
KINGEN

Wat heb je nodig?

- een bal die goed stuitert

- krijt, om het speelveld mee 

af te tekenen

- ruimte om te spelen, liefst een 

harde ondergrond

Hoeveel spelers?

vanaf 4 spelers

Vanaf 4

spelers

20 - 30 

minuten
6 + 

www.stichtingvib.nl/buitenspeelinspiratie



1. Het speelveld is een vierkant die je maakt door 4 grote stappen te zetten voor  
 elke kant. Maak met stoepkrijt de lijnen even groot. In de binnenhoeken van de  
 vier vakken schrijf je de letters K, I, N, G.
2.  In het vak van de letter K wordt nog een klein vierkant in de verste hoek  

getekend. Dit is het servicevak. In het vak van de letter N wordt aan de  
binnenkant ook een klein vierkant getekend.

3.  Er zijn vier vierkante vlakken en in elk vak staat een speler.  De letter K is het 
belangrijkst (daarna I, N en G). Dit is het vak van de ‘King’ en het doel van   
het spel is om dit vak te veroveren en uiteindelijk te behouden. 

4. De ‘King’ gooit met beide handen, vanuit de verste hoek, de bal in het kleine vlak  
 van vak N. De speler van dit vak vangt de bal en gooit deze naar een ander vak  
 etc… De bal mag maar 1x in een vak stuiteren. Als de bal vaker stuitert of buiten  
 alle vakken komt, dan is degene die de ‘fout’ maakt af.
5. Een wachtende speler schuift het spel in op de letter G, en schuift, als een  
 ander af is, door naar N of hoger als deze al in een hoger vak stond.

1.  In plaats van dat de bal gevangen mag worden wordt het nu de bal ‘slaan’: De ‘King’ slaat met de hand, 
vanuit de verste hoek, de bal in het vak N. De speler van dit vak slaat de bal terug naar een ander vak 
etc… De bal mag maar 1x in een vak stuiteren. Als de bal vaker stuitert of buiten alle vakken komt, dan 
is degene die de ‘fout’ maakt af.

Een vierkant van 4 bij 4 meter! 

Uitleg van het spel

NIVEAU 1

Er wordt voor dit niveau opnieuw gespeeld volgens de regels van 
niveau 1. Er wordt wel één regel vervangen.NIVEAU 2

Zet met krijt een streep op de grond waarachter 
een wachtrij gevormd kan worden.’

let op!

Servicevlak

Let op! 
De eerste service 

moet van vak K naar 

het kleine vierkant 

in vak N worden 

gegooid

K I

NG


