Gouden koetsen
Verschillende manieren om een gouden koets te knutselen waar je je eigen foto of
tekening in kunt plakken
De Gouden Koets zien we niet zo vaak. Vaak wel bij Koningsdag en in ieder geval bij
Prinsjesdag. Zullen wij er vandaag zelf eentje maken? Dan kunnen we er zo vaak
naar kijken als we zelf willen!
Duratie

: 60 minuten

Voorbereidingstijd

: 10 minuten

Ontwikkelingsgebied

: Creatieve ontwikkeling, Motorische ontwikkeling

Doelgroep

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

Soort activiteit

: Creatief

Groepsgrootte

: Individueel, Groep tot 3 kinderen, Groep tot 10
kinderen, Groep meer dan 10 kinderen

Wat heb je nodig?
Dit zijn alle materialen bij elkaar, voor alle activiteiten. Kijk bij de desbetreffende activiteit welke materialen je
precies nodig hebt
• optioneel: stiften/kleurpotloden
• knutselkarton voor de basis (geel bijvoorbeeld)
• lijm
• optioneel: nietmachine
• schaar
• overige versieringen naar keuze
• verf (o.a. goud)
• per koets één leeg pak (hagelslag bijvoorbeeld)
• kleurplaat uit bijlage / foto van jezelf / tekenpapier /
• 2 toiletrollen
koning en koningin uit bijlage
• optioneel: 3 toiletrollen voor paard
• (zwart) restkarton
• optioneel: wol
• optioneel: wiebeloogjes

Wat gaan we doen?
We knutselen een gouden koets! Je kunt dit maken met verschillende materialen, dus we geven meerdere opties.
En wat ook erg leuk is; je kunt je eigen foto in de koets plakken, waardoor het lijkt alsof je er zelf in zit. Doe je mee?
Dan gaan we beginnen!
De verf moet eerst droog zijn voordat je doorgaat met het versieren van de koets. Houd hier rekening mee.

Voorbereiding:
Wil je een foto van jezelf achter het raampje plakken? Neem deze dan mee, of laat deze foto dan maken op de
BSO en print het uit. Je kunt er ook voor kiezen om de kleurplaat uit de bijlage in te kleuren en dit achter het
raampje van de koets te plakken, of om koning Willem-Alexander en koningin Maxima uit te printen en hen op te
plakken! Print deze van te voren dan uit.
Kies je er voor om de koets te maken van kosteloos materiaal (lege hagelslagpakken, toiletrollen etc.), zorg er dan
voor dat je dit van te voren verzamelt met elkaar. Misschien hebben de kinderen thuis wel lege verpakkingen
liggen? Laat hen deze meenemen!

Aan de slag met de gouden koets van een papieren bordje
optioneel: stiften/kleurpotloden • lijm • schaar • gouden verf • optioneel: kleurplaat uit bijlage, foto van jezelf,
tekenpapier • (zwart) restkarton • optioneel: nietmachine • gouden verf • overige versieringen naar keuze
• Bedenk of je open raampjes in je koets wilt. Als je hier voor kiest kun je de kleurplaat, of je eigen foto achter
het raam plakken. Voordat je begint met verven kun je deze raampjes er eerst uitknippen. Bedenk van te
voren wel welke koets je wilt maken; de koets waarbij het bordje dubbelgevouwen is, of de koets waarbij je
het hele papieren bordje gebruikt. Dan weet je zeker dat je op de goede manier knipt.
• Voordat je straks begint met verven, kun je het dubbelgevouwen bordje alvast aan de bovenkant vastnieten,
zodat je het al in de goede vorm hebt. Als je er voor gekozen hebt om het hele bordje te gebruiken kun je
deze stap overslaan.
• Verf het bordje helemaal goud en laat dit drogen. Wil je de kleurplaat gebruiken om achter het raampje te
plakken? Of misschien koning Willem-Alexander en koningin Maxima? Dan kun je deze nu in gaan kleuren
als dat nodig is. Uiteraard kun je zelf ook poppetjes tekenen, of je kunt jezelf natekenen.
• Maak twee wielen van (zwart) karton. Je zou hier bijvoorbeeld ook bierdopjes of glittersteentjes op kunnen
plakken, om het nog extra te versieren.
• Is de koets droog? Dan is het tijd om hem af te maken! Versier de koets met versieringen naar keuze zoals
glittersteentjes, glitters, chenilledraad etcetera. Plak je tekening, je eigen foto of je getekende poppetjes ook
in het raam als je dit wilt. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om dit niet te doen en zelf raampjes te maken
van papier.
• Vergeet de wielen niet op de plakken! Anders kan de koets niet rijden.
• Klaar is de koets! Ziet hij er niet sjiek uit?

Bronnen:
• https://www.activityvillage.co.uk/state-coach-craft
• https://www.meisje-eigenwijsje.nl/moederschap/koningsdag-knutsels/

Aan de slag met de gouden koets van papier:
• lijm • schaar • optioneel: gouden verf • optioneel: kleurplaat uit bijlage / koning en koningin uit bijlage / foto van
jezelf / tekenpapier • optioneel: stiften/kleurpotloden • optioneel: nietmachine • optioneel: kosteloos materiaal zoals
plastic doppen • knutselkarton (geel bijvoorbeeld) • overige versieringen naar keuze
• Bedenk welke versie je graag zou willen maken. Je kunt deze beide varianten vinden in de bijlage. Als je
deze uitprint kun je het gemakkelijk overtrekken op (geel) papier en deze uitknippen. Maar dit hoeft
natuurlijk niet! Je kunt de koets ook zelf tekenen als je dat wilt.
• Wil je de kleurplaat gebruiken om achter het raampje te plakken? Of misschien koning Willem-Alexander en
koningin Maxima? Deze kun je nu uitknippen en eventueel in gaan kleuren. Uiteraard kun je zelf ook
poppetjes tekenen, of je kunt jezelf natekenen.
• Kies je er voor om losse wielen te maken (dus om de koets te kiezen waar geen wielen aan vast zitten), dan
kun je deze op karton tekenen en deze uitknippen. Je kunt hier ook rond kosteloos materiaal voor gebruiken
en dit vastplakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plastic doppen. Wacht nog wel even met opplakken
voordat je de koets hebt versierd.
• Versier de koets! Je kunt het inkleuren met stift of potlood, maar verven kan natuurlijk ook. Houd er dan wel
rekening mee dat de verf moet drogen voordat je verder gaat met het in elkaar zetten. Bestrooi de koets
met glitters, plak er glittersteentjes op of versier het met andere materialen die je mooi vindt.
• Als je tevreden bent over de versieringen kun je de wielen er aan vastplakken. Als je gebruik maakt van
kartonnen wielen kun je ze natuurlijk ook vastnieten. Plak je foto, de afbeelding van de koning en koningin,
je kleurplaat of je getekende poppetjes in de koets.
• Klaar!

Bron:
• https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kroning-van-de-koning/

Aan de slag met de gouden koets van kosteloos materiaal:
per koets één leeg pak (hagelslag bijvoorbeeld) • 2 toiletrollen • schaar • lijm • verf (o.a. goud) • (geel)
knutselkarton • optioneel: 3 toiletrollen voor paard • optioneel: nietmachine • optioneel: wol • optioneel:
wiebeloogjes • kleurplaat uit bijlage / foto van jezelf / tekenpapier / koning en koningin uit bijlage • optioneel:
stiften/ kleurpotloden • glitters, plaksteentjes of andere materialen naar keuze

• Verzamel van te voren lege pakken van bijvoorbeeld hagelslag of cornflakes en toiletrolletjes. Dit heb je
nodig voor de basis van de koets.
• Knip de raampjes uit. Knip ook en mooie kroon uit (geel) knutselkarton. Deze komt straks op het dak van de
koets.
• Verf de koets, de kroon en de twee toiletrollen in een gouden kleur. Laat het drogen.
• Wil je ook een paard voor de koets maken? Dit kost wel meer tijd, maar het ziet er wel gaaf uit! Hier heb je
drie toiletrollen voor nodig. Deze kun je eerst verven. Laat het drogen.
• Zet je paard in elkaar! Kijk gerust naar de afbeelding hier onder om een beter beeld te krijgen. Plak of niet
het eerste rolletje ongeveer halverwege bovenop het tweede rolletje. Knip het derde toiletrolletje door
midden en plak deze beiden onderaan het lijf van het paard. Hierna kun je eventueel plakoogjes en manen
van wol opplakken.
• Nu mag de passagier getekend, gekleurd of uitgeknipt worden. Dit kan je eigen foto zijn, een foto van de
koning en koningin uit de bijlage of de kleurplaat uit de bijlage. Ook zou je zelf poppetjes kunnen tekenen en
deze uit kunnen knippen.
• Zet de koets in elkaar! De passagier mag achter het raam worden geplakt. De kroon op het dak en de
wielen onder de koets. Heb je een paard gemaakt? Knip dan een lang stuk touw/wol af en plak deze zowel
aan het paard, als aan de koets vast. Zo lijkt het alsof hij de koets trekt!
• Versier de koets hier- en daar nog met wat glitters, plaksteentjes of andere materialen naar keuze. Hierna is
de koets klaar! Laat het nog wel goed drogen, zodat de koets niet stuk gaat.

Bronnen:
• https://www.doenkids.nl/tien-keer-een-paard-van-sinterklaas-knutselen/
• https://www.jufjanneke.nl/wordpress/kroning-van-de-koning/
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