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Leuke spelletjes 
voor het hele gezin!

UwCartridgeWinkel.nl heeft 
enkele leuke spellen gebundeld 
zodat je op Koningsdag niet 
stil hoeft te zitten!

Bekijk de handige tips en voor 
de fanatiekelingen onder ons 
een scorelijst om de winnaar te 
kronen!

Word
de Koning
van jouw 
gezin!
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Spel 1: Koekhappen
Benodigdheden: 
Een draad, ontbijtkoek en stopwatch

Snij de plakken ontbijtkoek en rijg ze daarna aan de draad.

Hang de draad op tussen 2 bomen. Nu mag je om de beurt 

met je handen op je rug koekhappen. Heb je de koek als 

eerste eraf gegeten dan heb je gewonnen!

Tip: Span de draad tussen 2 stoelen, als het buiten regent!

Winnaar: 1 punt

Spel 2: Spijkerpoepen
Benodigdheden: 
Spijkers, touw en enkele lege flessen

Bind een touw om je middel met aan het einde van het touw 

een spijker. De bedoeling is dat je de spijker in de fles laat 

zakken. Ga met 2 personen naast elkaar staan en probeer 

als eerste de spijker in de fles te krijgen. De winnaar van de 

eerste ronde strijdt tegen de winnaar van ronde 2.

Winnaar: 2 punten

Spel 3: Blikgooien
Benodigdheden: 
Blikken en enkele tennisballen

Stapel 6 blikken op elkaar als een pyramide. 

Ga ongeveer 5 meter van de blikken afstaan. Gooi om de 

beurt 3 tennisballen. Diegene die de meeste blikken 

omgooit heeft gewonnen.

Tip: Geen blikken in huis? Gebruik dan lege plastic flessen.

Winnaar: 2 punten

Papa Mama ................................. ................................. .................................
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Spel 4: Zaklopen
Benodigdheden: Vuilniszakken

Spreek een afstand af tot waar je gaat zaklopen. Ga met je 

voeten in de vuilniszak staan en spring z.s.m. naar de finish. 

Diegene die als eerste over de finish gaat heeft gewonnen. 

Tip: Maak kleine sprongetjes om je niet te bezeren.

Winnaar: 1 punt

Spel 5: Bowlen
Benodigdheden: 
Voetballen en plastic flessen

Vul de plastic flessen water. Zet de plastic flessen in een 

pyramide vorm achter elkaar. Ga op een afstand van de  

lessen staan en rol de voetballen richting de flessen. Diege-

ne die de meeste flessen omgooit wint!

Tip:  Doe je dit spel binnen? 

Schroef dan de dop op de fles na het vullen met water : )

Winnaar: 3 punten

Spel 6: Touwtrekken
Benodigdheden: Touw

Ga tegenover elkaar staan met het touw in je handen. Trek 

nu allebei zo hard mogelijk aan het touw. Trek je de tegen-

stander over jouw beginpositie dan heb je gewonnen!

Tip: Gebruik handschoenen om je handen te beschermen.

Winnaar: 2 punten

Totaal aantal punten
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Maak een foto van 
de winnaar, print en 
knip deze uit.
Plak de foto in het 
kader! 

Gefeliciteerd namens 
UwCartridgeWinkel.nl

Kroon
de winnaar 
van jouw 
gezin!


