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Aan alle leerkrachten, sportleerkrachten, directies van basisscholen 
en begeleiders/helpende handjes van de Koningsspelen Leiden 
 

Welke veranderingen / 
aanpassingen / verbeteringen 
hebben we bij de Koningsspelen 
2022 doorgevoerd? 
  

Groepen 1 en 2: 
De groepen 1 en 2 hadden allemaal verschillende spelletjes die de 
kinderen gedurende een vastgestelde tijd en volgens een vast 
schema gingen spelen. We hebben naar jullie opmerkingen 
geluisterd. De kinderen zijn op een bepaald moment moe, terwijl de 
sportdag nog niet was afgelopen. Het waren allemaal doe-spelletjes 
en de kleine kinderen hebben soms even een rustmoment nodig. Dat 
is de reden waarom we de spelletjes hebben uitgebreid met een paar 
rust-spelletjes (=tekening maken, voorleesmoment, puzzle maken 
(van slechts 14 stukken)). Daarnaast hebben we de organisatievorm 
aangepast (=waslijnsysteem): 

·       Op een centrale plaats wordt een waslijn met spelkaarten 
opgehangen (waslijn, wasknijpers  en spelkaarten zitten in 
de spelkist); 

·       De spelkaarten worden door middel van wasknijpers aan de 
waslijn opgehangen; 

·       De spellen zijn genummerd (zie draaiboek). Het is handig 
om de uitgezette spellen op het schoolplein te nummeren 
(zie bijgeleverd geplastificeerde nummers); 

·       De tweede set nummers is bedoeld om op te hangen aan de 
waslijn; 

·       De spelkaarten zijn van 1 t/m 18 genummerd; 
·       Elk groepje mag een kaart pakken en dit spelletje doen.  
·       Als het spelletje afgelopen is, dan hangen ze de kaart terug 

en pakken ze een nieuwe kaart; 
·       Je hoeft je niet aan een tijdschema te houden; 
·       De groepjes kunnen in hun eigen tempo kunnen werken; 
·       Het kan voorkomen dat ieder groepje niet alle spelletjes kan 

doen; 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·       Begeleider blijft steeds bij het groepje en begeleidt het 

groepje in het maken van de keuze welk spelletje als 
volgende spelletje gekozen gaat worden. 

  
Ook dit jaar is de vraag aan de basisscholen om de Koningsspelen 
op het schoolplein door (hulp)ouders te laten begeleiden! 
 
 

  

Groepen 3, 4 en 5: 
Veel basisscholen hebben aan ons aangegeven dat een verdeling 
onderbouw, middenbouw en bovenbouw een betere verdeling van de 
groepen geeft. Daar hebben we naar geluisterd. Dat is de reden 
waarom de groepen 5 nu meedoen met de groepen 3, en 4. En de 
groepen 6 doen mee met de bovenbouw (= groepen 6, 7 en 8). 
Het opblazen van een skippybal gaf in de praktijk veel problemen. Die 
is vervangen waardoor er een ander spel in het draaiboek staat 
opgenomen (=boter, kaas en eieren). 
Bij het spel “hooghouden” hebben we een mini-fling-it toegevoegd en 
de grote opblaasbal vervangen. De opblaasbal gaf veel problemen 
(lek; moeilijk op te blazen). 
  

  

                  Groepen 6, 7 en 8: 
 
Koningsspelen Nederland, de Gemeente Leiden en de 
sportverenigingen hebben aangegeven om de Koningsspelen in een 
iets breder sportverband te betrekken en sportoriëntatie op te nemen 
in de Koningsspelen. Dat is de reden waarom we dit jaar een 
samenwerking met verschillende sportverenigingen uit gaan 
proberen. Als eerste stap hebben we bedacht om alleen de groepen 8 
aan dit avontuur deel te laten nemen. 
De groepen 8 krijgen in de ochtend twee clinics bij twee verschillende 
sportverenigingen aangeboden. De sportverenigingen zitten zo dicht 
mogelijk in de buurt van de school. 
Het is van belang om aan de kinderen van groep 8 aan te geven, dat 
zij op 22 april op de fiets naar school komen en daar vandaan onder 
begeleiding van een ouder of leerkracht naar de sportclinic fietsen.  
Het kan zijn dat de vereniging van te voren contact opneemt met de 
school om de verwachtingen uit te wisselen van de school en de 
vereniging. Zo ontstaan er geen misverstanden en kunnen de 
kinderen de clinic leuk en enthousiast ervaren. 
  
De groepen 6 en 7 spelen de Koningsspelen op een half voetbalveld. 
Ook hier is een aanpassing gedaan. Bij het spel Koningsbal werden 
schuimrubber dobbelstenen gebruikt. De praktijk liet zien dat de 
dobbelstenen op pilonnen werden gedrukt waardoor de 
dobbelstenen kapot gingen. Hier is een nieuw spel voor bedacht.  
  



Algemene opmerking: 
 

Dit jaar zijn wij enorm benieuwd of de sportclinics een verrijking van 
de Koningsspelen zijn. Wij zijn daarom zeer geïnteresseerd naar uw 
mening na afloop van de Koningsspelen. Van uw mening zal 
afhangen of we de sportclinics zullen voortzetten / uitbreiden / 
verbeteren of dat het een leuk éénmalig idee is geweest. 
 
Op dit moment van schrijven (februari 2022) wordt de laatste hand 
gelegd aan het samenstellen van de draaiboeken voor alle groepen.  
U kunt half maart (een maand voor de Koningsspelen) de 
draaiboeken per mail verwachten. 
Alle basisscholen zijn ingeschreven bij Koningsspelen Nederland, 
zodat uw school ook dit jaar weer een verrassingspakket kan 
verwachten en, indien daarvoor is ingeschreven het Koningsontbijt.  
  
Mocht u vragen hebben over de Koningsspelen neem gerust contact 
op met de organisatie van Koningsspelen Leiden: 
info@koningsspelenleiden.nl 
  
Wij wensen u hele plezierige, leuke en sportieve Koningsspelen toe! 
  
Met vriendelijke en sportieve groeten, 
  
Hans Kallenberg 
Joey Wilmot  
  

Namens Bestuur en Werkgroep van de Stichting Koningsspelen 
Leiden  

 
 
 
 
 
 
 
Reacties en nieuwsitems graag naar info@koningsspelenleiden.nl 
 
 

 


