
Sinterklaasstrijd 
 

Voorbereiding: 

• Print alle documenten bij voorkeur in kleur uit. 

• Snijd de kaartjes netjes van elkaar los, let op dat je de kaartjes (wortel, 

klomp en mijter) nog kunt dubbel vouwen. De vraag komt dan op de 

achterkant van het kaartje. 

• Knip de sinterklaasje uit en plak zo op verschillende kleuren papier, zo 

kunnen de groepjes zien welke pion bij welk groepje hoort. 

• Snijd alle spelvakken uit voordat je ze lamineert. 

• Lamineer vervolgens de onderplaat voor de vragenkaartjes (deze heb ik 

zelf ook op maat gesneden) en de dubbelgevouwen kaartjes. 

• Lamineer ook de spelvakken en de speciale vakken. 

• Lamineer de pionnen en plaats deze in een voetje (dit kun je maken van 

hout of van gesmolten lijm uit een lijmpistool). 

• Snijd de bingokaarten op maat en lamineer deze, zo blijven ze schoon 

wanneer de pepernoten op de nummers komen te liggen.  

• Tijdens het spel zet je de grote, rode bingokaart op het digibord. De 

nummers die genoemd zijn, kun je zo makkelijk afstrepen.  

 

Inhoud: 

• Spel bestaande uit 50 genummerde vakjes (10 x 10 cm) 

• Speciale vakken (mijter, wortel en klomp 10 x 10 cm) 

• Vijf of meer pionnen (deze voorzie je elk van een andere kleur achterkant) 

• Start en Finish vak (10 x 10 cm) 

• Pietenplaat voor ‘Pietje strekje’ (eventueel printen op A3, zie bijlage) 

• 8 bingokaarten 

 

Overige benodigheden: 

• 1 dobbelsteen 

• schoenen 😊 

• inpakpapier 



• plakband 

• scharen 

• lege doosjes 

• pepernoten (voor het spel en als bingofiches) 

• pakjeshaard 

• 5 ingepakte cadeautjes 

• 1 wortel per groep 

• Digibord (voor grote bingokaart) 

• eventueel prijsjes voor de winnende groep(en) 

• veer met punaise/prikker  

• verkleedkleding (sint en/of piet) voor de spelleider (optioneel 😊) 

 

Spel uitleg: 

• De groep wordt verdeeld in teams van max. 4 of 5 spelers 

• Elke groep kiest een Sinterklaas pion 

• De gelamineerde spelkaartjes worden op de juiste volgorde in de kring 

neergelegd. De 12 speciale vakken worden tussen de nummers geplaatst.  

• Wanneer je op een speciaal vak komt, pakt de spelleider het bovenste 

kaartje van de betreffende symbool. De kaartjes liggen op de 

bijbehorende onderplaat bij de spelleider. 

• Diverse genummerde vakken hebben een opdracht of een uitdaging, zie 

verderop in de speluitleg. 

• De bingokaart kan worden afgetekend tijdens het spel. Dit kan op 

verschillende manieren. Bijvoorbeeld: 

- Het nummer van het vak waarop een groep na de worp staat; 

- Of na het correct beantwoorden van een vraag. 

• Bij een volle bingokaart win je iets lekkers voor je groep. Wanneer de 

eerste bingo is geweest, vervalt dit spelelement.  

• Wanneer de finish wordt bereikt voordat een van de groepen BINGO 

heeft, worden de pepernoten geteld die op de bingokaart liggen. De 

groep met de meeste pepernoten kan dan alsnog de prijs is ontvangst 

nemen.  

• Degene die als eerste op het finishvak komt, hóeft niet de winnaar van 

het spel te zijn. De winnaar van het spel is namelijk degene die de 

meeste uitdagingen heeft gewonnen. 



• Er wordt met één dobbelsteen gespeeld, echter mag het groepje zelf 

bepalen of ze hun pion vooruit of achteruit verplaatsen. Je kunt hier 

natuurlijk van afwijken en alleen de pion naar voren laten verplaatsen. 

• Elke uitdaging (zie nummers hieronder) worden echter maar één keer 

gespeeld. Je kunt hier natuurlijk van afwijken, je hebt dan wel meer 

materialen nodig.   

  

Opdrachten gele vakken: 

Bij deze opdrachten wordt telkens 1 kind van de groep aangesteld om de 

opdracht/uitdaging uit te voeren. De winnende groep verdient 5 punten voor 

de groep. 

4 Schoen gooien 
Elke groep levert 1 kind. Elk kind krijgt 4 schoenen van de kinderen 
van zijn groepje. 
Op 3 à 4 meter afstand staat een tafeltje. Elke groep krijgt 1 kans om 
alle 4 de schoenen op de tafel te gooien. Welke groep heeft de 
meeste schoenen op de tafel??? 

10 Inpakken 
Elke groep levert 1 kind. Elk kind krijgt een werkplek. Er ligt 
inpakpapier, een doosje, een schaar en plakband klaar.  
Wie heeft als eerste het pakje ingepakt? Maar nog belangrijker, wie 
heeft dit het netste gedaan? 

17 Pepernoten proppen 
Elke groep levert 1 kind. Welk kind heeft de grootste mond? In welke 
mond passen de meeste pepernoten? 

24 Pakjeshaard 
Elke groep levert 1 kind. Elk kind krijgt 5 pakjes die in de schoorsteen 
moeten worden geworpen (4 à 5 meter afstand). Welk kind gooit de 
meeste pakjes ín de haard? 

36 Paardje voeren 
Elke groep levert 1 kind. Elk kind krijgt een wortel. Wie heeft de 
wortel als eerste op? 

42 Pietje strekje 
Elke groep levert 1 kind. Elk kind krijgt één kans op de veer op de 
juiste plek van de pietenmuts te spelden.  

 


