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De spelregels 
1. Voorbereiding 

Je spreekt samen een budget af. Van de helft koop je afschuwelijke cadeaus (die je zelf 

absoluut niet zou willen krijgen), de andere helft besteed je aan iets dat je dolgraag wil. Het 

leuke is dat wat jij verschrikkelijk vindt ineens razend populair zou kunnen worden of 

andersom.  

 

2. Korte uitleg 

Dit spel bestaat uit twee verschillende delen. In eerste instantie verdelen jullie de cadeaus 

onderling, daarna ga je erom spelen.  

 

3. Wat heb je nodig?  

- Dobbelsteen 

- Cadeautjes 

- Lekker eten en drinken 

- Telefoon met timer 

- Kaartjes (op de tweede pagina vind je een handige printable Print deze uit en knip langs 

de lijnen) 

  



Ronde 1 
Jullie kiezen een spelleider. Hij of zij toetst een willekeurig aantal minuten in op de timer van de 

telefoon (minimaal 40 minuten) en vergeet daarbij niet het geluid aan te zetten. Vervolgens begin je 

met dobbelen. De betekenis van het aantal ogen:  

1. Pak een cadeautje van de stapel 

2. Pak een cadeau bij je linkerbuurman of -vrouw 

3. Pak een cadeau bij je rechterbuurman of -vrouw 

4. Pak een cadeautje van de stapel 

5. Schuif je stapel door naar links 

6. Schuif je stapel door naar rechts 

De ronde eindigt pas wanneer de timer gaat én de stapel op is en iedereen minstens een pakje voor 

zijn neus heeft. Mocht het alarm van je telefoon eerder afgaan dan dat alles is verdeeld (al is die kans 

zeer klein) of iemand geen pakje voor zijn neus heeft staan, zet hem dan nogmaals.   

Ronde 2 
Voor je weer begint met dobbelen, pak je één ingepakt cadeau van je stapel. Pak een roze kaart, zet 

je naam erop en leg deze erbij. Je hebt dus nog geen enkel idee wat hierin zit, maar vanaf nu ligt dit 

pakje buiten het spel.  

Let op!  

- Het mag geen cadeau zijn dat je zelf hebt gekocht 

- Niemand mag hem van je afpakken, dus het is gegarandeerd van jou.  

Kies een tweede spelleider. Hij of zij toetst een willekeurig aantal minuten in op de timer van de 

telefoon (minimaal 50 minuten) en je kunt gaan spelen. De betekenis van het aantal ogen:  

1. Pak een cadeautje uit 

2. Pak een opdrachtkaartje 

3. Wissel alle cadeautjes met de speler links van je 

4. Pak een cadeautje uit 

5. Pak een opdrachtkaartje 

6. Wissel alle cadeautjes met de speler rechts van je 

De opdrachtkaartjes 

Als je een opdrachtkaartje pakt lees je hardop voor wat erop staat en je voert het uit. Daarna mag 

het weer terug bij de andere kaartjes.  
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Geef het grootste 

cadeau aan de 
speler links  

 
Geef het grootste 

cadeau aan de 
speler rechts  

 

 
Geef het kleinste 

cadeau aan de 
speler links  

 
Geef het kleinste 

cadeau aan de 
speler rechts 

 
Wissel één 

cadeau met een 
mannelijke speler 

 
 

 
Wissel één 

cadeau met een 
vrouwelijke 

speler 
 

 
Pak twee 

cadeaus bij twee 
willekeurige 

spelers 

 
Pak drie cadeaus 

bij drie 
willekeurige 

spelers 

 
Pak een cadeau 
weg waar je het 
hele spel al op 

aast 

 
Geef je favoriete 

cadeau van je 
eigen stapel aan 
iemand anders 

 
Pak een 

cadeautje bij de 
speler links 

 

 
Pak een 

cadeautje bij de 
speler rechts 

 
Pak een cadeau 

bij de speler 
tegenover je 

 
Geef een cadeau 

aan de speler 
tegenover je 

 
Pak het grootste 

cadeau bij 
iemand anders 

 
 

 
Zing een 

Sinterklaasliedje 
 

 
Eet vijf 

kruidnootjes 

 
Geef iedereen 
iets te drinken 

 
Maak een 
groepsfoto 

 
Doe een vrolijk 

dansje 
 
 
 

 
Geef één cadeau 

aan de oudste 
speler 

 
Geef één cadeau 
aan de jongste 

speler 
 

 
Pak het kleinste 

cadeau bij 
iemand anders 

 
Geef twee 

cadeaus aan een 
andere speler 

 
Geef drie 

cadeaus aan een 
andere speler 

 
 

 
Geef twee 

cadeaus aan 
twee andere 

spelers 
 

 

 
Geef drie 

cadeaus aan  
drie andere 

spelers 

 
Geef de helft van 
je cadeaustapel 
aan de speler 

links van je 

 
Geef de helft van 
je cadeaustapel 
aan de speler 
rechts van je 

 
Je mag je 

favoriete cadeau 
tien minuten uit 
het spel halen 

 
Je mag je 

favoriete cadeau 
twintig minuten 

uit het spel halen 
 

 

 
Alleen met deze 
kaart mag je je 

favoriete cadeau 
uit het spel halen 

 
 

Sla een beurt 
over 

 
 

Sla twee beurten 
over 

 
 

Bedenk een  
kort gedicht 

 

  



RONDE 2: DE PAARSE KAART!  
 
 
 

DIT CADEAU IS VAN 
…………………………………………………. 
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DIT CADEAU IS VAN 
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DIT CADEAU IS VAN 
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DIT CADEAU IS VAN 
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DIT CADEAU IS VAN 
…………………………………………………. 

 


