
 
(Koningsspelen)  

Quarantainespelen 
2020 



Hallo jongens en meiden,  

Dit jaar zijn er helaas geen koningsspelen. Maar daarvoor hebben wij ,van SamenDoen meester Nick, juf Britt 
en juf Cynthia, het volgende bedacht: 

De Quarantainespelen! (Klik op de link voor het filmpje)  
In dit document vind je een scorelijst, vervolgens 12 spelen, de Quarantainedans en de materiaallijst.  

Let op: 

• Deze spelen doe je thuis of op een rustige plek; 

• Geen samenscholing, dus alleen met je ouders, broer/zus of begeleider; 

• Het kost je een half uurtje!  

Uitleg:  

Bij alle opdrachten hebben wij een mediakaart gemaakt, op deze kaart staat de opdracht uitgelegd en vind 
je een materiaallijst. Wanneer je op de titel klikt, kom je bij de uitleg in een filmpje terecht. Ook kan je de QR 
scanner downloaden op je telefoon. Scan de QR code rechts onderin op de mediakaart, ook hierbij kom je bij 
het filmpje met de uitleg. Werkt dit nu niet? Open dan YouTube, ga naar SamenDoen Sport en zoek de juiste 
filmpjes op!  

 

Heel plezier en Succes!  
Groetjes, meester Nick, juf Britt en juf Cynthia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=05tIBn3hRck


School:                                     Groep:  Score:  

1.  Trap op en neer   

2. Verspringen  

3. Koningspad   

4. 100 meter sprinten  

5. Spijkerpoepen   

6. Eierlopen   

7. Ballon hooghouden   

8. Stoeprand op en af   

9. Planken   

10. Mikken   

11. Schoen uit- en aantrekken  

12. Touwtje springen   

SCORELIJST           Naam:  



Materiaallijst 
 

• Stopwatch/telefoon 

• Trap (binnen of buiten)  

• Krijt  

• Eventueel een rolmaat 

• 2 stuks A4 papier  

• Touw 

• 5 flessen 

• Spijker 

• Lepel 

• Eieren 

• 3 ballonnen 

• Stoeprand (hoog) 

• Mand, emmer, pan of wasmand 

 

 

• 6 paar sokken  

• Springtouw 

• Schoenen met veters 
(vanaf groep 3)  

 

 

 

 

 



 

1. Trap op en neer  
 

Speluitleg: 

• Loop de trap 10x op en neer. 

• Let op: Groep 1 en 2 hoeft maar 5x!  

• 1x naar boven en 1x naar beneden, telt dus als 1!  

• Hoeveel seconden/minuten doe je hierover? Schrijf deze 
score op in de scorelijst!  

 

Materiaal:  

• Trap (binnen of buiten)  

• Stopwatch/telefoon 

https://www.youtube.com/watch?v=ioOE86y3ZRU


  2. Verspringen 
 

Speluitleg: 

• Maak met krijt een afzetstreep. 

• Maak vervolgens meerdere afstand strepen in een andere kleur. 
(Dit kan met een rolmaat).  

• Neem een aanloop en zet vóór de afzetstreep af.  

• Zet met één voet af en probeer met twee voeten te landen. 

• Welke afstand/record haal jij? Schrijf dit op in de scorelijst.  

 

Materiaal:  

• Krijt  

• Eventueel een rolmaat 

https://www.youtube.com/watch?v=jUwQ8afW_ZM


3. Koningspad  
 

Speluitleg: 

• Zet twee strepen op de grond en de tussenruimte moet 10 me-
ter zijn.  

• Je start achter één streep met twee A4 papiertjes in je hand.  

• Je moet naar de overkant lopen zonder de grond aan te raken, 
je mag alleen op de A4 papieren staan.  

• Wanneer je de grond raakt, moet je terug naar het begin. Je 
tijd loopt door.  

• Binnen welke tijd ben jij aan de overkant? Zet je tijd/score in de 
lijst.  

 

Materiaal:  

• Krijt  

• 2 stuks A4 papier  

 

10 meter 

• Eventueel een rolmaat 

• Stopwatch/telefoon 

https://www.youtube.com/watch?v=z5VoE2bMT8Y


4. 100 meter sprinten 
 

Speluitleg: 

• Gebruik het parcours van oefening 3!  

• Sprint 5x heen en weer, als je over de streep bent mag je pas 
draaien. 1x heen en 1x terug telt dus als 1!  

• Hoe lang deed je hierover? Zet je score/tijd in de scorelijst.  

 

Materiaal:  

• Stopwatch/telefoon 

10 meter 

https://www.youtube.com/watch?v=oqIX8Big5TI


• 5 flessen 

• Spijker 

5. Spijkerpoepen  
 

Speluitleg: 

• Gebruik het parcours van oefening 3 en 4.  

• Zet verdeeld tussen deze twee strepen 5 flessen.  

• Maak aan een touwtje een spijker vast.  

• Dit touw knoop je om je lichaam, de spijker waggelt tussen je 
benen en zit aan de achterkant.  

• Wanneer de spijker in de eerste fles zit, mag je door naar de 
volgende enzovoort.  

• Hoe snel ben jij? Zet je score/tijd in de scorelijst.  

 

Materiaal:  

• Krijt       

• Touw    

• Stopwatch/telefoon 

10 meter 

https://www.youtube.com/watch?v=-jVxa9bzVo4


6. Eierlopen  
 

Speluitleg: 

• Je gebruikt het parcours van oefening 5!  

• Pak een lepel uit de kast en leg hier een rauw ei op.  

• Start achter de eerste streep, slalom via de flesjes naar de over-
kant.   

• Groep 1 t/m 4:  Twee handen 

• Groep 5 t/m 8:  Eén hand en achteraan beetpakken.  

• Het ei mag niet van de lepel vallen! Gebeurt dit, start overnieuw 
met een nieuw ei. De tijd loopt door!  

• Binnen welke tijd ben jij aan de overkant? Schrijf de score op!  

 

Materiaal:  

• 5 flessen 

• Lepel   

• Eieren    

• Stopwatch/telefoon 

10 meter 

https://www.youtube.com/watch?v=H90mQmC0iRU


7. Ballon hooghouden  
 

Speluitleg: 

• Groep 1 en 2:  1 ballon 

• Groep 3 t/m 5:   2 ballonnen 

• Groep 6 t/m 8:  3 ballonnen 

• Houd de tijd  bij.  

• Hoe lang houd jij de ballon(nen) in de lucht? 

• Zet je score/tijd in de scorelijst.  

 

 

Materiaal:  

• 3 ballonnen       

• Stopwatch/telefoon 

https://www.youtube.com/watch?v=Cw8INSRluE0


s 

8. Stoeprand op en af  
 

Speluitleg: 

• Ga bij een stoeprand staan, zit je in groep 5 t/m 8 probeer dan 
een wat hogere stoeprand te zoeken.  

• De stappen 1 t/m 5 zoals hiernaast staan afgebeeld geven de 
hele oefening weer.  

• Van stap 1 t/m 5 is 1x.  

• Hoe vaak lukt dit jouw in 1 minuut?  

• Schrijf je score op in de scorelijst.  

 

 

Materiaal:  

• Stoeprand (hoog)    

• Stopwatch/telefoon 

                     Stap 1 

 

Stap 2 

Stap 3  

Stap 4 

Stap 5  

https://www.youtube.com/watch?v=jnNAP_byqKc


9. Planken  
 

Speluitleg: 

• Hoeveel seconden/minuten houd jij het 
planken vol? 

• Zie de afbeelding voor de juiste houding. 

• Schrijf je tijd/score op in de scorelijst!  

 

Materiaal:       

• Stopwatch/telefoon 

https://www.youtube.com/watch?v=6NmOQixTX_I


10. Mikken 
 

Speluitleg: 

• Haal alle materialen en zet ze neer zoals op het plaatje is afge-
beeld. Gebruik de streep  van oefening 3,4,5 en 6.  

• Zie hiernaast hoe ver de wasmand/emmer moet staan.   

• De opdracht is in 6 stappen verdeeld.  

 Stap 1: Gooi 6x met je goede hand in de mand of emmer.  

 Stap 2: Gooi 6x met je slechte hand in de mand of emmer.  

 Stap 3: Gooi 6x met je goede hand, maar sta op één been.  

 Stap 4: Gooi 6x met je slechte hand, maar sta op één been.  

 Stap 5: Ga achterstevoren staan en gooi door je benen 6x.  

• Als het goed is heb je nu 30x gegooid, hoeveel waren er raak? 
Schrijf je score op!  

 

Materiaal:  

• Mand, emmer, pan of wasmand 

Groep 1 t/m 3:  3 meter 
Groep 4 t/m 6:  5 meter 
Groep 7 en 8:   7 meter  

• Stok, kussen of stoepkrijt 

• 6 paar sokken  

https://www.youtube.com/watch?v=yPw8c5kbaxE


11. Schoen uit- en aantrekken 
 

Speluitleg: 

• Groep 1 en 2: Hoe lang kunnen jullie op 1 been staan??  

• Groep 3 t/m 8 voor jullie de volgende oefening:  

• Trek schoenen met veters aan.  

• Ga op 1 been staan. Maak van je andere schoen je veters los 
en trek je schoen uit. Leg je schoen op de grond.  

• Wissel van voet. Je staat nu op je andere been, maak nu van je 
andere schoen je veter los en trek je schoen uit. Ook deze leg je 
op de grond.  

• Wissel van been en pak je andere schoen. Trek op 1 been je 
schoen weer aan en strik je veter.  

• Gelukt, wissel van been en trek je andere schoen aan! Strik ook 
deze veter natuurlijk!  

• Hoe lang deed je erover? Schrijf je tijd in de scorelijst.  
 

Materiaal:  • Schoenen met veters  

https://www.youtube.com/watch?v=YBuwOt09l8g


12. Touwtje springen  
 

Speluitleg: 

• Pak een springtouw, heb je geen springtouw knoop dan twee 
handdoeken aan elkaar.  

• Groep 1 en 2, lukt springtouwen niet. Spring dan zo vaak moge-
lijk in de lucht.  

• Zet de stopwatch/wekker op 1 minuut.  

• Hoe vaak spring jij  in 1 minuut.  

• Schrijf jouw score op in de lijst!  

 
 

Materiaal:  

• Springtouw 

• Stopwatch/telefoon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RH7bXvS0d_o


De Quarantaine dans 

Dit jaar geen officiële koningsspelen dans/videoclip. Maar…. 
 

DV Elan, Nikky’s Dance en Dance Enn’Joy hebben voor jullie de Qua-
rantaine dans gemaakt. Wekelijks komt er een nieuwe video online! 
Dansen jullie mee?  

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLP9f4yu5QJFBu9_LJdNHRDvEFMOpV1NfS
https://www.youtube.com/channel/UCBgFJm4ZU_JqyGoGYimL5Hw/playlists?view_as=subscriber


Dankjewel voor het 
meedoen! (Klink op de link)  

#Staysafe 

#Quarantainespelen 
#Stayhome 

https://www.youtube.com/watch?v=FoH4hRgt8SI
https://www.youtube.com/watch?v=FoH4hRgt8SI

