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Wat is het Koningskleed? 

 

Het Koningskleed is een koninklijk beweegspel van Ons Tweede Thuis.  
Je kunt het spelen bij je thuis of op je woning.  
Je speelt het met twee of meer mensen.  
Iedereen kan op zijn eigen manier mee doen.  
Het gaat er om wie er als eerste met het koningskleed genoeg kroontjes verdiend heeft.  

Je bepaalt zelf hoeveel kroontjes dat zijn.    

 

 

Wat heb je nodig? 

• Een kleed (bijvoorbeeld een dekbedhoes, een groot badlaken, een 

grote sjaal, een deken, …) 

• Een pan (een emmer, wasteil of wasmand is ook goed) 

• Een pen of stift 

• De proppen papier van het spel Koningskleed 

• Het scoreblad van het spel Koningskleed 

• Het opdrachtenblad van het spel Koningskleed  

 

 

Wat moet je voorbereiden? 

o Print de bijlage proppen papier van het Koningskleed uit. 

Print het gekleurd en eenzijdig uit.  

Op iedere pagina staat een plaatje (kroon 1x, Willem-Alexander 2x, Maxima 2x, 

Amalia 2x, Alexia 2x, Ariane 2x).  

o Maak een prop van ieder papier.  

Zorg ervoor dat de plaatjes aan de binnenkant van de prop komen, zodat ze niet te 

zien zijn.  

o Stop de proppen in de pan.  

o Print het scoreblad met de kroontjes uit van het Koningskleed.  

Er kunnen 5 mensen op één blad meedoen.  

Print er zoveel als je nodig hebt. 
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o Schrijf de namen op van de mensen die meedoen, op het scoreblad. 

 

 

o Print het opdrachtenblad van het Koningskleed uit.  

Print dit tweezijdig en gekleurd uit.  

Let op: het is een A3-formaat!  

Je kunt ook de opdrachten openen op je laptop of tablet wanneer je geen A3 kunt 

printen.  

 

Hoe speel je het spel? 

 

De start 

Je start het spel door om beurten een prop papier uit de pan te pakken. Je kijkt wat er op je 

papier staat. Degene die het kroontje pakt, mag het spel beginnen. Deze speler krijgt het 

koningskleed omgeslagen om de schouders of als een loper onder zijn of haar voeten. Zorg 

ervoor dat alle proppen weer in de pan komen. Hussel de proppen door elkaar. 

Een beurt 

Degene met het kleed is deze beurt de koning. Als koning kijk je natuurlijk deftig om je 

heen. De andere spelers halen nu één voor één een prop uit de pan, net zo lang totdat 

iemand de prop met het kroontje pakt. Op dat moment stopt het pakken uit de pan.  

 

Je telt hoeveel proppen er gepakt zijn zonder kroontje. Dat aantal onthoud je. Dit is het 

aantal kroontjes dat de koning kan verdienen met een beweegopdracht. 

Voorbeeld: er zijn 2 Willem-Alexanders, 1 Maxima, 1 Ariane en 1 kroon gepakt. 

Dat zijn 5 proppen. De kroon telt niet mee, dus het aantal is 4. Wanneer de 

koning de beweegopdracht goed uitvoert, verdient hij 4 kroontjes. 

Je zoekt op het opdrachtenblad van het Koningskleed onder de kroontjes het aantal (in het 

voorbeeld is dat 4). Naast het aantal staan 5 opdrachten. Alle koninklijke hoogheden 

hebben een beweegopdracht verzonnen die bij dat aantal horen. Je kiest zelf de opdracht 

die het beste bij je past. Wanneer de opdracht met het Koningskleed lukt, verdien je de 

kroontjes. Streep je kroontjes door op de je scoreblad van het Koningskleed. Daarna geef je 
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het 

koningskleed door aan de volgende speler. De proppen papier gaan allemaal dicht weer in 

de pan. 

 

Een bijzondere beurt  

Wat doe je wanneer als eerste het kroontje wordt gepakt? Dan maak je als koning een 

vreugdedansje met het kleed. Je ontvangt voor het feestje vijf kroontjes. Het koningskleed 

mag naar de volgende speler. De prop met het kroontje gaat weer dicht terug in de pan.  

 

Het einde 

Het spel stopt wanneer iemand het aantal kroontjes verdiend heeft dat je hebt afgesproken. 

Deze winnaar krijgt met veel deftige koninklijke poeha officieel het koningskleed om zijn 

schouders gelegd. Een staatsfoto voor eeuwig op de website hoort er natuurlijk bij! Stuur 

hem naar samenthuis@onstweedethuis.nl  

 

Een extra speeltip van Willem-Alexander 

Wanneer het pakken van proppen uit een pan lastig is, kun je ook proppen op je schoot, 

rolstoelblad, arm, hand of hoofd (laten) leggen. Schud, wiebel, duw, veeg, knik of sla de 

proppen op de grond. Maak de prop die het eerste op de grond komt, als eerste open. De 

tweede prop als tweede, enzovoort.  

 

Een bijzonder aandachtspuntje van Maxima 

Iedereen houdt zich natuurlijk aan de afspraken die er gelden bij jou thuis of op je woning. 

Bij de meeste opdrachten kun je 1,5 meter afstand bewaren. Je kunt wel het beste een kleed 

gebruiken dat langer is dan 2,20 meter. Bij de opdrachten van Ariane en Alexia heb je 

misschien hulp nodig van iemand die dichterbij komt. Probeer zoveel mogelijk zelf te doen 

en houd rekening met anderen. Draai bijvoorbeeld je hoofd de andere kant op als iemand 

dichtbij staat. Heb je een andere leuke of bijzondere oplossing? Wil je hem dan delen met 

een filmpje op samenthuis@onstweedethuis.nl? Inspireer een ander! 

mailto:samenthuis@onstweedethuis.nl
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Samen thuis & Samen fit! 

 

 

 

  


