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Reactiespel Koningsspelen 
 

 

1. Wanneer de juf/meester “start” zegt……. 
 

Ga jij staan en begin je te 
zingen “Wilhelmus van 

Nassouwe” 
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2. Wanneer iemand gaat staan en het 
Wilhelmus begint te zingen….. 

 
Ga jij ernaast staan, legt je hand 
op je hart en zingt mee “Ben ik 

van Duitsen bloed” 
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3. Wanneer er twee kinderen het 
Wilhelmus staan te zingen…… 

 
Begin jij heel hard te klappen 
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4. Wanneer iemand heel hard begint te 
klappen ….. 

 
Doe jij je handen voor je oren en 

zegt: “Kan het iets minder?” 
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5. Wanneer iemand zegt “Kan het iets 
minder?”……. 

 
Zeg jij: “Waarom? Het is toch 

een feestdag vandaag?” 
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6. Wanneer iemand zegt: “Waarom? Het is 
toch een feestdag vandaag?” ……… 

 
Zeg jij: “Zo leuk vind ik vandaag 

niet met al het sporten en 
bewegen” 
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7. Wanneer iemand zegt “Zo leuk vind ik 
vandaag niet met al dat sporten en 

bewegen”.  …… 
 

Doe jij het licht uit 
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8. Wanneer het licht uit heeft gedaan. …… 
 

Ga jij staan en zoekt op het 
digibord het liedje Kinderen voor 

Kinderen op dat hoort bij de 
Koningsspelen van dit jaar 
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9. Wanneer iemand het liedje van de 

Koningsspelen van dit jaar heeft opgezet 
….. 

 
Ga je staan en zegt tegen je 
klasgenootjes “Kom op, we 

doen allemaal mee” 
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10. Wanneer jullie de dans van de 
Koningsspelen hebben gedanst ….. 

 
Doe jij het licht weer aan 

 
 
 
 

www.juf-judith.nl 
11. Wanneer iemand het licht weer heeft 

aangedaan….. 
 

Schrijf jij het jaartal op het 
bord 
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12. Wanneer iemand het jaartal op het bord 
heeft geschreven…. 

 
Ga jij staan en zingt: “Een prinse 

van Oranje” 
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13. Wanneer iemand gaat staan en zingt 
“Een prinse van Oranje”…… 

 
Ga jij ernaast staan, legt je 

hand op je hart en zingt mee 
“ben ik vrij onverveerd” 
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14. Wanneer er twee kinderen ‘Een prinse van 
oranje, ben ik vrij onverveerd’ staan te 

zingen …… 
 

Ga je naar ze toe en vraagt ze 
weer op hun stoel te gaan zitten 
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15. Wanneer iemand naar twee kinderen toe 
is gelopen en ze heeft gevraagd op hun 

stoel te gaan zitten ….. 
 

Teken jij een kroon op het bord 
 

www.juf-judith.nl 

16. Wanneer iemand een kroon op het bord 
tekent…… 

 
Ga jij op je stoel staan en roept 

“Lang leve de Koning” 
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17. Wanneer iemand op de stoel gaat staan 

en roept “Lang leve de Koning”…… 
 

Ga jij op je stoel staan en roept 
“Hoera, Hoera, Hoera” 
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18. Wanneer iemand “Hoera, Hoera, Hoera” 
roept……. 

 
Begin jij te zingen: “Lang zal hij 

leven, lang zal hij leven” 
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19. Wanneer iemand zingt: “Lang zal hij 
leven, lang zal hij leven…… 

 
Zing jij verder: “Lang zal hij 

leven in de gloria” 
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20. Wanneer iemand zingt: “Lang zal hij leven 
in de gloria”…… 

 
Zing jij verder: “In de gloria, In 

de gloria” 
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21. Wanneer iemand zingt: “In de gloria, In 
de gloria” 

 
Roep jij: Hieperdepiep……. 
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22. Wanneer iemand roept: “Hieperdepiep….. 
 

Doe jij de deur open 
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23. Wanneer iemand de deur open heeft 

gedaan ….. 
 

Roep jij heel hard: “Hoera!” 
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24. Wanneer iemand heel hard “Hoera” heeft 
geroepen…… 

 
Doe jij de deur dicht 
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25. Wanneer iemand de deur dicht heeft 

gedaan…… 
 

Zeg jij: “Ik heb lekker 
ontbeten.” 
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26. Wanneer iemand zegt “Ik heb lekker 
ontbeten” 

 
Doe jij het raam dicht. 
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27. Wanneer iemand het raam dicht heeft 

gedaan …….. 
 

Zeg jij: “Gaan we nu verder met 
sporten?” 
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28. Wanneer iemand zegt: “Gaan we nu 
verder met sporten?” 

 
Dan schrijf jij EINDE op het bord. 
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