KING
Een balspel waarbij de kinderen het vak van de 'King' proberen te veroveren
en te behouden.
Ken je dit spel al? King is een balspel voor kinderen. In de vier vakken staan de
letters G, I, N en K. Wie verovert het vak van de King?
Duratie

: 15 minuten

Voorbereidingstijd

: 5 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Cognitieve ontwikkeling, Motorische
ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling

Doelgroep

: Kleuter (4 tot 6 jaar), 6-8 jaar, 8-12 jaar

Soort activiteit

: Spel, Sport & bewegen

Groepsgrootte

: Groep tot 10 kinderen, Groep meer dan 10
kinderen

Wat heb je nodig?
• Bal
• Stoepkrijt
• Plein om een kingvak te tekenen

Wat gaan we doen?
Ken je dit spel al? King is een balspel voor kinderen. Het spel wordt ook wel Australisch handbal genoemd.
Het spel kan gespeeld worden met een volleybal of tennisbal. De basisregels zijn eenvoudig. Er zijn vier
vierkante vakken met in elk vak een speler. De vakken vormen samen een groot vierkant. In de
binnenhoeken van de vier vakken staan de letters G, I, N en K en deze letters kennen een hiërarchie, het vak
met K is het vak van de 'King'. De uitdaging is het vak van de 'King' te veroveren en te behouden.

We gaan beginnen!
Er zijn vier vierkante vakken met in elk vak een speler. De vakken vormen samen een groot vierkant. In de
binnenhoeken van de vier vakken staan de letters K, I, N en G en deze letters kennen een hiërarchie, het vak
met K is het vak van de 'King'. De uitdaging is het vak van de 'King' te veroveren en te behouden.
De 'King' slaat met de hand, vanuit de verste hoek, een bal in één van de vakken van I of N. De houder van
dit vak slaat de bal terug naar een ander vak en zo verder, tot de bal in een eigen vak komt, of buiten alle
vakken komt. Degene die de 'fout' maakt is af en komt buiten het spel te staan.
Een wachtende speler (iemand die in de rij staat buiten de lijnen) 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.
• https://youtu.be/ptH-H5nN5wY

Bron:
• https://nl.wikipedia.org/wiki/King_(balspel)
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