus trek de zak goed op. Lukt het om een stukje te lopen
of te springen zonder dat je valt? Iedereen vertrekt als de voorste bij de eerste pilon is.

materiaal:
• Een juten zak
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KLEINE PLEINSpelen Spel 11

Klimmen als
Arianne
DUUR: 5 - 10 min.
Er wordt een parcours uitgezet over de toestellen. Je moet van het klimtoestel van punt A naar punt B
lopen zonder de grond te raken.

materiaal:
• Klimparcours met lintjes aangegeven

B

A

B
a
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KLEINE PLEINSpelen Spel 12

Koningswo orden
leggen
DUUR: 10 min.
Ga met alle leerlingen kijken naar het schrijfhinkelbaan. Laat ze woorden zoeken met elkaar. Als ze een
woord hebben gevonden, moeten ze met de leerlingen op de letters gaan staan. De juf kijkt of het woord
klopt.
Ook kan de juf woorden roepen die ze moeten formeren.
Voorbeelden: troon, paleis, koning etc.

materiaal:
• Stoepkrijt, krijt onderstaande letters op de stoeptegels.

R

L

N

O

G

T

O

P

A

S

K

E

N

I

E
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KLEINE PLEINSpelen Spel 13

Springen als
Amalia
DUUR: 5 min.
Touw verhuizen: Probeer met zijn allen om de beurt touw te springen. Nummer 1 begint en springt naar
nummer 2, dan springen ze samen. Ze halen elkaar dus op. Dan nummer 2 eruit en nummer 1 gaat nummer 3 ophalen. Dit gaat door tot de laatste in de rij.   Springt iemand niet goed mee, dan kun je twee
dingen doen:
-

Opnieuw beginnen bij nummer 1

-

Doorgaan waar je gebleven bent.

Je kunt dit herhalen, totdat iedereen is geweest.

materiaal:
• Springtouwtjes
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KLEINE PLEINSpelen Spel 14

Scoren voor het
Ma ximahuis
DUUR: 5 - 10 min.
De leerlingen gaan in een rij achter elkaar staan. Ze proberen zo snel mogelijk, zoveel mogelijk punten
te scoren voor het huis van Maxima. Als er gescoord is, mogen ze een blokje pakken en beginnen met
bouwen. Wie bouwt het mooiste huis/paleis/toren en maakt er een foto van?

materiaal:
• 1 basket, korf of mikpaal  • Ballen of pittenzakken(onderbouw)  
• Houten of kunststof blokken  • Fotocamera
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KLEINE PLEINSpelen Spel 15

Duw Alexia
DUUR: 5 - 10 min.
Een leerling gaat op het skateboard zitten en de ander duwt hem/haar het aangegeven parcours.
Eerste ronde mag de ‘zitter’ alleen maar zitten. De tweede ronden mag de ‘zitter’ meehelpen met de
handen. De derde ronde moet de ‘zitter’ een aantal materialen meenemen.                                                                                                                             
Bovenbouwkinderen kunnen ook d.m.v. 2 stokken het parkoers ‘skiënd’ afleggen.

materiaal:
• twee skateboards of waveboards  • 4 stokken  • pilonnen.
• Aantal ballen of andere materialen om mee te nemen.
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KLEINE PLEINSpelen Spel 16

Schuif de
munten
DUUR: 5 - 10 min.
Probeer van een afstand van 20 of meer meter de zakjes (munten) te gooien richting de schijf. De ringen
hebben allemaal een bepaalde waarde. Probeer zoveel mogelijk zakjes de juiste richting te gooien en in
de ring te gooien. Tel de punten bij elkaar op en probeer het elke keer te verbeteren.
Binnenste ring = 50
Middelste ring = 25
Buitenste ring = 10

materiaal:
• pittenzakjes (of ander klein gooi materiaal)  • stoepkrijt

50
25
10
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KLEINE PLEINSpelen Spel 17

Dit is mijn
Pa leis
DUUR: 5 min.
Alle leerlingen staan in een hoepel op het fluitsignaal (of starten van de muziek) moet er rond gelopen
worden. Bij het opnieuw klinken van het fluitsignaal (of stoppen van muziek) moet iedereen in een hoepel terug staan. Elke keer worden er hoepels weggepakt.

Variatie
Alle leerlingen staan in een hoepel. Behalve de tikker en de wegloper. De tikker probeert degene die niet
in een hoepel staat te tikken. Lukt dit dan wordt deze tikker. Lukt het niet dan mag de wegloper proberen in een hoepel erbij te komen (twee is teveel). Degene die in de hoepel stond moet dan zo snel
mogelijk weglopen. De hoepels kunnen natuurlijk getekend worden op de grond.  Ook kunnen de hoepels worden vervangen door vaste standplekken op het schoolplein.

materiaal:
• pittenzakjes (of ander klein gooi materiaal)  • (Getekende) hoepels  
• muziek of fluitje  • koningsmuziek
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KLEINE PLEINSpelen Spel 18

KOOOOOOONNNNN I I I I I I I NNNNNGGGGGG
DUUR: 5 - 10 min.
In elk vak staat een ploegje. Om beurt loopt een speler uit in het andere vak. Hij roept “ KOOOOOOONNNNNIIIIIIINNNNNGGGGGG.”. Zolang hij dit roept mag hij personen tikken. Wie getikt is, moet bij
het ploegje van de koning. Als de tikker[koning]  niet meer roept (of ademt onderweg) moet hij stoppen.
Als hij niet tijdig in zijn eigen vak terug is, moet hij in het vak blijven. Hij moet dus blijven roepen tot hij
terug is. Is hij niet op tijd terug dan wordt een persoon in het vak van de tikkers Koning en probeert dan
weer in het andere vak de personen terug te tikken. Het spel eindigt als alle spelers in het zelfde vak
staan.

materiaal:
• niets
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KLEINE PLEINSpelen Spel 19

Jeu de Alex ander
DUUR: 5 - 10 min.
Heb je veel autobanden op het terrein rondslingeren? Is er ook een kleintje bij?
Ja? Dan kun je jeu de band spelen. Smijt een klein autobandje een eind verder. Probeer de andere autobanden/fietsbanden er zo dicht mogelijk bij te gooien.

materiaal:
• Fietsbanden  • Kleine  autoband
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KLEINE PLEINSpelen Spel 20

Ma ximaboksen
DUUR: 5 - 10 min.
Twee spelers staan met de ruggen tegen elkaar in een cirkel (diameter ongeveer 3,5 m). Bedoeling is om
elkaar 3x uit de cirkel te duwen door enkel met de rug te werken. Wie dit het eerst 3x heeft gedaan,
wint. Je kunt er een toernooitje van maken. Uitdaagtoernooitje.
Je kunt dit ook met 2 ploegjes van elk 2 spelers spelen. De spelers kunnen dan samenwerken om iemand
buiten de cirkel te duwen. Dit spel wordt ook met de borstkas gespeeld i.p.v. met de rug, maar dan met
de armen overeen gekruist, zodat je de andere niet zeer kan doen met je vuisten.

materiaal:
• niets

25

Pleinspelen:
“grote spelen” op het schoolplein”

Aandachtspunten:
•
Er mag een teamwinst in zitten, maar dit moet niet de hoofdmoot zijn van de spelen.
•
De leerlingen worden in groepjes ingedeeld en lopen de spelletjes af. Je kunt kiezen om de leerlingen
in twee groepen te verdelen of tegen een ander team te laten spelen.
•
Teken de velden met stoepkrijt op de stoeptegels of gebruik de bestaande velden van het speelveld.
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Grote PLEINSpelen Spel 1

KON I NG S B AL
DUUR: 10 - 15 min.
In elk vak (zie tekening) staat een speler. De speler in het vak met de kroon is de koning. De koning
begint en slaat de bal met platte hand naar een andere speler. De bal moet eerst in het eigen vak en
daarna in een ander vak stuiteren. Daarna moet de bal steeds direct naar een ander vak worden geslagen. Je mag de bal ook terug slaan zonder stuiteren.

Je bent af als:
• De bal 2x stuitert   • Je niet in een ander vak slaat   • Je de bal vastpakt
Wie af is sluit achteraan. De spelers in het veld schuiven op (behalve als de speler in vak 3 af is).
De nieuwe speler begint in vak 3. De koning slaat weer op en het spel begint opnieuw. Wie blijft het
langste de koning?

materiaal:
• Oranje bal
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Grote PLEINSpelen Spel 2

Kroonbal
DUUR: 10 - 15 min.
Net als bij gewoon voetbal zijn er twee teams en twee doelen. Er is echter geen bal.
De persoon met de muts op zijn hoofd is de bal. Deze persoon kan scoren door in het doel van de
tegenpartij te lopen, met de muts op zijn hoofd. Spelers van de tegenpartij proberen ondertussen zijn
muts af te pakken en zelf op te zetten.

regels:
• I s de muts afgepakt, dan neemt de afpakker de muts mee naar de zijlijn
om hem daar op te doen, vanuit daar mag hij opnieuw vertrekken. De
tegenstanders staan dan te wachten op de middenlijn.
• Er mag er maar een tegelijk de muts afpakken.
• Tegenhouden kan alleen door stil te staan en armen over elkaar te doen.

materiaal:
• Koningsmuts (een die goed en hoog zit)
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Grote PLEINSpelen Spel 3

Koningstrefbal
DUUR: 10 - 15 min.
Een veld met een middenlijn en 2 achterlijnen. De kinderen worden in 2 gelijke groepen verdeeld. Groep
A gaat in vak A staan en groep B in vak B. De 2 groepen kiezen allebei een koning. De koning van groep
A gaat achter de achterlijn staan van vak B. En groep B dan bij vak A. Dan wordt de bal in het veld
gegooid, de groep die de bal kan pakken mag beginnen. De bedoeling is er zoveel mogelijk van de andere
groep af te gooien, dit geldt ook voor de koning. Als er iemand af is gaat dat kind bij de koning staan van
zijn/haar groep. Als de kinderen van een groep allemaal af zijn, mag de koning alleen overkomen en heeft
hij 3 levens of hij pakt 2 kinderen van zijn groep mee. Dan heeft de koning geen levens meer, hij heeft
dan 1 kans net als die andere 2 die hij meeneemt.

materiaal:
• Oranje bal
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Grote PLEINSpelen Spel 4

Meppen met
de koning
DUUR: 10 - 15 min. Hou de veiligheid extra in het oog bij het spelen van dit spel!
Stokbal is een spel dat wordt gespeeld door 2 ploegen van 5 spelers. Om een stokbalstok te maken is
het de bedoeling vel per vel van een krant zo strak mogelijk op te rollen tot een soort stok (die heel hard
gerold kan worden!). Wanneer men genoeg vellen papier gerold heeft en een stevige stok heeft, kan men
met stukjes fietsband het papier op zijn plaats houden. Elke ploeg heeft 4 veldspelers en een doelman.
De veldspelers mogen enkel met de stok de bal voortbewegen. De doelman mag de bal echter stoppen
met de handen en voeten, maar moet hierbij de stok wel vasthouden. Uittrappen gebeurt ook met de
stok. Corners worden gegeven, maar de vijfde corner is een penalty. De bal moet steeds laag bij de
grond gehouden worden. Stokken mogen niet uitzwaaien of boven de middel gebruikt worden. Treed
hier voor de veiligheid streng op. Verder gelden de voetbalregels.

opmerkingen:
Oppassen voor de schenen en zeker de stokken onder de gordel houden, anders wordt het gevaarlijk
voor het hoofd.  

materiaal:
• Veel  krantenpapier  • binnenfietsbanden in ringen  om de kranten aan
elkaar te binden  • tennisbal, gatenbal, foambal of rugbybal
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Grote PLEINSpelen Spel 5

Hamajesteit
DUUR: 15 min.
Zelfde als bij trefbal, maar nu aan beide korte zijden een goaltje. Maak 2 teams die ongeveer even sterk
zijn. Beide teams starten op hun eigen helft en wijzen een keeper aan. De keeper van team 1 neemt de
bal uit. Op de eigen helft van team 1 moeten de spelers handballen (zonder te dribbelen dus alleen overspelen)
en zodra de spelers op de helft van team 2 komen, moeten ze voetballen. Komt team 2 in balbezit dan
beginnen ze ook op hun eigen helft met handballen en op de andere helft met voetballen.

materiaal:
• Oranje bal  • 2 doeltjes
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Grote PLEINSpelen Spel 6

Le v end e ko nin g
spullen verz amelen
DUUR: 10 min.
De leerlingen worden in 4 groepjes verdeeld en in elk groepje wordt een tikker aangewezen. De tikker
blijft op de mat staan en de anderen proberen bij de andere matten spullen te ‘jatten’. De bedoeling van
de spelen is dat er 4 dezelfde koningsspullen verzameld worden. Word je getikt door de tikker dan moet
je naar je eigen mat terug lopen (en de spullen terug leggen).

materiaal:
• 4 matjes  • 4 sjerpen (lintjes)  • 4 koningsballen (oranje of rood)  
• 4 kronen (hoedjes of kleine pionnen)  • 4 scepters (kleine estafettestokjes)
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Grote PLEINSpelen Spel 7

Ied ereen ko nin g
DUUR: 10 min.
Wijs twee neutrale koningen aan. Deze gaan buiten het speelveld staan. De balbezitters in het speelveld
spelen een koning aan buiten het speelveld met een stuitbal via de hoepel. De koningen mogen zich
vrijblijvend verplaatsen aan de buitenzijde van het speelveld.  Telkens als een koning de bal kan opvangen,
scoort hij samen met het aanvallende team een punt. Na een gescoord punt wordt de veldspeler koning
en omgekeerd (lintje doorgeven). De koning blijft als veldspeler in balbezit en hervat het spel. De verdedigende
ploeg probeert het samenspel te verhinderen en de bal te veroveren.                                                                                                                           
Hoeveel punten scoort elke speler?

materiaal:
• 4 hoepels  • 1 stuiterende bal  • 2x3 lintjes

33

Grote PLEINSpelen Spel 8

K i n g o f t h e Ta b l e
DUUR: 10 min.
Een van de leerlingen begint met serveren en loopt daarna naar de andere kant van de tafel. De volgende
slaat terug. Als iemand mis slaat moet hij of zij het spel verlaten en begint het spel met serveren opnieuw.
De twee  die als laatste overblijven spelen tegen elkaar en hoeven niet meer de tafel rond.

materiaal:
• 4 hoepels  • Tafeltennistafel  • 2 balletjes en een aantal reserve balletjes
• 6-8 batjes
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Grote PLEINSpelen Spel 9

Ko nin g en
prinsessen
DUUR: 10 min.
De koningen bewaken de kelken (kegels) en de prinsessen proberen deze te stelen.  De prinsessen starten van een beginlijn en proberen de kelken aan de overkant te stelen. Hierbij kunnen ze getikt worden
door de koningen.  Als het lukt, lopen ze snel terug naar de beginlijn en is de koning die haar probeerde
te pakken af. Wordt de prinses getikt dan moet de prinses naar de zijkant.
Wie blijft het langst in het veld? Het spel stopt als alle kelken op zijn of als alle prinsen(essen) getikt zijn.

variaties:
Er mag al getikt worden als ze het veld op komen (dus niet alleen als ze een kelk vast hebben).

materiaal:
• 10 kegels, kelken/versierde blikken
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Grote PLEINSpelen Spel 10

Mijn hoed
wa a i t w eg
DUUR: 10 min.
Houd je vak schoon. We spelen dit spel met vier vakken, verdeeld door stoepkrijt lijnen. In elk vak staat
een team, je kan zelf bepalen met hoeveel leerlingen je wilt spelen per vak. Alle leerlingen proberen alle
pittenzakjes (kroontjes) in hun vak weg te gooien naar de andere vakken. Wanneer het fluitje gaat of de
muziek stopt, stoppen alle leerlingen met zakjes gooien en telt de begeleider hoeveel zakjes iedereen in
zijn vak heeft liggen. Het vak met de minste zakjes heeft gewonnen.

materiaal:
• Heel veel zakjes of ander klein gooi materiaal (kurken, dennenappels)
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Grote PLEINSpelen Spel 11

Gooi in de kroon
DUUR: 10 min.
Probeer met je team zoveel mogelijk ballen in de ring te gooien. Je krijgt elke keer een minuut de tijd om
zoveel mogelijk te scoren. Dit spel kun je 5x herhalen. Wanneer heb je de meeste punten behaald.
Elke keer dat je de ring raakt = 1 punt, door de ring = 3 punten.

materiaal:
• Ballen  • Basket, korf of ander mikonderdeel
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Grote PLEINSpelen Spel 12

R a a k d e ko nin g
DUUR: 10 min.
Iedereen in het veld heeft een blokje voor zich staan. Je kunt dit in een kring of in een vierkant spelen.
Er worden meerdere ballen in het veld gebracht en je kunt de bal alleen met je vuist wegslaan. Ligt je
blokje om, moet je een lintje pakken, je blokje weer recht zetten en weer meedoen.

variatie
Je moet voor je blokje gaan staan i.p.v. erachter.

materiaal:
• Blokjes  • lintjes  • per 3 leerlingen 1 bal
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Grote PLEINSpelen Spel 13

Geef de
ko nin g g eld
DUUR: 10 min.
Overlopertje waarbij de leerlingen geld (pittenzakken, munten etc.) naar de overkant moeten brengen
zonder getikt te worden door de koning. De koning staat in het midden en mag alleen op een aangegeven
stuk de leerlingen tikken. Wordt er iemand getikt dan moet het geld naar de koning (een mand aan de
zijkant). Word je niet getikt dan is het goud veilig in de mand aan de overkant. Via de zijkant kun je veilig
teruglopen.

materiaal:
• Pittenzakken of ander spullen (dennenappels bijv.) die kunnen worden
overgebracht
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Grote PLEINSpelen Spel 14

Red Ma xima
DUUR: 10 min.
Er is een tikker en een Maxima of Willem Alexander aangewezen. Maxima of Willem Alexander mag niet
getikt worden. Je moet dit voorkomen door als een bunker voor de tikker te gaan staan. Je mag als bunker niet lopen, alleen maar stilstaan met de handen gekruist voor de borst. Wordt Maxima toch getikt
dan mag Maxima een nieuwe tikker aanwijzen en wordt de tikker de nieuwe Maxima of Willem Alexander.

materiaal:
niets
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Grote PLEINSpelen Spel 15

Red de 3
prinsessen
DUUR: 10 min.
De groep wordt in 3 kleine groepjes gedeeld. Ze starten bij een beginlijn en moeten naar de overkant
komen, in de hoepels, zonder de grond aan te raken. Aan de overkant staat een leerling (prinses) te
wachten die terug meegenomen moet worden naar de beginlijn. Wederom mag er niet op de grond buiten de hoepels gestaan worden. Is dit gelukt dan gaat er een nieuwe prinses naar de overkant en gaat de
hele groep haar opnieuw ophalen.

materiaal:
• 3 hoepels (bij groepsgrootte van 5 of meer)
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EXTRA
m at e r i a l e n
bij de spelen
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Pri nsen en
prinsessen

diploma
Teken hier je eigen gezicht:

naam:

Ik wens de koning:
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