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Het grote Sinterklaasdobbelspel 
                                                                                                                                                                                                                                                                

Dit spel speel ik graag tijdens het vieren van sinterklaas op 5 december.  

Doel:  
Als eerste de surprises van je team allemaal hebben mogen openen. 

Werkwijze: 
 De groep wordt opgedeeld in 4 teams.  

 Ieder team zit recht tegenover de surprises die voor hen bedoeld zijn.  

 In het team mag één persoon dobbelen. Wanneer hij/zij gedobbeld heeft, geeft het aantal 
ogen van de dobbelsteen aan welke opdracht de dobbelaar moet doen: 

1) Pictionary (maximaal 60 seconden) 

2) Stellingen 

3) Maak het liedje af 

4) Geef het team wat tegenover je zit een surprise 

5) Opdracht  

6) Hints (maximaal 90 seconden) 

Wanneer de opdracht goed gedaan is, binnen de tijd, mag het team een surprise uitpakken. 
De dobbelaar bepaald welke surprise. Bij opdracht wordt er nooit een surprise verdiend.  Bij 
een fout antwoord wordt er ook geen surprise verdiend.  

 

Bij het voorlezen van het gedicht en het uitpakken van de surprises wordt er uiteraard niet verder 
gespeeld en luistert en kijkt iedereen naar diegene die de surprise krijgt.  
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Antwoorden open vragen:  
 

 Hoe wordt het hoofddeksel van Sinterklaas ook wel genoemd: Mijter 

 Wat is het nummer van de pakjesboot: 12 

 In welk land is Sinterklaas geboren? : Turkije 

 Wat is de echte naam van Sinterklaas? Nicolaas van Myra 

 Piet heeft 1250 pepernoten. Er zijn 50 kinderen. Hoeveel krijgen zij ieder?: 20 

 Sint heeft 80 chocoladeletters en er zijn 16 kinderen. Hoeveel krijgen zij ieder? 5 

 Piet heeft 800 pepernoten in zijn zak zitten. Eén vijfde valt eruit doordat er een klein 
gaatje in de zak zit. Hoeveel heeft hij er nog over? 160 

 Op welke datum wordt in België het Sinterklaasfeest gevierd?: 6 december 

 Hoe heet het paard van Sinterklaas: Amerigo 

 Op welke datum kwam sinterklaas dit jaar aan in Nederland: wisselt per jaar. In 2018 
op 17 november 

 Van welke stad was Sinterklaas bisschop: Amerigo 

 Wat heeft Sinterklaas met de kerstman te maken? De Nederlandse Sinterklaas is in 
Amerika omgedoopt tot Santa Claus 

 Wanneer is de echte Sinterklaas overleden? Op 6 december  

 Wanneer vieren de Belgen Sinterklaas? 6 december 

 Noem één plaats of één groep mensen waarvan “Sinterklaas” beschermheilige is: 
Sint-Nicolaas is de beschermheilige van schippers, scheepbouwers, vissers, 
gevangenen, ten onschuldig veroordeelden, advocaten, deurwaarders, bankiers, 
dokwerkers, graanhandelaars, kuipers, wijnhandelaars, schilders, parfumeurs, 
apothekers, bakkers, kinderen en kooplieden. Veel havensteden hebben Sint-
Nicolaas als beschermheilige, zoals Amsterdam, Bari, Kampen en Sint-Niklaas. 

 Waar werd Sinterklaas begraven? Bari 

Antwoorden stellingen (waar/niet waar): 
 De allereerste eetbare letters doken op in een klooster. Waar 

 De enige echte sinterklaas is geboren in Marokko. Niet waar 

 Sint Nicolaas is een bisschop die lang geleden leefde. Waar 

 Als je vroeger van iemand een speculaasje kreeg betekende dit dat de afzender je 
niet aardig vond. Niet waar 

 Als de sinterklaastijd aanbreekt, wrijft het bedrijfsleven al in zijn handen. De Sint en 
als zijn “hulpsinten” geven maar liefst anderhalf miljard uit aan cadeautjes. Waar 
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 Marsepein ontstond in de 17e eeuw. Het werd in eerste instantie bekend als ‘het 
snoepje dat je aan je geheime geliefde geeft’ Waar 

 Sinterklaas wordt in heel Europa gevierd. Niet waar 

 De kerstman bestond eerder dan sinterklaas. Niet waar 

 De landelijke sinterklaasintocht was dit jaar in de provincie Drenthe (wisselt jaarlijks) 

 De landelijke sinterklaasintocht was dit jaar in de provincie Gelderland (wisselt 
jaarlijks) 

 De landelijke sinterklaasintocht was dit jaar in de provincie Noord-Holland (wisselt 
jaarlijks)  

 Het uiterlijk van de Pieten was dit jaar een punt van discussie (wisselt jaarlijks) 

 Het paard van Sinterklaas heet ‘Wild Geraas’. Niet waar  

 Sint Nicolaas is geboren op 5 december. Niet waar 

 Sint Nicolaas is gestorven op 6 december. Waar 

 De kleding van Sint Nicolaas is gebaseerd op bisschopskleding. Waar 

 

 

 


