
Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: speculaas 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van iemand die het meest heeft. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

1 beurt overslaan. 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: de hoofdpiet 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van iemand anders. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Geef een cadeau aan je buur rechts. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een surprise  

 

Je hebt het geraden!   

Je mag de pion van iemand anders 5 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas niet geraden! 

Allemaal een cadeau naar links doorschuiven. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: speelgoed 

 

Je hebt het geraden!  

Pak het grootste cadeau v/d tafel of iemand. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Zet je pion 10 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: marsepein 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag het kleinste cadeau v/d tafel of iemand 

pakken. 

Je hebt het helaas niet geraden!   

Zet je pion 5 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een mantel 

 

Je hebt het geraden!   

Pak een cadeau van de tafel of van iemand anders. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Geef een cadeau aan je buur links. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: het pietenhuis  

 

Je hebt het geraden!   

Zet je pion 5 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas niet geraden! 

1 cadeau voor de pot of 1 beurt overslaan. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: het sinterklaasjournaal 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van je buur rechts. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

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

 

 



Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een baard 

 

Je hebt het geraden!   

Zet je pion 5 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Je moet met iemand een cadeau ruilen. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een kraag 

 

Je hebt het geraden!  

Zet je pion 10 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

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

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een baret 

 

Je hebt het geraden!   

Pak een cadeau van iemand anders. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een pakje 

 

Je hebt het geraden!  

Je mag de pion van iemand anders 10 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

2 beurten overslaan. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een schoen 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag met iemand ruilen. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Geef een cadeau aan je buur links. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een veer 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag nog een keer gooien (dobbelsteen). 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Geef een cadeau aan je buur rechts. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een schuimpje  

 

Je hebt het geraden!   

Je mag ruilen met je rechter buur. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

1 cadeau voor de pot of 1 beurt overslaan. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een chocoladeletter 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag ruilen met je linker buur. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Zet je pion 5 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

 



Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een gedicht 

 

Je hebt het geraden!   

Ruil 1 cadeau van 2 andere spelers om. 

Je hebt het helaas niet geraden! 

Zet je pion 10 stappen terug. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een ring 

 

Je hebt het geraden!  

Je mag het kleinste cadeau v/d tafel of iemand 

pakken. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

1 beurt overslaan. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een stoomboot 

 

Je hebt het geraden!   

Pak het grootste cadeau v/d tafel of iemand. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

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

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een pepernoot 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van iemand die het meest heeft. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

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

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een piet 

 

Je hebt het geraden!   

Pak een cadeau van de tafel of van iemand anders. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

2 beurten overslaan. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een kind 

 

Je hebt het geraden!   

Pak een cadeau van je buur links. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Je moet met iemand een cadeau ruilen. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: Dieuwertje Blok 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van je buur rechts. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Allemaal een cadeau naar links doorschuiven. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een mijter 

 

Je hebt het geraden!  

Zet je pion 5 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 

 



Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: Amerigo 

 

Je hebt het geraden!   

Zet je pion 10 stappen vooruit. De plaats waarop je 

terecht komt telt niet. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Allemaal een cadeau naar rechts doorschuiven. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: Sinterklaas 

 

Je hebt het geraden!  

Pak een cadeau van iemand anders. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

1 beurt overslaan. 

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: Pietje Paniek 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag de pion van iemand anders 5 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Geef een cadeau aan je buur rechts. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een staf 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag de pion van iemand anders 10 plaatsen 

achteruit zetten. 

Je hebt het helaas niet geraden!  

1 cadeau voor de pot of 1 beurt overslaan. 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een schoorsteen 

 

Je hebt het geraden!   

Je mag met iemand ruilen. 

Je hebt het helaas niet geraden! 

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

 

 

Pietje wie ben ik? 
Je mag iedereen één vraag stellen. 

 

Je bent: een kasteel 

 

Je hebt het geraden!  

Je mag nog een keer gooien (dobbelsteen). 

Je hebt het helaas niet geraden!  

Allemaal een cadeau naar links doorschuiven. 

 

 

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



 

 

  

  


