
Muziekpiet 
Luister naar track: 1 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag het kleinste cadeau v/d tafel of iemand 

pakken. 

Je hebt het helaas fout!  
Geef een cadeau aan je buur rechts. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 2 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Ruil 1 cadeau van 2 andere spelers om. 

Je hebt het helaas fout!  

Zet je pion 5 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 3 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van iemand die het meest heeft. 

Je hebt het helaas fout!  

1 beurt overslaan. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 4 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag ruilen met je rechter buur. 

Je hebt het helaas fout!  

1 cadeau voor de pot. Je rechter buur kiest welke. 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 5 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van je buur links. 

Je hebt het helaas fout!  

Je moet met iemand een cadeau ruilen. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 6 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag met iemand ruilen. 

Je hebt het helaas fout!  

Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 7 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Zet je pion 5 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas fout!  

Allemaal een cadeau naar links doorschuiven. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 8 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag de pion van iemand anders 5 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas fout! 1 cadeau voor de pot. Je 

linker buur kiest welke. 
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Muziekpiet 
Luister naar track: 9 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van iemand anders. 

Je hebt het helaas fout!  

2 beurten overslaan. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 10 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   

Zet je pion 10 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas fout!  1 cadeau voor de pot of 

1 beurt overslaan. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 11 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!  

Je mag de pion van iemand anders 10 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas fout!  

Geef een cadeau aan je buur links. 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 12 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van je buur rechts. 

Je hebt het helaas fout!   

Zet je pion 10 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 13 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag nog een keer gooien (dobbelsteen). 

Je hebt het helaas fout!   
Zet je pion 5 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 14 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag ruilen met je linker buur. 

Je hebt het helaas fout!  

1 beurt overslaan. 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 15 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van de tafel of van iemand anders. 

Je hebt het helaas fout!  

1 cadeau voor de pot. Je linker buur kiest welke. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 16 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!  

Pak het grootste cadeau v/d tafel of iemand. 

Je hebt het helaas fout!   
Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 
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Muziekpiet 
Luister naar track: 17 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag de pion van iemand anders 10 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas fout!   
Geef een cadeau aan je buur links. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 18 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van je buur links. 

Je hebt het helaas fout!   
Zet je pion 10 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 19 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag ruilen met je linker buur. 

Je hebt het helaas fout!   
Geef een cadeau aan je buur rechts. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 20 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   

Zet je pion 10 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas fout!   

Je moet met iemand een cadeau ruilen. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 21 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van de tafel of van iemand anders. 

Je hebt het helaas fout!   
2 beurten overslaan. 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 22 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak het grootste cadeau v/d tafel of iemand. 

Je hebt het helaas fout!   

Allemaal een cadeau naar links doorschuiven. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 23 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!  

Ruil 1 cadeau van 2 andere spelers om. 

Je hebt het helaas fout!  

1 cadeau voor de pot of 1 beurt overslaan. 

 

 

Muziekpiet 
Luister naar track: 24 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Zet je pion 5 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas fout!  

1 cadeau voor de pot. Je rechter buur kiest welke. 
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Muziekpiet 
Luister naar track: 25 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag met iemand ruilen. 

Je hebt het helaas fout!   
Geef een cadeau aan je buur rechts. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 26 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van je buur rechts. 

Je hebt het helaas fout!   
Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 27 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van iemand die het meest heeft. 

Je hebt het helaas fout!  

1 beurt overslaan. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 28 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Je mag de pion van iemand anders 5 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas fout!   
Geef een cadeau aan je buur links. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 29 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   
Pak een cadeau van iemand anders. 

Je hebt het helaas fout!    
Zet je pion 5 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Muziekpiet 
Luister naar track: 30 en maak  

het bekende  

Sinterklaasliedje af.  

 
Je hebt het goed!   

Je mag het kleinste cadeau v/d tafel of iemand 

pakken. 

Je hebt het helaas fout!  

1 cadeau voor de pot. Je rechter buur kiest welke. 
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