
    

 

 

 

Hieronder een idee voor uw Koningsspelen-sportdag dat u wellicht zal aanspreken: 

 

Erg blij waren wij met de enthousiaste reacties van de vorige edities over ons aanbod van een complete Koningsspelen-sportdag 

voor alle scholen in het primair onderwijs. 

 

Meer dan 250 scholen hebben gebruik gemaakt van onze sportdag voor de Koningsspelen. Dat hadden wij van te voren niet 

durven bedenken! 

Een sportdag die al helemaal uitgewerkt is, met een draaiboek voor de voorbereiding en de Koningsdag zelf, uitgewerkte 

spelkaarten en een Kroningskaart! 

 

Bestond het pakket in 2013 uit 25 spelkaarten, in 2014 is dat uitgebreid met 10 extra spelkaarten en in 2015 met nog eens 10 

spelkaarten speciaal voor de bovenbouw!  

Hierdoor heeft u de mogelijkheid een sportdag te organiseren van wel 45 spelen! Of u kiest de meest geschikte spelen uit voor 

uw sportdag. Deze spelen kunt u weer verwerken in de bijgeleverde ‘blanco’ Kroningskaart.  

 

Een voorbeeld van een spelkaart is hier te bekijken! 

 

 

Kijk hieronder welk aanbod het beste bij u past 
 

  

 

Koningsspelen-sportdag  

ons aanbod! 

 

http://www.inbeweging.nu/downloads2/Koninklijk%20kwartetten.pdf


    

 

           

De verschillende 

pakketten zijn: 
Omschrijving van het pakket: Prijs: 

 

Koningsspelen 

A 

Het basispakket, hier en daar aangepast en/of verbeterd.  

Dit pakket bevat: 

 Een compleet draaiboek voor de héle sportdag (dus organisatie èn uitvoering), 

 25 uitgewerkte spelkaarten (met o.a. speluitleg, voor welke groepen dit spel het meest 

geschikt is en de benodigde materialen)’, 

 Een ‘blanco’ Kroningskaart om zelfgeselecteerde spelen op in te vullen, 
 Bijlages behorende bij twee spelen. 

€ 14,95 

 

Koningsspelen 

B 

Dit aanvullende pakket bevat: 

 Een compleet draaiboek voor de héle sportdag (dus organisatie èn uitvoering), 

 10 extra spelkaarten, uitgewerkt op dezelfde manier zoals in ‘Koningspelen A’, 
 Eén bijlage behorende bij een spel, 

 Een ‘blanco’ Kroningskaart om zelfgeselecteerde spelen op in te vullen. 

€  9,95 

 

Koningsspelen 

C 

Het aanvullende pakket bevat: 

 Een compleet draaiboek voor de héle sportdag (dus organisatie èn uitvoering), 

 10 extra spelkaarten, speciaal voor de groepen 6, 7 en 8, 
 Een ‘blanco’ Kroningskaart om zelfgeselecteerde spelen op in te vullen 

€  9,95 

 

Koningsspelen 

A+B+C 

Het complete Koningsspelen-aanbod van InBeweging.nu. Dit pakket bevat: 

 Een compleet draaiboek voor de héle sportdag (dus organisatie èn uitvoering), 

 25+10+10=45 uitgewerkte spelkaarten (met o.a. speluitleg, voor welke groepen dit spel 

het meest geschikt is en de benodigde materialen)’, 
 Een ‘blanco’ Kroningskaart om zelfgeselecteerde spelen op in te vullen, 

 Bijlages behorende bij drie spelen. 

€ 22,95 

 

 

Eén van onze Koningsspelen-pakketten bestellen? 
Dat kan door het bedrag van uw pakket over te maken op NL49 ABNA 0801550254 t.n.v. W. Kaandorp/M. Hooning  

o.v.v. Koningsspelen A, B, C of A+B+C èn uw emailadres (gebruik een ‘x’ i.p.v. ‘@’), zodat wij u het pakket kunnen toesturen. 
 

 
 

Koningsspelen-sportdag 

ons aanbod! 

 


