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ROLLEN:
Sinterklaas
RegelPiet
KlungelPiet
VerliefdPiet
PlezierPiet
Meneer de Dirigent (of iemand die de muziek regelt)
Een Sinterklaasvoorstelling door volwassenen rondom bestaande en
nieuwe Sintliedjes, bedoeld voor kinderen die nog echt in de Sint
geloven.
Ongeveer een uur speeltijd.
Voor 6 personen

DE LIEDJES:
Oh, kom er eens kijken
Zie de maan schijnt door de bomen
Het strikjeslied (nieuw)
Hop, hop, hop
Zwarte Piet ging uit fietsen
Sinterklaas kapoentje
De zak van Sinterklaas
Drukke Piet (nieuw)
Sinterklaas gefeliciteerd (nieuw)
Sints geld is weg (nieuw)
Dag Sinterklaasje
De nieuwe liedjes zijn achter in het boekje opgenomen.
Geluidsopnamen zijn verkrijgbaar bij Toneeluitgeverij Vink.

TONEEL:
Het toneel is verdeeld in twee ongelijke kamers (1/3, 2/3), van elkaar
gescheiden door een tussendeur. De grootste kamer is de
pakjeskamer. Er staan tafels met inpakspullen. Plakband,
inpakpapier, dozen en linten. De kleine ruimte is het kantoor van
Sinterklaas met een bureau, een stoel, een geldkist en een paar
dozen. Voor op het toneel, over de gehele breedte, is de algemene
ruimte.
De zaal en het toneel zijn versierd met strikken. In de zaal staan ook
hier en daar dozen. Dat zijn cadeaus die nog ingepakt moeten
worden.

Scène 1
Locatie: het kantoor van Sinterklaas
Personen: Sinterklaas en RegelPiet
Benodigdheden: bureau met bureaubenodigdheden, een telefoon,
een enorme grote rekening van de speelgoedfabrikant (zig-zagpapier
of een grote rol) en een schatkist (of iets waar overduidelijk geld in
zit), een kartonnen doos waar de kist in past, nog een stapel zigzagpapier voor RegelPiet.
Sinterklaas draagt schoenen met opvallende veters.
RegelPiet heeft een wekker om zijn nek hangen.

(licht aan in het kantoor van Sinterklaas)
Sinterklaas: (komt het toneel op) Hallo lieve kinderen! Wat fijn om jullie
allemaal te zien! Het is al bijna mijn verjaardag, hebben jullie daar
ook zo’n zin in?
Reactie kinderen: …
Sinterklaas: Ik ook! Maar voor het zover is, moet er nog heel wat werk
worden verricht. (gaat achter zijn bureau zitten en klopt op de stapel
zig-zagpapier) Kijk! Dit zijn de rekeningen van dit jaar. Ja, ja, jullie
denken natuurlijk dat al die cadeautjes gratis zijn, maar dat is niet
waar. Ook Sinterklaas moet betalen! (pakt het bovenste vel van het
zig-zagpapier). Dit hier, lieve kindjes, is de rekening van alle
cadeautjes van dit jaar. (gaat staan en loopt met het vel naar de
andere kant van de kamer, zodat er een sliert papier door de kamer
hangt en zet zijn leesbril op het puntje van zijn neus) 2000 poppen
met vlechten in het jaar, 350 kaatse ballen in een net, een letter van
banket, ja ja, dat klopt wel zo’n beetje, denk ik. En is daar ook geen
liedje van?
Reactie kinderen: …
Sinterklaas: Inderdaad! ‘Oh kom er eens kijken’. Zullen we dat samen
zingen? Meneer de dirigent?
LIEDJE: OH, KOM ER EENS KIJKEN
RegelPiet: (klopt aan en blijft half in de deuropening staan, houdt
verborgen wat hij in zijn handen heeft, beetje nerveus) Sinterklaas,
mag ik binnenkomen?
Sinterklaas: Natuurlijk, RegelPiet! Kom erin!
RegelPiet: Ik heb net de post binnen, Sinterklaas. (stapt het kantoor
binnen met een volgende stapel zig-zag papier in zijn handen) En dit

is de rest van de rekening. (legt de stapel met een klap op het bureau)
Sinterklaas: (kijkt naar de rekening) Tjonge! Da’s niet mis. Duurder dan
vorig jaar.
RegelPiet: Ja, die BTW hakt erin, Sinterklaas.
Sinterklaas: Gelukkig hebben we flink gespaard. (tikt op de schatkist)
RegelPiet: Gelukkig wel, Sinterklaas!
Sinterklaas: Hoe laat zou de speelgoedmeneer komen om zijn centjes
op te halen?
RegelPiet: (kijkt op zijn wekker, nerveus) Ik verwacht hem ieder
moment.
(de telefoon rinkelt)
Sinterklaas: (neemt op) Met Sinterklaas. (luistert) Ah! (legt zijn hand
op de hoorn en zegt tegen RegelPiet) Dit is de speelgoedmeneer!
(zegt weer in de telefoon) We hebben het net over u! Fijn dat u belt.
Wanneer komt u het geld ophalen? Wat zegt u? Verkouden? Wat
vervelend! Zere keel? Snotneus? Ai!
RegelPiet: Is hij verkouden?
Sinterklaas: Snot! Hij kan niet komen voor de centjes.
RegelPiet: Warme chocolademelk, dat helpt.
Sinterklaas: (in de hoorn) U moet warme chocolademelk drinken, dat
helpt, zegt RegelPiet. (luistert even) Oh, dat heeft u al geprobeerd.
Nog andere ideeën, RegelPiet?
RegelPiet: (schudt zijn hoofd)
Sinterklaas: Dan denk ik dat u vooral onder de wol moet kruipen en
goed moet uitzieken.
RegelPiet: Maar het betalen dan?
Sinterklaas: (wuift) Dat komt wel in orde. (in de hoorn) Laat u het weten
als u komt? Dan leggen wij de centjes voor u klaar. Beterschap! (legt
neer)
RegelPiet: Wat nu? Wat doen we nu met dat geld? (frunnikt wat
paniekerig aan zijn jasje en kijkt op zijn wekker)
Sinterklaas: (klopt op de geldkist) Dat is hier wel veilig, RegelPiet.
Maak je geen zorgen.
RegelPiet: Ik vind het gevaarlijk, Sinterklaas. Straks komt er een dief!
Sinterklaas: Welnee! Niemand weet dat het geld in deze kist zit. Alleen
wij weten het. En natuurlijk de kinderen.
RegelPiet: De kinderen kunnen dat wel geheim houden. Ik maak mij
meer zorgen over de papa’s en mama’s in de zaal. (kijkt wantrouwig
de zaal in)
Sinterklaas: Die houden vast ook wel geheim waar Sint de centjes voor
de cadeautjes bewaart.
RegelPiet: Goed. Als u denkt dat het veilig is, dan denk ik dat ook. (kijkt

weer op zijn wekker, doet wat gehaast en druk) Dan ga ik nu snel
verder met de pakjes inpakken en het feest regelen. Want alles moet
wel geregeld worden voor pakjesavond en u weet het: tijd is
pepernootjes!
Sinterklaas: Dat is goed, RegelPiet. Ga maar snel aan het werk. Dan
kijk ik nog wat brieven na.
RegelPiet: (gaat af)
Sinterklaas: (gaapt even) Poeh! Ik ben een beetje moe. Ik merk dat ik
een jaartje ouder word. (kijkt naar de kist) Zou RegelPiet gelijk
hebben? Is het gevaarlijk om dat geld hier te bewaren? (staat op en
kijkt om zich heen) Misschien kan ik het maar beter verstoppen. (pakt
een kartonnen doos) Deze doos heeft wel de goede maat. (stopt de
kist in de doos en vouwt de kleppen dicht) Zo! Dat is keurig. (zet de
doos onder het bureau) Niemand die het weet. (gaapt nog een keer)
Ik ben echt een beetje moe. Mijn voeten doen pijn. Dat komt omdat
ik nieuwe schoenen heb. Kijk! (gaat op de stoel zitten en houdt zijn
benen omhoog) Anti-slip zolen! Speciaal voor op de daken. Maar ik
moet ze een beetje inlopen. (bukt zich, trekt de schoenen uit
ZONDER ZIJN VETERS LOS TE MAKEN en zet deze naast het
bureau, aan de kant van het publiek. Wiebelt even lekker met zijn
tenen) Zo! Dat lucht op. (pakt pantoffels en doet ze aan) Veel beter!
Dan ga ik nu even een plekje zoeken om een klein dutje te doen.
(gaat af)
(licht uit)
LIEDJE: ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN

Scène 2
Locatie: voor op het toneel
Personen: KlungelPiet en RegelPiet
Benodigdheden: een uit de kluiten gewassen strikdiploma
(licht aan voor op het toneel)
KlungelPiet: (struikelt het toneel op met een opgerolde diploma in zijn
hand) Hallo kinderen! Hallo allemaal! Wat geweldig dat jullie er zijn!
Vinden jullie het ook leuk dat ik er ben?
Reactie kinderen: ...
KlungelPiet: Weten jullie nog wie ik ben?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: (slaat in zijn handen van blijdschap en plet daarbij zijn
diploma) Ja! Inderdaad! Ik ben KlungelPiet. (merkt zijn geplette
diploma op) Oh! Ehh … oepssss. (rolt hem uit en strijkt hem glad. Op
het diploma is groot te lezen: Strikdiploma) Kijk eens wat ik hier heb.
Ben er ontzettend trots op. Weten jullie wat dit is?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: Ja, precies. Een strikdiploma! Ik ben gediplomeerd
strikkenlegger!
LIEDJE: HET STRIKJESLIED
KlungelPiet: Ik kan dus heel goed strikken. (wijst de zaal in het rond)
Zien jullie al die strikken? Die heb ik gemaakt! Mooi, hè? Kunnen jullie
dat ook al?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: Hebben jullie dan ook een strikdiploma?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: O ja? Laat eens zien dan. Of hebben jullie je diploma niet
bij je?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: Weet je wat? Laten we met zijn allen gaan strikken. Trek
je veters van je schoenen maar eens los. Heb je geen veters in je
schoenen, dan pak je papa’s stropdas maar. Ja? Gelukt? Oké, daar
gaan we. (pakt de veters van zijn schoen) Links over rechts, dan
onderdoor, lusje maken, er omheen en dan doorhalen. Makkelijk, hè?
Kijk eens wat een mooie! (steekt zijn gestrikte voet vooruit) Laat die
van jullie eens zien? (kijkt de zaal in) Mooi!
RegelPiet: (komt het toneel op met de wekker in zijn hand en een
klembord. Tikt op het klembord) Wat sta je hier te lummelen,

KlungelPiet?
KlungelPiet: Ik lummel niet, ik klungel!
RegelPiet: Wat sta je dan te klungelen?
KlungelPiet: Helemaal niets! Ik liet de kinderen net zien dat ik mijn
strikdiploma heb gehaald!
RegelPiet: Heb jij je strikdiploma? Eindelijk! (steekt zijn hand uit) Van
harte gefeliciteerd!
KlungelPiet: (staat trots te zijn met een grote grijns op zijn gezicht en
pakt de hand van RegelPiet)
RegelPiet: (pompt heel hard met de hand van KlungelPiet) Nu kun je
eindelijk meewerken! Je kunt helpen met de pakjes netjes dicht te
strikken!
KlungelPiet: (laat gelijk zijn schouders hangen) Wat? Werken? Ik?
RegelPiet: Ja, jij! Dan hoef je niet te klungelen, dan is er eindelijk eens
iets dat lukt! Nou, hop, hop, ga je maar melden in de pakjeskamer.
Tijd is pepernoten! (draait zich om en gaat het toneel af)
KlungelPiet: (doet na op een aanstellerig toontje) Tijd is pepernoten.
Nou, hop, hop. (rolt het diploma op en gaat van het toneel)
(licht uit voor op het toneel)
LIEDJE: HOP HOP HOP

Scène 3
Locatie: de pakjeskamer
Personen: PlezierPiet, VerliefdPiet, KlungelPiet
Benodigdheden: spullen om in te pakken
(licht aan in de pakjeskamer)
VerliefdPiet en PlezierPiet (zijn in de pakjeskamer aan het inpakken)
VerliefdPiet: Kijk eens, PlezierPiet!
PlezierPiet: Wat heb je daar, VerliefdPiet?
VerliefdPiet: Ik heb hier een cadeautje waar geen naam op staat.
PlezierPiet: (klapt in zijn handen) Oh! Wat plezierig! Dan is hij van mij!
VerliefdPiet: Oh ja?
PlezierPiet: (geeft een dikke knipoog naar de kinderen) Ja. Dat is altijd
zo. Als er een cadeau is zonder naam, is hij van mij.
VerliefdPiet: Ik geloof er niets van. (wendt zich tot de zaal) Geloven
jullie dat, kinderen?
PlezierPiet: (knikt heel hard achter de rug van PlezierPiet)
Reactie kinderen: …
VerliefdPiet: Dat dacht ik al! PlezierPiet jokt!
PlezierPiet: Ik jok niet. Ik maak een grapje!
VerliefdPiet: Oh, dan is het goed. Ik houd wel van grapjes. (zet het
pakje neer) Dan vragen we wel aan RegelPiet van wie dit pakje is.
KlungelPiet: (struikelt de pakjeskamer binnen) Hier ben ik dan! Ik kom
helpen met inpakken!
VerliefdPiet: Jij?
PlezierPiet: (lacht) Dát is pas een goede grap!
KlungelPiet: (vouwt zijn diploma uit) Kijk! Ik heb officieel mijn
strikdiploma gehaald.
VerliefdPiet: Wat goed van je!
PlezierPiet: Dus nu kun je strikken?
KlungelPiet: (wijst om zich heen) Ik heb de hele zaal al gestrikt!
VerliefdPiet: De hele zaal gestrikt? Daar houd ik toch zo van!
KlungelPiet: (loopt op VerliefdPiet af) Zal ik jou ook strikken? Heel
vast?
VerliefdPiet: (zwijmelt) Oh, als dat zou kunnen, KlungelPiet.
PlezierPiet: Zeg, zwijmelstrikkers … er moet hier gewerkt worden!
KlungelPiet: Je hebt gelijk! Welk pak kan ik strikken?
VerliefdPiet: (duwt KlungelPiet een doos in de hand) Deze moet je
inpakken en dan mag je er een mooie strik omheen doen.
PlezierPiet: En dan graag een lekker liedje bij het werk. Dan schieten
we sneller op. “Zwarte Piet ging uit fietsen”, dat vind ik zo plezierig!

LIEDJE: ZWARTE PIET GING UIT FIETSEN
KlungelPiet: (gaat tijdens het liedje heel onhandig in de weer met grote
gebaren en een schaar, inpakpapier en een rol plakband en een lint)
VerliefdPiet en PlezierPiet: (kijken terwijl ze zelf inpakken naar
KlungelPiet. Ze schudden hun hoofd)
KlungelPiet: (als het lied is afgelopen) Tadaaa! Mijn eerste ingepakte
cadeau! Hoe vinden jullie hem? (houdt de slordig ingepakte doos
omhoog)
VerliefdPiet: Goed geprobeerd!
PlezierPiet: Die strik zit er erg goed omheen!
VerliefdPiet: Je kunt zien dat je je strikdiploma hebt gehaald!
KlungelPiet: (heel trots) Ja, hè? (laat de doos uit het papier glippen)
Oeps!
VerliefdPiet: Misschien moet je op het inpakken nog wat oefenen.
PlezierPiet: Ja, een opleiding volgen tot inpakker.
VerliefdPiet: Dat je je inpakdiploma eerst haalt.
KlungelPiet: (kijkt heel bedremmeld)
VerliefdPiet: (slaat een arm om KlungelPiet heen) Weet je wat je
ondertussen kunt doen?
KlungelPiet: Nou?
VerliefdPiet: Op zoek gaan naar de andere cadeaus. Ze staan door de
hele zaal verspreid, in dozen. En dan kun je ondertussen overal je
strikken in leggen. Want ik zie nog wel plekjes die een strikje kunnen
gebruiken.
KlungelPiet: (gaat rechterop staan) Dat is een goed idee, VerliefdPiet.
Ik ga op zoek naar cadeaus en naar plekjes om te strikken. (pakt
linten om te strikken) Kijk eens wat een hoop tinten!
VerliefdPiet: Zeker vijftig!
PlezierPiet: Strik wel veilig!
VerliefdPiet: (knikt) Oh, en blijf maar een beetje bij RegelPiet uit de
buurt.
PlezierPiet: Hoezo?
VerliefdPiet: Nou, die heeft het weer een beetje te druk, dus …
KlungelPiet: Ja, ik was hem ook al tegengekomen. Hij heeft een beetje
stress.
PlezierPiet: Juist, dan is hij niet op zijn best. Oké! (klapt blij in zijn
handen) Zoek jij de cadeaus, wij pakken ze in, kunnen ze zo in de
zak van Sinterklaas!
KlungelPiet: (springt van het toneel de zaal in en gaat de dozen
verzamelen. Onderweg legt hij hier en daar een strikje, ook in

zichzelf)
LIEDJE: DE ZAK VAN SINTERKLAAS

Scène 4
Locatie: het kantoor van Sinterklaas
Personen: KlungelPiet
Benodigdheden: de schoenen van Sinterklaas.
(licht aan in het kantoor van Sinterklaas)
KlungelPiet: (komt met een stapel dozen de kamer van Sinterklaas
binnen, zet de dozen op het bureau en kijkt om zich heen) Eens
kijken of er hier nog pakjes zijn. Of strikbare spullen. (kijkt onder de
tafel en ziet de doos met de geldkist erin) Ah! Een hele mooie
doos! Als VerliefdPiet hier zou zijn, zou ze zeggen: “Ik houd van
mooie dozen!” (grinnikt, bukt en haalt de doos tevoorschijn.) Zo, die
ga ik eens mooi naar de pakjeskamer brengen.
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: Niet? Maar dit is toch ook een cadeautje dat ingepakt
moet worden?
Reactie kinderen: …
KlungelPiet: Tuurlijk wel. En ik heb de opdracht gekregen om alle
cadeautjes te verzamelen. En dit is een cadeautje. Dus die gaat mee.
(loopt met de doos met de geldkist om het bureau en struikelt over
de schoenen) Oeps! (kijkt om) Kijk nou! Schoenen! En niet zomaar
schoenen. Neehee, schoenen met veters erin! (zet de doos weer
onder het bureau) En laat ik die nu eens heel goed kunnen strikken!
(bukt, haalt de strikken los en strikt de binnenste veters van de twee
schoenen aan elkaar vast zonder de schoenen dicht te trekken) Zo,
da’s een hele mooie, stevige strik. Dit zit echt lekker vast! (staat
tevreden op, pakt de stapel dozen van op het bureau) En nu als de
wiedeweerga met de cadeautjes naar de pakjeskamer. (gaat via de
coulissen af en neuriet ‘Sinterklaas kapoentje’)

LIEDJE: SINTERKLAAS KAPOENTJE

Scène 5
Locatie 1: voor op het toneel
Personen: RegelPiet en Sinterklaas met enorme dierensloffen en
KlungelPiet
Locatie2: de pakjeskamer
Personen: PlezierPiet, VerliefdPiet en KlungelPiet
Benodigdheden: een grote strik van wcpapier
(licht aan voor op het podium)
Sinterklaas: (komt het podium op waar hij RegelPiet treft die van de
andere kant op komt)
RegelPiet: Dat van dat strikken van KlungelPiet loopt nu echt uit de
hand, Sinterklaas. (houdt de strik van wcpapier omhoog) Ik kon
daarnet niet eens mijn billen afvegen!
Sinterklaas: (grinnikt) Ja, RegelPiet. Ach, laat hem maar, hij is zo blij
met zijn diploma.
RegelPiet: Ja, nou, maar Sinterklaas, soms …
KlungelPiet: (loopt voorlangs met de stapel dozen) Hallo Sinterklaas
en RegelPiet!
Sinterklaas: (knikt en glimlacht naar KlungelPiet) Ja, ja, RegelPiet.
Maar je weet ook dat jij rond deze tijd vaak wat minder kan hebben,
hè? Het komt wel goed. (geeft hem een klopje op zijn schouder)
RegelPiet: Oké, Sinterklaas, als u dat zegt. (kijkt op zijn wekker) De tijd
gaat ook zo snel en u weet dat tijd pepernoten is.
KlungelPiet: (komt ondertussen de pakjeskamer binnen en geeft de
dozen aan PlezierPiet, stil spel)
PlezierPiet: (pakt de dozen aan, stil spel)
VerliefdPiet: (pakt andere kleur inpakpapier, stil spel)
KlungelPiet: (legt een strikje in het haar van VerliefdPiet, stil spel)
Sinterklaas: Dat klopt. En hoe ouder je wordt, hoe sneller het gaat.
RegelPiet: Oh ja? Nou, dan moet het voor u wel heeeel hard gaan,
Sinterklaas.
Sinterklaas: (moppert een beetje) Hmm, nou, juist. Hadden wij niet iets
te doen, RegelPiet?
RegelPiet: Ja! Klopt. Weet u, Sinterklaas, ik vind het toch wel heel erg
naar dat de centjes voor de speelgoedfabrikant zo in uw kantoor
blijven staan.
Sinterklaas: Dat geeft toch niets? Ze staan er best.
RegelPiet: Jawel, Sinterklaas, maar toch … Ik heb er echt een naar
gevoel bij. Ik zou het liever al bij de speelgoedfabrikant hebben, denk
ik.

Als u het hele stuk wilt lezen dan kunt u via
www.toneeluitgeverijvink.nl de tekst bestellen en
toevoegen aan uw zichtzending.
Voor advies of vragen helpen wij u graag.
info@toneeluitgeverijvink.nl
072 5112407

“Samenspelen” is ons motto

