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Van 4 tot en met 20 februari vinden de Olympische Winterspelen plaats in en rond 
Beijing China. Organiseer met dit sport- en spelpakket eenvoudig je eigen Olympi-
sche Winterspelen. 
We hebben een bordspel uitgewerkt dat zowel in de gymzaal of op het sportveld als-
aan tafel gespeeld kan worden. Voor de variant in de gymzaal of op het sportveld zijn 
een aantal sportieve spelen uitgewerkt. Hierbij wordt in teamverband gespeeld, maar 
mocht je liever individueel spelen dan zijn de challenges eenvoudig aan te passen.
(Tijdelijk) minder mobiel of minder ruimte om te sporten? Geen probleem, je speelt 
dan de variant van het bordspel dat aan tafel gespeeld kan worden met de aange-
paste opdrachten. Mocht hier een opdracht bij zitten die (nog) niet lukt vervang deze 
activiteit dan door een alternatieve opdracht. We weten zeker dat je deze kunt beden-
ken met alle inspiratie uit dit sport- en spelpakket ;-)  
Voor de begeleiding van de activiteiten op basisscholen kunnen leerkrachten, stagiai-
res, ouders of bovenbouwleerlingen ingezet worden. Aan de hand van de spelkaarten 
is snel duidelijk wat de bedoeling van elke challenge is.

Liever een “gewone” sportdag met een sport- en spelcircuit? Uiteraard is dat ook mo-
gelijk met dit thema pakket. Er zijn immers 2 maal 15 spellen uitgewerkt op handige 
spelkaarten :-) 

Inhoud pakket: (pdf bestanden)

• Stappenplan Olympische Winterspelen 2022 (dit document)
• Opdrachten bordspel 
• Spelbord
• Spelkaarten met uitgewerkte spellen
• Spelletjeskaarten met uitgewerkte spellen om het spel aan tafel te spelen
• Scorekaart voor de spelleider
• Printvel curlingbaan
• Naambadges
• Medaille als beloning voor de sportieve prestaties in kleur en als kleurplaat
• Certificaat
• Vlaggetjes en slingers als kleurplaat
• Afstreeplijstje om te helpen bij de voorbereidingen
• Scorekaart / afvinkkaart voor teams
• Wisselschema’s reguliere sport- en speldag

      Wil je ons en anderen laten weten wat je van het pakket vindt? Dat kan hier:
      

 https://www.koningsspelenpakket.nl/product/winterspelen-2022/
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Een sportief bordspel

Start je eigen Olympische Winterspelen. Speel alle spellen op één dag of verdeel de 
spellen over verschillende momenten. Voor basisscholen zou dit kunnen betekenen 
dat je een Olympische sportdag organiseert, je tijdens een aantal opeenvolgende 
gymlessen telkens één sport aan bod laat komen of dat er gedurende een Olympi-
sche week aan het einde van elke dag.een spelronde gespeeld wordt.  

Enkele (algemene) tips bij de organisatie van een sport- en speldag met als 

thema de Olympische Winterspelen

• Formeer een team als er meerdere groepen deelnemen aan het bordspel en 
verdeel de taken: een mogelijke verdeling is een sport- en spelcommissie, een 
begeleidingscommissie en een PR-commissie.

 
• Bepaal tijdig de locatie van de sportdag en bepaal of er een programma komt 

voor een enkele groep, de hele school of dat er verschillende programma’s ko-
men voor bijvoorbeeld onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

• Betrek leerlingen, ouders en eventueel lokale sportverenigingen. Is samenwerking 
met een vereniging of andere school een optie? 

• Vraag om hulp voor de begeleiding bij bijvoorbeeld een ROC, MBO of middelbare 
school.

• Zorg voor een alternatief programma voor het geval het slecht weer is! 

• Informeer bij lokale fondsen, de gemeente of de provincie of zij een financiële 
bijdrage kunnen/willen leveren. Wie weet kun je het nog grootser aanpakken.

• Overweeg of de Olympische Winterspelen het slotstuk kunnen worden van een 
themaweek waarin verschillende landen en culturen, bewegen en/of gezondheid 
centraal staan. 

• Maak een overzicht van alle benodigde materialen en zorg dat deze tijdig be-
schikbaar zijn. 

• Zorg voor een overzicht van de verschillende taken (voorbereiding en de dag zelf) 
en vermeld daarbij wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taak. (Vooral 
van belang bij het spelen van het spel met meerdere groepen) Deel het ‘draai-
boek’ uit aan alle leerkrachten en begeleiders. 

• Zorg voor een plattegrond zodat iedereen weet waar welk spel gespeeld gaat 
worden.

• Vergeet de EHBO niet!

• Evalueer na afloop hoe alles verlopen is en noteer de bevindingen, deze informa-
tie is handig bij de voorbereidingen van een volgende sport- en speldag. 
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Stap 1

Als je het bordspel speelt komen alle Olympische wintersporten aan bod. Speel je 
niet het bordspel maar gebruik je de spellen voor een circuit? Maak een keuze uit 
het activiteitenaanbod en vul het aanbod desgewenst aan. De meeste activiteiten zijn 
voor leerlingen van alle groepen geschikt doordat er niveau aanpassingen mogelijk 
zijn. Geef elke activiteit een nummer, kleur of symbool. Houd bij de keuze van activi-
teiten rekening met de beschikbare ruimte.

Stap 2

Zorg voor een goede groepsindeling. Er zijn verschillende mogelijkheden om de 
groepjes samen te stellen. Gedacht kan worden aan een indeling op leeftijd. Ook kan 
worden gekozen voor een indeling waarbij leerlingen van alle leeftijden samen in een 
groepje deelnemen.
Voor een aantal activiteiten is een minimale groepsgrootte nodig. Houd hier rekening 
mee bij het indelen. 

Stap 3

Kies hoe de begeleiding ingevuld gaat worden. Krijgt elk groepje een eigen begelei-
der (volwassene of bovenbouw leerling?) of komt er bij elk spel een vaste spelbege-
leider? Zorg voor een aanspreekpunt voor het geval er onduidelijkheden zijn over de 
activiteiten. 
Tip: vraag (groot)ouders, studenten, stagiaires, oud leerlingen..... 

Stap 4

Zorg dat de spelleider bij het spelbord een scorekaart heeft met een totaaloverzicht 
van alle groepen. Maak voor elk groepje een scorekaart waarop aangegeven staat aan 
welke spelen ze hebben deelgenomen. Zorg er voor dat het voor de leerlingen duide-
lijk is in welke groep ze zitten door de groepen een verschillende kleur kaart te geven 
of een eigen kleur naambadge.
De groep als geheel krijgt punten of een aantekening dat de activiteit volbracht is.

Stap 5

Zorg er voor dat de materialen voor de activiteiten klaar liggen. Dit kan zijn op een 
centrale plaats waarvandaan de spelleiders het materiaal voor een spel meenemen 
naar de juiste locatie. Een andere mogelijkheid is om voor elk spel het materiaal op 
de juiste plaats klaar te leggen.
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Algemene speelwijze

Nodig:  Spelbord
 Opdrachten bordspel
 Per groepje een pion
 (Grote) dobbelsteen
 Spelkaarten Olympische Winterspelen 2022
 Materialen voor de spellen zoals beschreven op de spelkaarten 
 (zet de spellen van tevoren klaar)
  

Extra voorbereiding bij het spelen met meer dan vier teams: 
• Zorg voor een aantal spelleiders die twee teams kunnen begeleiden bij het spelen 

van een spel. De spelleiders beslissen wanneer een spel afgelopen is zodat de 
teams weer naar het spelbord kunnen terugkeren. 

• Gedurende de tijd dat twee teams een spel spelen kunnen zie niet verder op het 
spelbord, tijdens het spel slaan ze dus hun beurt over als ze aan de beurt zijn om 
met de dobbelsteen te gooien. 

Uitleg:  Maak groepjes van 4 – 8 personen
 Leg het spelbord op een centrale plaats op het terrein
 Ieder groepje krijgt een pion

Alle teams gooien om de beurt met de dobbelsteen. Het team dat het hoogste aantal 
punten gooit mag beginnen. Daarna gooien de teams in een vaste volgorde. 
Er mogen meerdere teams op een vakje komen te staan. 
Komt jouw team op een vakje waar een opdracht bij hoort, dan leest de spelleider de 
opdracht voor en voer je met je team (en eventueel samen met een ander team) de 
opdracht uit. 
Het team dat als eerste bij de olympische ringen aankomt heeft gewonnen. 

Alternatief: 
Voor elk spel dat een team gespeeld heeft ontvangt het team een aantal punten. Het 
winnende team krijgt 18 punten, het verliezende team krijgt 9 punten. Het team dat 
als eerste bij de olympische ringen aankomt krijgt 75 winstpunten. Elk ander team 
krijgt evenveel winstpunten als het getal van het vakje waar ze op staan op het mo-
ment dat het eerste team bij de olympische ringen aankomt. 
Tel de winstpunten en de spelpunten bij elkaar op. Welk team heeft aan het einde in 
totaal de meeste punten? 



Dit sport- en spelpakket is een product van KoningsspelenPakket.nl

Overzicht Olympische sporten

In de Chinese hoofdstad zijn drie wedstrijdzones ingericht om de 109 events in ze-
ven sporten te faciliteren: Central Beijing, Yanqing en Zhangjiakou. In Central Beijing 
worden curling, ijshockey, kunstrijden, schaatsen en shorttrack georganiseerd en van 
de sneeuwsporten staan snowboard big air en freestyle skiën big air op het program-
ma.

Yanqing, op 80 kilometer ten noordwesten van Beijing, is gastheer van alpineskiën, 
bobsleeën, skeleton en rodelen. Zhangjiakou, nog verder naar het noordwesten in de 
provincie Hebei, organiseert de overige onderdelen van snowboard en freestyle skiën 
en biatlon, langlaufen, schansspringen en de noordse combinatie.

In Beijing staan zeven nieuwe onderdelen op het programma: monobob (vrouwen), 
freestyle skiën big air (vrouwen en mannen), mixed team shorttrack relay, mixed 
team schansspringen, mixed team freestyle skiën aerials en mixed team snowboard-
cross.

De sporten die uitgewerkt zijn op de spelkaarten en tijdens het bordspel beoefend 
worden zijn: 

1) Schaatsen 

2) Biathlon 

3) Bobsleeën   

4) Freestyleskiën

5) Curling

6) Langlaufen

7) Noordse combinatie

8) Schansspringen

9) Snowboarden

10) Alpineskiën

11) Skeleton

12) Rodelen

13) Kunstrijden

14) Shorttrack

15) IJshockey
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Extra downloads en meer...

Ben je enthousiast over dit themapakket? Wij bieden nóg meer leuke sport- en 
spelpakketten aan. Ga hiervoor naar onze website. Je vindt ze onder het blok 
themapakketten.
Ben je specifiek op zoek naar koninklijke spellen, dan hebben we ook:
• 
• Elk jaar een gratis downloadbaar KoningsspelenPakket
• Koninklijk kwartet
• Spellenboeken met diverse koninklijke spelkaarten (downloads)
• Koninklijk sudoku in 3 varianten (downloads)
• Koninklijk drie op een rij (downloads)
• Koninklijk memory (downloads)
• en meer.

Geen zin om zelf alle medailles/ naambadges te printen en knippen? 

Wij bieden op de website ook kant en klare geprinte en gestanste medailles aan 
in kleur en zwart-wit.
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Geke Versprille

Onderwijsadviseur Geke Versprille van Goed-Gezien.
nl is verantwoordelijk voor de samenstelling van het 
sport- en spelpakket. 
Jarenlang was zij vakleerkracht LO. Tegenwoordig 
biedt zij advies, training en (beeld)begeleiding aan 
scholen en ontwikkelt zij materialen. Ze is auteur van 
o.a. De Groep Centraal, Sociaal Centraal en WeFace.it.

www.goedgezien.nl
info@goed-gezien.nl

KoningsspelenPakket.nl

Wil je op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes? 
Volg ons op Facebook. 
Volgend jaar (weer) een gratis KoningsspelenPakket ontvangen? 
Via de website kun je je het hele jaar door inschrijven voor het gratis Koningsspelen-
Pakket. 

Over de maker


