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Zwarte Piet Piraat

  

Naam:  Zwarte Piet Piraat 
Type:  Buitenspel 

 
Aantal deelnemers : vanaf 6 
Aantal leiders : 4 
Duur spel : 30 – 45 minuten 
 
Omschrijving 
 
De groep wordt opgesplitst in twee namelijk de Zwarte Pieten (even aantal bijv. 4) en Piraten. 
De pieten varen met een stoomboot op en neer tussen Spanje en Nederland geladen met 
cadeautjes. Per keer transporteren twee pieten (die samen een stoomboot vormen) één 
cadeautje. Onderweg van Spanje naar Nederland kan de stoomboot overvallen worden door 
Piraten. Bij deze overval wordt het schip leeggehaald en kan de stoomboot terugkeren naar 
Spanje om een nieuwe lading te halen. 
 
De piraten kunnen niet zomaar een stoomboot overvallen, hiervoor moeten zij bij een 
wapenhandelaar een kanonskogel halen. Deze kanonskogel wordt verbruikt bij een overval 
waarna de piraten opnieuw op zoek moeten gaan naar de wapenhandelaar om een nieuwe 
kanonskogel te verkrijgen. De cadautjes die zij verovert hebben brengen zij eerst naar hun 
Piratennest. 
 
Het spel is afgelopen als alle cadeautjes in Nederland of in de handen van de Piraten zijn. 
 
Winnen van spel   
 
De groep (Pieten of Piraten) die aan het einde van het spel de meeste cadeautjes heeft, is de 
winnaar. 
 
Spelregels 
 
� Per overtocht van Spanje naar Nederland kan maar één cadeautje worden vervoerd. 
� Een stoomboot kan alleen worden overvallen indien de piraten een kanonskogel kunnen 

overhandigen aan de Pieten. Hiervoor moeten de Piraten wel een Zwarte Piet getikt 
hebben. 

� Cadautjes die eenmaal verovert of in Nederland zijn, kunnen niet meer van eigenaar 
wisselen. 

 
Tips voor de deelnemers 
 
� Sluipen is natuurlijk belangrijk voor beide partijen 
� De piraten kunnen voordeel hebben van een zaklamp. 
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Zwarte Piet Piraat

Taak leiding 
 
� Een leider staat in Spanje 
� Een leider staat in Nederland 
� Een leider staat in het Piratennest 
� Een leider is wapenhandelaar 
 
Leiding die geen specifieke taak heeft inzetten als scheidsrechters 
 
Materiaal 
 
� Twee brancards of iets wat vergelijkbaar is 
� Circa 20 cadeautjes. Deze kunnen echt zijn. 
� Kaartjes met kanonskogels 
 
Variaties/uitbreidingen 
 
Dit spel kan natuurlijk in veel andere thema’s worden gespeeld omdat het zelf al een variant 
op smokkelspel is. 
 
 
Evaluatie 
 
Datum   : 
Leiders  : 
Aantal deelnemers : 
 
Ruimte voor opmerkingen en suggesties voor verbeteringen. Invullen door alle betrokken stafleden.  


