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Wat fijn dat je deze Koningsspelen Toolkit opent! 

Deze toolkit hebben we speciaal voor alle sportaanbieders geschreven die scholen willen helpen 
bij het sportieve gedeelte van de Koningsspelen 2023. 

In 2023 vieren we de Koningsspelen op donderdag 20 april én vrijdag 21 april. We kiezen 
eenmalig voor twee data omdat het Suikerfeest op 21 april 2023 valt. Sommige scholen 
draaien vanwege deze dag een aangepast programma. Omdat we alle scholen en kinderen de 
mogelijkheid willen geven mee te doen, bieden we deze flexibiliteit in data. Scholen kiezen zelf de 
dag die het beste bij hen past. 

Met deze toolkit willen we jou helpen én inspireren om van de Koningsspelen 2023 weer een 
sportief feest voor de kinderen te maken. 

In deze Koningsspelen Toolkit vind je naast antwoorden op de meest gestelde vragen ook veel 
tips voor de organisatie én vertellen we je wat je van ons – de landelijke organisatie van de 
Koningsspelen – kan verwachten.

Alvast veel plezier met de voorbereidingen!  
 
Sportieve groet,

Annemarie, Joost, Merijn & Vanessa 
Team Koningsspelen

Beste sportaanbieder, 
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Volg de  
Koningsspelen 

nu op  
Facebook,  

Instagram & 
Twitter!
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Meld jouw sportorganisatie aan  

Ga naar www.koningsspelen.nl/organisatie/sportverenigingen/ en meld jouw 
sportorganisatie aan 

Omschrijf op bovenstaande pagina duidelijk wat voor activiteit je aanbiedt. Zet erbij 
wat de activiteit inhoudt en hoe lang die duurt, voor hoeveel leerlingen en voor welke 
leeftijd. Het zou fantastisch zijn als scholen jullie activiteit gratis kunnen doen. Vraag je 
toch een onkostenvergoeding, leg dan uit waarom dat is.

Bekijk welke scholen hulp willen 

Nadat je het aanbod hebt aangemaakt, kun je in de rechterbovenhoek onder het kopje 
‘Koningsmatch’ en vervolgens ‘Scholen’, zien welke scholen op zoek zijn naar hulp bij 
het sportieve gedeelte van de Koningsspelen. 

Let op! Scholen melden zich vanaf medio januari 2023 aan. Vanaf dat moment worden 
ze ook zichtbaar. 

Stappenplan

1

2

Wil jij als sportaanbieder één of meerdere scholen helpen tijdens het sportieve gedeelte van 
de Koningsspelen 2023? En daarmee kinderen enthousiasmeren voor jouw sport? 

Volg deze stappen om er samen een geslaagde dag van te maken.

http://www.koningsspelen.nl/organisatie/sportverenigingen/
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Neem contact op en stem de samenwerking af  

Je kunt contact opnemen met geïnteresseerde scholen via de ‘Neem contact op’ button. 
Zodra de school reageert op jouw bericht, krijg je daarover bericht per mail.  

Onderling kunnen jullie de samenwerking verder vorm geven en duidelijke afspraken 
maken. 

Bevestig jullie samenwerking  

Gaan jullie er gezamenlijk een sportieve dag van maken op donderdag 20 april of 
vrijdag 21 april? Oftewel, hebben jullie een Koningsmatch gemaakt? Hartstikke leuk!

Bevestig jullie samenwerking door op je persoonlijke pagina op ‘Bevestig jouw 
Koningsmatch’ te klikken. Voor jou en de school is het zo duidelijk dat jullie de school 
gaan helpen met het sportieve gedeelte van de Koningsspelen.

Voor de gemeente is het ook handig, zij kunnen zo zien wat er in hun gemeente 
gebeurt tijdens de Koningsspelen.

Activiteit vol

Heb je één of meerdere Koningsmatches gemaakt en kun je geen andere school meer 
helpen? 

Ga naar jouw persoonlijke pagina en klik op ‘Koningsmatch zit vol en is niet meer 
beschikbaar’.

3

4
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Koningsontbijt

• Help je mee? 

Je kunt hieraan bijdragen door het gratis Koningsontbijt onderdeel te maken van jullie 
programma tijdens de Koningsspelen. Kortom, eerst samen ontbijten en dan lekker 
sporten. Natuurlijk snappen we heel goed dat dit voor logistieke uitdagingen kan 
zorgen. Houd het daarom praktisch. Organiseer je bijvoorbeeld de Koningsspelen bij 
de lokale voetbalvereniging? Dan kunnen de kinderen wellicht in de voetbalkantine 
ontbijten. 

Super als we ons samen sterk kunnen maken om nog meer kinderen gezond te laten 
ontbijten. 

Maak het Koningsontbijt onderdeel van het programma. De dag met een gezond ontbijt 
starten is niet voor ieder kind vanzelfsprekend. 

Te veel kinderen gaan zonder ontbijt of met een ongezond ontbijt naar school. Juist voor 
kinderen is een gezond ontbijt extra belangrijk. Zij zijn volop in de groei. Hun lichaam heeft 
een goed ontbijt nodig om te leren, te spelen en te sporten. Ontbijten is de brandstof voor 
een energieke, leuke dag!

Daarom vinden we het zo belangrijk dat alle kinderen tijdens de Koningsspelen kunnen 
genieten van het Koningsontbijt. We doen er dan ook alles aan om hen op een feestelijke 
manier te laten ervaren hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten.
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• Hoe werkt het? 

Scholen kunnen de ontbijtpakketten vanaf 18 januari tot uiterlijk 1 maart 2023 
aanvragen via Koningsspelen.nl. Als ze dat hebben gedaan, kunnen de pakketten de 
middag van tevoren op  vertoon van de verkregen vouchers bij de plaatselijke Jumbo 
supermarkt worden opgehaald. Zo kunnen alle kinderen genieten van een gezond 
ontbijt, op school, of op de sportlocatie. Stem de locatie van het Koningsontbijt ruim 
van tevoren af met de betrokken school.

Heb je al een manier gevonden om het Koningsontbijt onderdeel te laten uitmaken van 
jullie programma? Dan horen wij dat heel graag via info@koningsspelen.nl. Zo kunnen 
we jullie mooie voorbeeld ter inspiratie delen met andere sportaanbieders.

mailto:info@koningsspelen.nl
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• Klopt het dat de Koningsspelen dit jaar op donderdag 20 april én 
vrijdag 21 april plaatsvinden??  

Ja, het klopt dat de Koningsspelen in 2023 plaatsvinden op zowel donderdag 20 april 
als vrijdag 21 april. Dit doen we eenmalig omdat het Suikerfeest op 21 april valt en 
we alle scholen en alle kinderen de mogelijkheid willen bieden mee te doen met het 
sportieve Oranjefeest.

• Waarom bieden jullie scholen deze mogelijkheid? 

In 2023 vindt op vrijdag 21 april het Suikerfeest plaats.

Sommige scholen draaien daarom op deze dag een aangepast programma. Onderdelen 
van het Suikerfeest kunnen het ochtendgebed in de moskee en ontbijten met de hele 
familie zijn. Omdat we het belangrijk vinden dat álle kinderen en scholen mee kunnen 
doen met het sportieve Oranjefeest, is er voor deze oplossing gekozen.

• Waarom is er niet voor één dag gekozen waarop de 
Koningsspelen plaatsvinden?  

We hebben uitgebreid de kalender bestudeerd: onder meer Goede Vrijdag en de 
Centrale Eindtoets vallen in april. Daarbij weten we van veel scholen dat zij graag de 
laatste dag voor de meivakantie de Koningsspelen organiseren. We hebben alle opties 
zorgvuldig afgewogen en zijn uitgekomen op donderdag 20 april en vrijdag 21 april.

Meest gestelde 
vragen
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• Hoe ziet dit er dan uit op donderdag 20 april en vrijdag 21 april?

De elementen blijven gelijk, ongeacht de keuze voor de donderdag of vrijdag: gezond 
eten en actief bewegen. Scholen kunnen op beide dagen gebruik maken van het 
Koningsontbijt. Zij kiezen zelf de dag die het beste bij hen past. Met elkaar maken we er 
een groot sportief Oranjefeest van.

• Is het Koningsontbijt zowel op donderdag 20 april als op 
vrijdag 21 april beschikbaar?

Ja, het Koningsontbijt is op beide dagen beschikbaar, scholen maken zelf de keuze 
welke dag zij kiezen. Dat dit mogelijk is, hebben we te danken aan onze partner Jumbo!

• Hoe zien scholen ons aanbod?

Scholen zien op hun persoonlijke pagina het aanbod van alle ingeschreven 
sportaanbieders en kunnen op dezelfde manier contact met jullie opnemen. Zodra ze 
dit hebben gedaan, ontvang je een melding per mail. 

• Tot wanneer kan ik mij als sportaanbieder aanmelden voor de 
Koningsspelen 2023?

Het is raadzaam om je z.s.m. aan te melden, zodat scholen op het moment van 
inschrijven direct kunnen zien dat jullie graag helpen. Als je je in een te laat stadium 
aanmeldt, dan is de kans aanwezig dat een school al op een andere manier invulling 
heeft gegeven aan de dag.  

• Tot wanneer kunnen scholen zich inschrijven voor de 
Koningsspelen 2023?

Scholen kunnen zich tussen 18 januari en 1 maart inschrijven. 

• Geen enkele school wil gebruik maken van ons aanbod. Wat nu?

Laat het ons weten, dan gaan we samen kijken naar een eventuele oplossing.
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• Tot wanneer kan ik een Koningsmatch met een school maken?

Er is geen uiterste datum voor het maken van een Koningsmatch. Wel raden we aan om 
in een vroeg stadium contact te leggen, zodat jullie samen kunnen nadenken over de 
invulling van de sportieve dag. 

• Hoe moet ik het als sportaanbieder regelen als sommige 
scholen de Koningsspelen op donderdag willen vieren en 
andere scholen op vrijdag?

We kunnen ons voorstellen dat het dit jaar wat ingewikkelder is, maar we hopen dat 
jullie in overleg met de scholen tot een oplossing komen. Twee verschillende data kan 
ook extra mogelijkheden bieden waar het gaat over inzet van mensen en materialen 
die beter gespreid kunnen worden. De afstemming hierover vindt plaats tussen de 
scholen en sportaanbieders. Zo kunnen de afspraken direct op maat worden gemaakt, 
de landelijk organisatie heeft hier geen rol in.

• Ik heb als sportaanbieder vaker meegedaan, maar ik weet mijn 
wachtwoord niet meer. Wat moet ik doen?

Je kunt een nieuw wachtwoord aanvragen door te klikken op ‘wachtwoord vergeten’ op 
de login pagina op Koningsspelen.nl oftewel login.koningsspelen.nl.

• Ik kan als sportaanbieder niet inloggen. Wat moet ik nu doen?

Het kan zijn dat je als sportaanbieder nog niet aangemeld bent. Je kunt dit doen via 
www.koningsspelen.nl/organisatie/sportverenigingen/.

•  Mijn vraag staat hier niet tussen. Hoe kan ik mijn vraag stellen?

Bekijk voor de meest recente FAQ onze site

Heb je jouw vraag niet gevonden? Neem dan contact met ons op. Onze collega Merijn 
is het contact voor alle sportaanbieders. Je kunt bij haar terecht met al je vragen en 
opmerkingen. Merijn is te bereiken via merijn@koningsspelen.nl en/of 06 23 46 81 91. 
Whatsappen kan ook!

http://Koningsspelen.nl
http://login.koningsspelen.nl
http://www.koningsspelen.nl/organisatie/sportverenigingen/
mailto:merijn@koningsspelen.nl
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Tips & Tricks

• Neem vroegtijdig contact op met een school, zo kan je samen het programma van de 
dag afstemmen.

• Zorg voor een duidelijke omschrijving op je persoonlijke pagina met daarin het aantal 
leerlingen, de leeftijden, de tijdsduur en de inhoud van de clinic. Benoem hier ook 
waarvoor de mogelijke onkostenvergoeding voor is.

• Wist je dat studenten van sportopleidingen in de buurt graag ervaring op doen tijdens 
de Koningsspelen? Zij kunnen helpen met het bedenken, klaarzetten en begeleiden 
van leuke activiteiten.

• Organiseer je de Koningsspelen voor meerdere scholen en weet je niet wat ze nodig 
hebben? Bied een menukaart aan aan scholen waarop ze vooraf onder andere kunnen 
aangeven op welke locatie, welke sportattributen en of ze sportdocenten willen 
ontvangen. 
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• Vooraf

• Stem de wensen en mogelijkheden goed af met de school. Door vroegtijdig 
contact op te nemen maak je samen het programma voor de dag.

• Geef de kinderen een brief mee met daarin informatie over de sport, spelregels en 
tips & tricks.

• Ga langs bij de school voor een proefles, kennismaking of korte instructievideo’s.   

• Tijdens

• Geef een professionele training weg aan een groep/klas.

• Neem een flyer mee van jouw sportvereniging om na de clinic mee te geven aan 
de kinderen.  

• Na

• Ga in gesprek met de school over een eventuele lange termijn samenwerking. Bied 
bijvoorbeeld clinics aan gedurende het schooljaar of organiseer een terugkomdag.

• Maak een speciale Koningsspelen Strippenkaart. Met deze strippenkaart kunnen 
kinderen een aantal keer gratis meetrainen. Hoeveel keer dat bepaal je als 
sportvereniging natuurlijk zelf.

• Bied jouw sportvereniging ook activiteiten aan in de meivakantie? Informeer en 
enthousiasmeer de school en kinderen over wat je precies gaat doen en wanneer 
ze mee kunnen doen.  

Promotiemateriaal

Naast dat je bent ingeschreven voor de Koningsmatch op onze website kun je ook via je 
eigen social media kanalen scholen enthousiasmeren om met jullie een Koningsmatch 
te maken. Wij hebben hiervoor speciale social posts gemaakt die je gelijk kunt 
gebruiken. Je vindt de templates op jouw ‘persoonlijke Koningsspelen pagina’.

Heb je behoefte aan andere promotiematerialen? Laat het ons weten via  
info@koningsspelen.nl

mailto:info%40koningsspelen.nl?subject=
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• Sport- & Feestpakket

Ook dit jaar ontvangen alle deelnemende scholen weer een Koningsspelen Sport- 
en Feestpakket. Het Koningsspelen Sport- & Feestpakket is een pakket vol leuke sport- 
en spelitems die je tijdens de Koningsspelen, buiten op het schoolplein of tijdens de 
gymles kunt gebruiken. 

Wat er precies in zit? Dat houden we nog even geheim. In maart onthullen we de 
inhoud, dus hou onze socials en nieuwsbrieven in de gaten.

• Koningsontbijt

Ook dit jaar kunnen scholen zich weer opgeven voor het gratis Koningsontbijt. 
Het Koningsontbijt kunnen de scholen ophalen bij de aan hen gekoppelde Jumbo 
supermarkt. Scholen kunnen zich tussen 18 januari en 1 maart inschrijven voor het 
ontbijt via Koningsspelen.nl.

Aanvullende 
informatie

De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig 
van 6.400 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het 
Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. De Koningsspelen 
vinden in 2023 plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 april. 

De gekozen dag bestaat uit sportieve activiteiten die worden voorafgegaan door een 
gezamenlijk, feestelijk Koningsontbijt. Scholen bepalen zelf hoe de Koningsspelen worden 
vormgegeven.

Scholen geven zich op via www.koningsspelen.nl en kunnen - naast de Koningsmatch - 
gebruik maken van onderstaande items:

http://www.koningsspelen.nl
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• Online Doe-Pakket

Om de Koningsspelen nog feestelijker te maken, zal er ook dit jaar weer een 
Koningsspelen Doe-pakket worden gemaakt. In het online Doe-Pakket vind je o.a. 
medailles, oorkonde, een aftelkalender en vlaggetjes.

Vanaf medio maart kun je het doe-pakket downloaden via www.koningsspelen.nl/
inspiratie/doe-pakket

• Lied & dans

Natuurlijk starten we de Koningsspelen 2023 weer zingend en dansend met het 
Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen. 

In januari maken we de titel bekend en vanaf medio maart is het nieuwe lied te vinden 
op Koningsspelen.nl. Naast de clip vind je er ook weer een dans- en zanginstructie. En 
alle kinderen (en volwassen!) kunnen lekker meedoen. Het team van Kinderen voor 
Kinderen legt alles stap voor stap uit. 

Tip:

• Gebruik de dans en het lied als opening & warming-up op donderdag 20 april en/of 
vrijdag 21 april. 

• Energizers voor in de klas

Ook dit jaar maken we voor alle deelnemende scholen energizers voor in de klas.

In 20 video’s van gemiddeld 2 minuten inspireert Olivier Feikens, danscoach bij 
Kinderen voor Kinderen, de kinderen om naast hun tafel in de klas intensief te 
bewegen. Tussen de reken- en spellingles door, als dagopening of op het moment dat 
de energie in de klas laag is.

De energizers, oftewel ‘Koningsspelen Moves’, zijn ingedeeld in drie verschillende 
niveaus en zijn het hele jaar door te gebruiken. Je vindt de video’s en lesbrieven van het 
afgelopen jaar op https://koningsspelen.nl/inspiratie/moves

In januari zullen er weer nieuwe ‘Koningsspelen Moves’ worden gelanceerd.

http://www.koningsspelen.nl/inspiratie/doe-pakket
http://www.koningsspelen.nl/inspiratie/doe-pakket
https://koningsspelen.nl/inspiratie/moves/
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Blijf op de hoogte
Wil je op de hoogte blijven van alles rondom de Koningsspelen? Bezoek dan onze 
website www.koningsspelen.nl of volg ons via de Socials.  

www.facebook.com/koningsspelen

www.twitter.com/koningsspelen

www.instagram.com/koningsspelen

 
Heb jij jezelf als contactpersoon opgegeven bij de inschrijving? Dan ontvang je van ons 
regelmatig updates per e-mail. Daarin delen we de laatste informatie en geven we je 
inspiratie voor de aankomende Koningsspelen. 

Samen maken we er een mooi en sportief Oranjefeest van! 

http://www.koningsspelen.nl
http://www.facebook.com/koningsspelen
http://www.twitter.com/koningsspelen
http://www.instagram.com/koningsspelen

