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Hoe, wie, wat? 
 
Hallo jongens en meiden, 
 
Vanwege het COVID-19 oftewel coronavirus, gaan de Koningsspelen dit jaar niet door. Het is niet 
verantwoord om het officiële sportieve Oranjefeest te organiseren en door te laten gaan.  
De gymjuffen en -meesters van NBSS hebben natuurlijk niet stilgezeten. We zijn hard aan de slag 
gegaan om voor jullie een koningsspelenprogramma te maken, namelijk een thuisprogramma! 
Zo hoeven jullie je thuis niet te vervelen en kun je samen met je broertjes, je zusjes, de papa’s en 
mama’s een leuke dag beleven.. Koningsspelen, maar dan in je eigen huis én tuin! Hoe leuk is dat?! 
 
Zorg dat je goed voorbereid bent zodat je op 17 april lekker aan de slag kunt met de opdrachten.  
Er komen verschillende opdrachten aan bod. Denk bijvoorbeeld aan opdrachten als: een 
bakopdracht, een knutselopdracht, natuurlijk een beweegopdracht en een puzzelopdracht.  
Weet je zelf nog leuke opdrachten? Dan kun je deze natuurlijk ook doen. Kijk samen met papa en/of 
mama of je alle spullen in huis hebt om de opdrachten uit te voeren. Heb je zelf net iets andere 
spullen, maar kun je deze wel gebruiken, dan kan dat natuurlijk ook!  
 
Vergeet natuurlijk niet voldoende afstand te bewaren én was je handen regelmatig!  
 
Wij wensen jullie allemaal ontzettend veel succes en vooral plezier! 
 
 

Sportieve groetjes, 
 
Team NBSS 
 
 
PS. Willen jullie jouw te gekke resultaten dolgraag laten zien?  
Deel dit dan nog op Instagram met de hashtag ‘NBSS’ (#NBSS)!  
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De Koninklijke opdrachten 
 

Zometeen gaan jullie beginnen met het ‘thuisprogramma’ van de Koningsspelen 2020. Het thema van 
de Koningsspelen 2020 is ‘Hand in Hand’. Helaas ziet het er dit jaar iets anders uit dan je normaal op 
school gewend bent, aangezien je dit normaal met klasgenoten of andere leerlingen van je school 
uitvoert. Dit jaar betekent het ‘Hand in Hand’- thema dat je samen met je familie hand in hand gaat 
om het thuisprogramma van de Koningsspelen uit te voeren. Dit betekent natuurlijk niet dat het 
minder leuk, minder sportief, minder creatief is of minder gezellig is! 
 
Als het goed is heb je de afgelopen dagen al goed bekeken welke materialen of misschien wel 
ingrediënten je nodig hebt voor elke activiteit. Zorg dat dit klaar ligt voordat je aan de opdracht gaan 
beginnen en dat je na elke opdracht alles netjes opruimt voordat jullie aan de volgende activiteit 
beginnen. Dit scheelt jullie én heel veel voorbereidingstijd én heel veel troep wat je achteraf anders 
op moet ruimen (zullen papa en mama vast ook fijn vinden na zo’n supertoffe ochtend)!  
 
De activiteiten die jullie vandaag gaan uitvoeren zien er als volgt uit: 
 
Activiteit 1: Koninklijke knutselopdracht 
Tip: Verzamel eerst alle materialen, leg deze netjes bij elkaar. Lees eerst de stappen door voordat je 
gaan beginnen. Laat papa, mama of je oudere broertjes of zusjes kijken wie wat doet. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het knippen, het plakken of het versieren. Denk aan de juiste afstand en was 
regelmatig je handen! 
 
Activiteit 2: Koninklijke bakopdracht 
Tip: Verzamel eerst alle ingrediënten en bakbenodigdheden en leg deze netjes bij elkaar. Lees eerst 
de stappen door voordat je gaat beginnen. Laat je ouders kijken wie wat doet en zorg dat er 
tenminste één ouder bij blijft voor de veiligheid. Laat het werken met de oven altijd aan je ouders 
over! Wil je meer cup cakes maken dan in de opdracht? Dat kan! Verdubbel dan de ingrediënten! 
Denk aan de juiste afstand en was regelmatig je handen! 
 
Activiteit 3: Koninklijk bewegen 
Tip: Verzamel eerst alle materialen voordat je gaat beginnen aan de beweegopdracht. Wil je de 
opdracht uitvoeren met meerdere personen? Probeer dan meer materialen te gebruiken of voer de 
opdracht om en om uit. Denk aan de juiste afstand en was regelmatig je handen!  
 
Activiteit 4: Koninklijke puzzelopdracht 
Tip: Print eerst alle puzzels uit voordat je aan de opdracht gaat beginnen. Die kun je zo vaak als je 
wilt uitprinten. Zo kan ieder zijn of haar eigen puzzel oplossen. Aan het einde van het 
‘thuisprogramma’ boekje zit een antwoordvel waar je de antwoorden van alle puzzels terug kunt 
vinden. Weet je van jezelf dat je misschien stiekem gaan spieken tussendoor? Zorg dan dat dit 
antwoordvel veilig bij papa of mama ligt!  
 
Op de volgende pagina begint meteen de knutselopdracht..  
 
Ligt alles klaar? Klaar voor de start? 
 

SUCCES & VEEL PLEZIER! 
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De knutselopdracht: Koninklijke slingers 
 

De knutselopdracht gaat beginnen...  
Samen met je broertje(s), zusje(s), papa of mama ga je starten met deze knutselopdracht.  Zorg dat je 
alle materialen verzameld en voorbereid hebt, zodat je snel aan de slag kunt gaan met het maken 
van de koninklijke slingers, en daarna snel door kunt naar de volgende te gekke opdracht!  
 
Het maken van de versiering is stap voor stap uitgewerkt. Er zijn twee verschillende soorten slingers. 
Je kunt dus beide of één van de twee slingers maken. Zorg dat je alle stappen in de juiste volgorde 
uitvoert en dat alle spullen die je nodig hebt binnen handbereik zijn. Dan gaat het het makkelijkst. 
 
Wie weet hebben jullie al eerder zulke slingers gemaakt! Het is natuurlijk hartstikke leuk als de 
slingers in de Koningskleuren zijn, zodat je ze met Koningsdag ook nog kunt gebruiken om te 
versieren. Wil je liever andere kleuren of materialen gebruiken? Dat kan natuurlijk ook!  
 
Wat heb je nodig voor de ‘Koninklijke slingers? 

- Rood papier 
- Wit papier 
- Blauw papier 
- Oranje papier 
- Lijm 
- Liniaal 
- Potlood 
- Schaar (eventueel kartelschaar) 

 
Koninklijke slinger met cirkels 
Stap 1: Verzamel alle bovenstaande materialen en leg deze netjes bij elkaar. Kijk of je alles hebt en ga 
dan door naar stap 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 2: Leg het rode, witte, blauwe en 
oranje papier op elkaar en teken met 
behulp van een potlood en een liniaal 
rechte lijnen! Knip deze stroken uit 
met een schaar. Als je een 
kartelschaar hebt kun je deze ook 
gebruiken, dit zorgt voor een extra 
leuk effect.  
 
 
  



 

Sportdocent.nu b.v. • Zuidereind 5 • 3741 LG Baarn • 035 30 30 039 • www.sportdocent.nu • 
info@sportdocent.nu 

KVK:71407286 • BTW: 825689181B01 • NL 87 RABO 0329 6133 16 

 
Stap 3: Begin met een strookje en plak de uiteindes aan elkaar zodat er een cirkel ontstaat. Haal een 
ander strookje door het rondje en plak van dit strookje ook weer de uiteindes aan elkaar. Ga zo door 
totdat er een slinger ontstaat. Volg de kleuren rood, wit, blauw en oranje. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 4: Bepaal zelf de lengte van je slingers of kies ervoor om 

een aantal losse kortere slingers te maken. Ben je klaar met de 

slinger, begin dan met het knippen van de kroontjes. Leg het 

overige oranje papier op elkaar, teken zelf of met behulp van 

papa of mama een kroontje en knip dit uit zodat je meerdere 

oranje kroontjes krijgt.  

 

 

Stap 5: Plak op wit strookje van de 

slingers een oranje kroontje. 

Wanneer het je gelukt is om alle 

oranje kroontjes op de witte 

strookjes te plakken, dan ben je 

klaar en is het tijd om je slinger op te 

hangen! Super goed gedaan! 

 
 
 

Op de volgende pagina vind je het stappenplan voor de Koninklijke 
slinger met strookjes.. 
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Koninklijke slinger met strookjes 
Stap 1: Verzamel alle materialen en leg deze netjes bij elkaar. Kijk of je alles hebt en ga dan door naar 
stap 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 2: Leg het rode, witte, 
blauwe en oranje papier op 
elkaar en teken met behulp van 
een potlood en een liniaal rechte 
lijnen! Knip deze stroken uit met 
een schaar. Als je een 
kartelschaar hebt kun je deze ook 
gebruiken, dit zorgt voor een 
extra leuk effect.  
 
 
Stap 3: Heb je het papier in strookjes geknipt, begin dan met het 
knippen van de kroontjes. Leg het overige oranje papier op elkaar, 
teken zelf of met behulp van papa of mama een kroontje en knip dit 
uit zodat je meerdere oranje kroontjes krijgt.  
 
 
 
 
Stap 4: Pak een rood strookje en leg dit schuin 
neer. Plak het uiteinde van het rode strookje aan 
het uiteinde van een wit strookje. Kies zelf of je dit 
recht of schuin wilt plakken. Op de afbeelding zijn 
de strookjes schuin op elkaar geplakt. Ga verder in 
de kleuren rood, wit, blauw, oranje. Bepaal zelf de 
lengte van je slingers of kies ervoor om een aantal 
losse kortere slingers te maken. Op elk uiteinde 
plak je een uitgeknipt kroontje.  
 

Wanneer het je gelukt is om alle strookjes aan elkaar te plakken en alle oranje kroontjes op de 

witte strookjes te plakken, dan ben je klaar en is het tijd om je slinger op te hangen! Super 

goed gedaan en veel versier plezier!  

Op de volgende pagina vind je de volgende activiteit ‘Koninklijke 
cup cakes’.. Veel bakplezier! 
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De bakopdracht: Koninklijke cup cakes  
 

We gaan nu met de bakopdracht beginnen. Samen met je broertje, zusje, papa of mama kun je je 
eigen Koninklijke cup cakes gaan maken!  
Zorg dat je netjes alles klaarzet en dat je veilig en schoon werkt. Dit scheelt straks heel veel tijd en 
dat betekent dat je snel weer aan de volgende opdracht kunt gaan beginnen!  
 
Het recept is stap voor stap uitgewerkt. Zorg dat je alle stappen in de juiste volgorde uitvoert en dat 
de ingrediënten alvast klaar staan. Ben je goed voorbereid, dan is deze bak opdracht voor jou en je 
familie ontzettend makkelijk en vooral heel leuk en gezellig!  
 
Wat heb je nodig voor de ‘Koninklijke cup cakes’? 
Dit recept is voor ongeveer 8 kleine cup cakes: 

- 120 gram suiker 
- 300 gram bloem 
- 1 theelepel bakpoeder 
- 1 theelepel baksoda 
- snufje zout 
- 2 eieren 
- 250 ml melk 
- 120 ml zonnebloemolie 
- 3 theelepels vanille extract 
- Zachte topping wit (Dr. Oetker) 
- Regenboog fantasie (Dr. Oetker) 

 
 
Wat heb ik voor spullen nodig voor de ‘Koninklijke 
cup cakes’? 

- Cupcake tray + cupcake vormpjes  
- Een grote kom (voor droge ingrediënten) 
- Een middelgrote kom (natte ingrediënten) 
- Weegschaal 
- Maatbeker 
- Mixer of spatel 
- Vlaggetjes rood wit blauw 

 
 
 
 
Wil je je cup cakes liever versieren met iets anders, dat kan! Voel je vrij in wat jij wilt maken!  
Je kunt met dit recept ook een cake maken, of grotere muffins, of misschien in een andere vorm… 
dat mag je helemaal zelf bepalen! Uiteindelijk is het natuurlijk wel leuk als je ook echt het thema 
‘Koningsspelen’ erin terug kunt zien. Wij zijn heel erg benieuwd naar jullie creaties! Als het kan, 
deel ze met ons op Social Media. Heel veel succes!  
 
 

 
Op de volgende pagina vind je het stappenplan.. 
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Stap 1: Doe de suiker, bloem, bakpoeder, baksoda en zout bij elkaar in een kom, roer even door met 
een spatel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 2: In een andere kom doe je de vochtige ingrediënten: eieren, melk, zonnebloemolie en vanille 
extract. Klop dit met een garde door elkaar. 
 

 
 
Stap 3: Voeg de inhoud van beide kommen bij elkaar en spatel door elkaar tot één geheel, dit kan 
best een beetje klonterig zijn. Heb je een mixer? Gebruik deze dan om het beslag te mixen, dan ben 
je er zeker van dat er geen klontjes achterblijven.  
 

 
 
 
Stap 4: Neem een muffin of cupcaketray die je bekleedt met muffin- 
of cupcakevormpjes. Met een ijslepel of de schenktuit van de kom 
verdeel je het beslag over de vormpjes. Maak de cupcake vormpjes 
niet te vol, ongeveer een centimeter onder de rand. Bij muffins mag 
je de vormpjes best vol doen: tot ongeveer een halve centimeter 
onder de rand.  
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Stap 5: Bak de cup cakes/muffins in 20 minuten op 200 graden gaar en goudbruin. Hou de cup cakes 
goed in de gaten. Na 20 minuten kun je met een satéprikker in de cup cake prikken. Zit er nat beslag 
aan de prikker? Dan zijn de cup cakes nog niet gaar. Zijn ze gaar? Haal de vormpjes uit de tray en zet 
deze op een rek of plank om af te koelen.  
Belangrijk: Laat je papa of mama de cup cakes in de oven zetten en uit de oven halen voor de 
veiligheid!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stap 6: De regenboog fantasie van Dr. Oetker sorteer je op kleur; oranje, blauw en rood. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Stap 7: De zachte topping van Dr. Oetker knijp je een minuut tot een zachte massa. Kies je favoriete 

spuitmondje en ga aan de slag. Gebruik de zachte topping samen met de regenboog fantasie en 

versier je cup cake. Zie hier een paar voorbeelden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben je klaar met de bakopdracht? Ruim netjes alle spullen op en ga 
door naar de volgende activiteit; ‘Koninklijke beweegopdracht’… 
Veel beweegplezier!  



 

Sportdocent.nu b.v. • Zuidereind 5 • 3741 LG Baarn • 035 30 30 039 • www.sportdocent.nu • 
info@sportdocent.nu 

KVK:71407286 • BTW: 825689181B01 • NL 87 RABO 0329 6133 16 

 

De beweegopdracht: Koninklijk bewegen  
 

De beweegopdracht gaat beginnen! Doe je mee? 
Samen met je broertje, zusje, papa of mama start je met de spellen. Zorg dat je eerst alles klaarzet en 
dat alles veilig gaat, dat scheelt straks heel veel opruimtijd. En dat betekent dat je snel weer aan de 
volgende opdracht kan gaan beginnen!  
 

De opdrachten zijn stap voor stap uitgewerkt. Zorg dat benodigdheden klaarzet/ zelf maakt om de 
spellen te spelen. Ben je goed voorbereid, dan zijn de spellen superleuk en makkelijk voor iedereen! 
Daag jezelf en elkaar uit. Heel veel succes en plezier! 
 

Op hoge hakken lopen  
 

Benodigdheden: 
- stoep 
- verschillende kleuren stoepkrijt 
 
Uitleg: 
Voorbeeld 1:  
Neem 2 verschillende kleuren stoepkrijt. Bijvoorbeeld wit voor je linkervoet en roze voor je 
rechtervoet. Kleur vakjes op de stoep op de manier hoe je je voeten wilt plaatsen (zie video). Dus ver 
uit elkaar of op 1 voet staan of dat je een halve draai moet maken. Maak het zo uitdagend mogelijk 
voor jezelf. 
 

Voorbeeld 2:  
Neem 4 verschillende kleuren krijt. Voor je linker/rechter hand en linker/recht voet. Teken nu je 
handen en voeten over op de manier hoe je de hinkelbaan wilt maken. 
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hSA9df5RnRc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=7 
 

De troondrager 
 

Benodigdheden: 
- kussens 
- stoel (troon) 
 

Uitleg: 
De koning heeft nieuwe schoenen en hij wil deze niet vies maken. De kussens zijn de troondragers en 
via de troondragers moet je bij de troon komen. Zonder de grond te raken! Raak je de grond aan dan 
moet je opnieuw beginnen. Maak het jezelf moeilijker door de kussens verder van elkaar te leggen. 
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=qlECm6E7B5o&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=3 
 
 

Klaar met de eerste twee opdrachten? Snel door naar de volgende spellen hieronder.. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=hSA9df5RnRc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=hSA9df5RnRc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=qlECm6E7B5o&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=qlECm6E7B5o&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=3
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Paleisalarm 
 

Benodigdheden: 
- lang touw 
- stoelen/krukjes 
 
Uitleg: 
Span een labyrint van touwen. De opdracht van de koning voor jou is dat je het alarm van het paleis 
moet testen. Je moet proberen de ‘infrarood’ alarmsensoren te ontwijken om tot het einde te 
komen. Alarmsensor geraakt? Opnieuw beginnen! 
 
Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=ONny6c8_Yx8&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=8 
 
 

Behulpzame lakei 
 

Benodigdheden: 
- 5 wc-rollen 
- 3 paar schoenen 
- stoel (troon) 
 
Uitleg:  
De koning zit op wc-troon en heeft geen wc-papier meer. De lakei moet zo snel mogelijk het wc-
papier naar de koning brengen. Maar let op dat je niet struikelt over de schoenen van de prinsesjes! 
Balanceer een wc-rol op je hoofd. Valt het van je hoofd af? Begin dan opnieuw. Op het einde maak je 
een toren van de wc rollen. 
 
Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=tV9veJ2hdu0&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z 
 
 

Snelle bodyguard  
 

Benodigdheden: 
- spullen waar je overheen, onderdoor of omheen kunt 
- stoel (troon) 
- materialen gebruikt in het in filmpje (schoenen, krukje, pionnen en wasmanden) 
 
Uitleg: 
Ben jij een snelle bodyguard om de koning te beschermen? Ren zo snel mogelijk richting de troon en 
let op voor de hindernissen. Een goede bodyguard moet behendig en snel zijn, hoog kunnen springen 
en snel kunnen kruipen. Maak het voor jezelf zo uitdagend mogelijk met verschillende hindernissen! 
 
Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=jXxanoYG3bk&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=9 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ONny6c8_Yx8&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ONny6c8_Yx8&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=tV9veJ2hdu0&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z
https://www.youtube.com/watch?v=jXxanoYG3bk&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=jXxanoYG3bk&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=9
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Troonafstand 
 

Benodigdheden: 
- kranten (om balletjes van te maken/ voorwerp om op te mikken) 
- schaar 
- stift 
- plakband 
- 2 stoelen 
 

Uitleg: 
Sla de krant open en pak 1 groot blad. Teken hier verschillende cirkels op, grote en kleine. Knip de 
cirkels uit en schrijf het aantal punten op wat je per cirkel kan scoren. Plak het blad vast tussen 2 
stoelen.  
Voor de balletjes neem je de helft van een groot blad. Maak hier een propje van. Voor extra 
stevigheid doe je er plakband omheen, zodat het een mooi balletje wordt. Maak 3 balletjes. 
De opdracht is om van een afstand (mag je zelf bepalen) in de gaten in de troon te mikken. Hoeveel 
punten kun jij scoren met 3 eigengemaakte balletjes? 
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=GvGFUXZLXSM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&
index=10 
 

De kroning 
 

Benodigdheden: 
- karton 
- schaar 
- kranten 
- stift 
- plakband 
 

Uitleg: 
Voor de balletjes neem je de helft van een groot blad van een krant. Maak hier een propje van. Voor 
extra stevigheid doe je er plakband omheen, zodat het een mooi balletje wordt. Maak 10 balletjes. 
Voor de kroning: Neem een stuk karton en teken hier 4 kronen op. Het mogen 4 dezelfde zijn of kijk 
naar het filmpje voor een andere optie. Zet boven elke opening het aantal punten (1, 2, 3 of 4). Dat is 
wat je kan scoren. Om het karton recht op te laten staan maak je twee driehoeken met een hoek van 
45 graden. 
De opdracht is om met 10 balletjes door de kronen te rollen en zo zoveel mogelijk punten te scoren. 
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=MkET-
wjky2A&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=2 
 

Koninklijke gekte 
 

Benodigdheden: 
- 2 A4 blaadjes 
- 3 lege wc-rollen 
- plakband 
- krant 
- karton 
- materialen gebruikt in het in filmpje voor hindernissen: schoenen en karton  

https://www.youtube.com/watch?v=GvGFUXZLXSM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=GvGFUXZLXSM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=MkET-wjky2A&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MkET-wjky2A&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=2
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Uitleg: 
Voor het balletje: Neem de helft van een groot blad van een krant. Maak hier een propje van. Voor 
extra stevigheid doe je er plakband omheen, zodat het een mooi balletje wordt.  
Voor de hockeystick:  
Bekijk in onderstaand filmpje hoe een zelfgemaakte hockeystick van wc-rollen eruitziet.  
Pak de A4-vellen en rol ze op, zodat ze tussen de wc-rollen passen. Maak deze aan elkaar vast met 
plakband. Voor de onderkant van hockeystick zet je een wc-rol schuin tegen blaadje aan en maak 
deze stevig vast met plakband. 
Voor het doeltje: Teken een kroon op het karton. Knip deze netjes uit en vouw het een aantal keer, 
zodat deze rond staat. En uit zichzelf blijft staan. 
De opdracht is om het balletje door de hindernissen heen te spelen in zo min mogelijk slagen. Maak 
het zo gek mogelijk door het balletje tussen spullen heen te rollen of juist ergens onderdoor of 
overheen te slaan. 
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWJ_W-
PMHZc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=4 

 

Koninklijke ros 
 

Benodigdheden: 
- karton 
- stift 
- plakband 
- theedoek 
 

Uitleg: 
Teken een grote ezel die zijn staart mist. Maak cirkels op het achterste van de ezel voor punten.  
De koninklijke ros is namelijk zijn staart kwijt en jij probeert deze er weer op te krijgen! 
Opdracht: Draai een aantal rondjes en stop als je met je gezicht in de richting van de koninklijke ros 
staat. Wijs met de stift richting de ros en loop rustig naar voren. Zet een puntje waar je denkt dat de 
staat van de ros hoort te zitten.  
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=6iOwtpKTYek&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=6 

 

Koninklijke loper 
 

Benodigdheden: 
- 4 lege flessen, beetje zand of water 
- kranten 
- plakband 
 

Uitleg: 
Doe in alle flessen een klein beetje water of zand, zodat ze niet omwaaien door de wind. 
Voor bowlingbal, maak een grote prop van kranten en voor extra stevigheid doe je er plakband 
omheen, zodat het mooi rond blijft. 
Er staat te veel paparazzi op de koninklijke loper. Krijg jij ze omver gerold met de grote bowlingbal?  
 

Kijk voor het voorbeeld naar onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=pY2CzOFIqRM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&i
ndex=5 

https://www.youtube.com/watch?v=xWJ_W-PMHZc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=xWJ_W-PMHZc&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=6iOwtpKTYek&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=6iOwtpKTYek&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=pY2CzOFIqRM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=pY2CzOFIqRM&list=PLxPM1B1IkRjv0LVZE6YRjyDcqmAGFKB1z&index=5
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De puzzelopdracht: Koninklijke puzzels 
 

De puzzelopdracht gaat beginnen! Samen met je broertje, zusje, papa of mama ga je starten aan de 
puzzelopdracht! Wil je het liever alleen doen? Dat kan natuurlijk ook. Vind je het nog moeilijk? 
Probeer het dan samen met een ander te doen.  
 

Print eerst alle puzzels uit voordat je aan de opdracht gaat beginnen. Dit kun je zo vaak als je wilt 
doen. Zo kan ieder zijn of haar eigen puzzel oplossen. Ben je klaar met de puzzels? Dan kun je op de 
allerlaatste pagina van dit ‘thuisprogramma’ het antwoordvel vinden. Niet stiekem tussendoor gaan 
spieken hè?!  Succes en veel plezier met de koninklijke puzzels!  
Tip: Weet je van jezelf dat je misschien stiekem gaan spieken tussendoor? Zorg dan dat dit 
antwoordvel veilig bij papa of mama ligt! 
 

Opdracht 1: Koninklijke kruiswoordpuzzel 
Weet jij alle antwoorden? Vul de antwoorden in de lege vakjes op de juiste plek. Let op: vul je één 
antwoord verkeerd in, dan kun je de andere ook niet juist invullen. Succes! 
 

              1       2      

          3             

                          

          4               

                         

      5             

                          

6            7      8    

             9    10      

      11               

                          

                          

                          

              e             

Horizontaal 
3. Dit draagt de koning op zijn hoofd! 
5. Zo wordt het volkslied genoemd! 
6. Wie wordt er na Koning Willem-Alexander koningin? 
10. In deze maand vieren we koningsdag! 
11. Hoe heet de laatste koningin? 
 
Verticaal 
1. Ariane is de ... van de Koning? 
2. De koning en koningin wonen in een ... 
4. Wie was koningin vóór koningin Beatrix? 
7. Hoe heet de vrouw van koning Willem-Alexander? 
8. Wat is de middelste kleur van de Nederlandse vlag? 
9. Wat is de kleur van Nederland? 
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Opdracht 2: Koninklijke woordzoeker 
 

Zin in een leuke woordzoeker?  
 

Let op: De woorden kunnen zowel horizontaal, verticaal, als diagonaal staan. 
Lukt het jou alle woorden te vinden? Succes! 
 

Tip: Kleine variatie: Laat de letters buiten op de stoep door je ouders of vriendje/vriendinnetje op de 
stoep krijten. Hoe gaaf is dat! 
 

B I Z K M A N T E L N T R T 

E L W A M A L I A E N E I R 

A V A V O R S T R E D W F O 

T R A U  D O S E M N E M E O 

R I I E W E G E A K K E E N 

I J E S S E L X X O R A S N 

X M N N R R E T I E O A T E 

N A I D A L E E M K O P M D 

D R K P A N O N A H N A U E 

P K O N I N G S D A  G L Z R 

I T N B S P O R T P G E I L 

S S A O R A N J E P P I E A 

E K L Z A K L O P E N S K  N 

E  N K  O N I N G I  N R  O O D  

 

Oplossing: ( 
Welke letters blijven er over en welke zin kun je daarvan maken? Schrijf die hieronder op: 
 

-- --- --- --- -- ------------- 
Alexander   
Amalia    
Beatrix    
Blauw     
Dans    
Feest    
Kabinet   
Koekhappen   
Koningin   
Koningsdag 
   

Kroon    
Mantel    
Maxima   
Muziek  
Nederland 
Oranje 
Paleis 
Parlement 
Prinses 
Regeren 
 

Rood 
Sport 
Troon 
Vorst 
Vrijmarkt 
Wit 
Zaklopen 
Zwaaien 
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Opdracht 3: Koninklijke schuifpuzzel 
 

Knip de puzzelstukjes uit. Het witte vakje mag weg. Anders kun je niet schuiven natuurlijk!  
Let op: Je moet binnen het grote, zwarte vierkant blijven. En je mag de stukjes niet oppakken, alleen 
schuiven. Lukt het jou deze schuifpuzzel op te lossen? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opdracht 4: Koninklijke rebus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
-- ------ --- ----- --- ----- ---- 
------------ ----- --- --- ---- ----- ----- 
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Opdracht 5: Koninklijk ganzenbord (extra opdracht) 
 

Voor de echte bikkels een super sportieve ganzenbord spel. Squaten, opdrukken, planking en nog veel 
meer. Je hebt alleen het uitgeprinte speelbord, een dobbelsteen en pionnetjes nodig. 
Lukt het jou om tot het einde te spelen? 
 

Op de volgende pagina is het ganzenbord spel te vinden.. 
Succes! 
 
Tot slot.. 
 
Is het jou gelukt om alle activiteiten uit te voeren? Wat ben jij een topper en wat zijn jullie goed 
bezig geweest!!  
Wij hopen dat jullie allemaal een superleuke ochtend hebben gehad, samen met je broertje(s), 
zusje(s) en papa of mama!!  
 
Wij zouden het supertof vinden als we jullie resultaten van de opdrachten terug kunnen zien.  
Stuur je ons een berichtje of een foto? Dat kan naar je eigen gymmeester of -juf of via instagram 
met de #NBSS, dan lezen we het ook! 
 
Geniet lekker van de cup cakes en de gezelligheid in jullie huisje of tuin, die door jullie 
supermooie slingers nog mooier zijn geworden! 
 

Team NBSS  
 
 
Bijlagen: 

1) ganzenbord 
2) antwoordvel  
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Antwoordvel: Koninklijke puzzels 
 
Opdracht 1: Koninklijke kruiswoordpuzzel 
 

1. Dochter 
2. Paleis 
3. Kroon 
4. Juliana 
5. Wilhelmus 
6. Amalia 
7. Maxima 
8. Wit 
9. Oranje 
10 April 
11. Beatrix 
 
Opdracht 2: Koninklijke woordzoeker 
 

Oplossing: Ik doe mee aan de koningsspelen 
 
Opdracht 3: Koninklijke schuifpuzzel 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht 4: Koninklijke rebus 
 

Oplossing: De koning wil graag een sport doen. Bitterballen lijkt hem een hele leuke sport 

 
 
 
 


