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25 jaar een feest,  

hier in het circus. 

In de Piste. 

Sinterklaas komt.  

Het wordt een feestje  

met een piste vol artiesten.  

Reuzefeestje.

De hoogste tijd voor onze dromen.  

Laat de spanning nu maar komen.  

Geef je over aan het ritme

van de eeuwenoude dromen in dit zand.

Samen naar het circus.

Fragment uit de openingssong  
van Sint in de Piste 2019.
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Het ALLERLEUKSTE SINTERKLAASFEEST 

IN VLAANDEREN beleef je elk jaar opnieuw 

in Sint-Niklaas : op de grootste markt 

van het land, in één van de grootste 

circustenten van Europa. Met prachtige 

kostuums, een sprookjesachtige belichting 

en een fantastisch live orkest.

SINT IN DE PISTE 2019, een show vol 

circusacts op wereldniveau: razende 

rolschaatsen, verbazingwekkende 

goocheltrucs, charmante honden, 

hartveroverende papegaaien, intelligente 

ezels, krachtige acrobaten, rondvliegende 

diabolo’s en té gekke clowns.

En natuurlijk waren ook Sinterklaas en zijn 

vele Zwarte Pieten present.

www.sintindepiste.be



SERGEY NOVIKOV
Strapaten in vrije val   Oekraïne 



SERGEY NOVIKOV
Strapaten in vrije val   Oekraïne 

In Spanje schuift de postbode een heel speciale uitnodiging in de brievenbus.  
Pita, de meid van Sinterklaas, vindt de mooie brief als eerste.  
En zoals altijd, wordt de post alleen door Sinterklaas gelezen.  
Ook deze keer.

‘Mijn goede vriend Sinterklaas,  
Dit jaar organiseert U al voor de 25ste keer uw verjaardagsfeestje in onze circustent.  
We hebben dus heel wat te vieren.  
De allergrootste en beroemdste artiesten zijn uitgenodigd.  
Zorg dit jaar zeker voor extra feestelijke kledij. Het wordt leuk.  
Lieve groetjes uit Vlaanderen, De circusdirecteur van Sint in de Piste.’

Koffers vol vrolijks en lekkers gaan dus de Stoomboot op.  
Kilometerlange slingers.  
Vlagjes in alle kleuren.  
Vrolijke confetti en luide toeters.  
Bergen zoete marsepein in alle mogelijke fruitjes en diertjes.  
Koele kisten vol heerlijke chocolade.  
En natuurlijk : speelgoed voor de vele schoentjes.
Met veel rook - en een stevige stoot van de stoomfluit - vaart de boot weg uit Spanje.  
Het kompas wijst richting Vlaanderen.



BERTY BALDER 
Clownerie   Duitsland 



De boot vaart de haven van Antwerpen binnen.  
En zo snel als mogelijk vertrekt de stoet – met vele zwartepieten  
én Sinterklaas op kop – naar Sint-Niklaas,  
dé stad waar de Heilige Man het allerliefste woont wanneer Hij in Vlaanderen is. 
 
Op het grote marktplein van die stad staat opnieuw een reuzengrote circustent opgebouwd.  
Hier zal Sinterklaas zijn verjaardagsfeestje organiseren.  
Samen met vele gasten.

En omdat het de 25ste keer is dat dit gebeurt,  
wordt de tent nog mooier versierd dan anders.  
Want 25 jaren zijn best veel.  

Dat zijn 9131 nachten slapen.  
219.144 uren aftellen  
13.148.640 minuten ongeduld.  
788.918.400 seconden braaf zijn.  
 
Maar nu is het zover : Feest !  
Meid Pita en Hoofdpiet zijn druk bezig om geen fouten te maken.  
Want het 25ste feest … tja, dat vier je maar 1 keer.  
Het moet dus allemaal dik in orde zijn



KEVIN PROBST 
8 intelligente ezels   Duitsland 



De voorbereidingen zijn juist op tijd klaar.  
Want buiten klinkt luid getoeter.  
Dat zal Sinterklaas zijn.  
 
Een grote, glimmende, rode auto rijdt richting circustent.  
 
Hij stopt.  
De deur gaat open.  
En daar is … 

Pita en Hoofdpiet vallen achterover van verbazing.  
Het is niet Sinterklaas die uit de auto stapt, maar … de kerstman !  
Wat komt die hier doen ?! 

‘Kijk toch niet zo raar.’ zegt hij.  
‘Als Sinterklaas MIJN feestje wil verpesten, dan zal ik het ZIJNE verstoren.  
Gedaan met Sint in de Piste. Vanaf nu noem ik het : Kerstman in de Piste !  
Helemaal MIJN feestje.’ 
 
Nog voor Hoofpiet meer uitleg kan vragen, is de kerstman al opnieuw verdwenen.  
Maar wat hij juist bedoelde, daar begrijpen ze helemaal niets van.
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SKATING DALTON 
Razende rolschaatsen   Portugal 



t

Meid Pita stuurt de mooie rode taxi onmiddellijk naar een nieuw adres : 
het Huis van de Sint. 
Haar boodschap aan de chauffeur is heel duidelijk. 
Sinterklaas moet zo snel mogelijk naar het circus komen. 
Zijn feestje is in gevaar !

Kort daarna is de auto al terug. 
Dit keer mét Sinterklaas. 
En die is een heel klein beetje boos …

“Waarom hebben jullie mij zo lang laten wachten ? 
Je weet toch dat ik altijd zo snel mogelijk bij mijn goede vriendjes 
en vriendinnetjes op bezoek wil. 
Laat dit geen tweede keer gebeuren.”

Pita vertelt alles over de kerstman. 
En dat het door hem komt dat de taxi zo laat was. 
Maar Sinterklaas is niet echt onder de indruk. 
Volgens Hem is haar verhaaltje maar een flauwe uitvlucht. 
Want wat doet de kerstman nu op het feest van Sinterklaas ?!
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JIMMY SAYLON  
Indrukwekkende illusies   Italië 



Hoofdpiet en Pita  
doen hun beste best om 
Sinterklaas te overtuigen  
dat ze niet liegen. 
Maar omdat ze de kerstman  
niet kunnen terugvinden, 
heb ze briefjes gemaakt  
om hem op te sporen.

GEZOCHT 
Heel oude man. 
Wit haar, witte baard 
Altijd in het rood gekleed. 
Met opvallend hoofddeksel. 
Meestal in aanwezigheid van een dier.

De briefjes hebben weinig succes. 
Niemand heeft de kerstman gezien. 
Iedereen kijkt zelfs een beetje raar op van hun zoektocht. 
Waarom zoeken Hoofdpiet en Pita naar de kerstman ? 
We moeten eerst nog de verjaardag van Sinterklaas vieren ! 
Op 6 december.



ALESSIO FOCHESATO  
Papegaaien  Italië 



Was het dan misschien toch een droom, 
zoals Sinterklaas beweert ? 

Net wanneer ze dat bijna gaan geloven,  
horen ze lawaai … 
ergens boven in de tent. 

Sinterklaas, Hoofdpiet en Pita  
speuren met ogen en oren 
naar waar het geluid vandaan komt.

En daar, zwevend aan de trapeze, 
is iemand kleurrijke slingers  
en flikkerende sterrenlichtjes aan het hangen.

De kerstman ! 

Hoofdpiet en Pita zijn blij. 
Eindelijk … het bewijs dat ze niet gelogen hebben. 

Sinterklaas is niet blij. 
Want wat doet de kerstman op ZIJN feestje ?! 
En waarom wil hij het verpesten ?

Sinterklaas kijkt naar de boze kerstman. 
En de kerstman kijkt naar de boze Sint. 
Waarom zijn ze allebei zo boos ? 
Ze kunnen toch ook gewoon vriendjes zijn ?



DUO VITALYS   
Krachtige acrobatie  Peru 



Een lang gesprek maakt duidelijk  
dat het allemaal niet zo erg is als het lijkt. 
Het is een misverstand.

Sinterklaas viert zijn verjaardag  
voor de 25ste keer in een circustent … in december. 
Maar niet op 25 december, zoals de kerstman dacht. 
Er is dus geen enkele reden om elkaars feestje te verpesten. 
Gelukkig maar.

Cadeautjes worden uitgewisseld. 
Een kerstkous voor Sinterklaas. 
En een mooie schoen voor de kerstman. 
Klaar om hun geschenkjes te ontvangen.

En ondertussen …  
viert Sinterklaas zijn verjaardag nog altijd op 6 december. 
Iets later, op 25 december, zorgt de kerstman op zijn beurt voor alle verrassingen. 

Zo was het. 
Ook dit jaar weer. 
En dat nog heel lang.



DIABOLO WALKER    
Diabolo’s   Taiwan 
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viert hij hier een feestje : 

Sinterklaas komt ieder jaar.

Zoete dingen delen, 

liefst met velen. 

Dat is waar hij voor staat.

Wees toch niet heel erg bang 

dat hij niet komen zal : 

wees heel zeker, hij komt 

ieder jaar.

Dans nu samen. 

Maak een feestje. Vooruit !

Fragment uit de finalesong  
van Sint in de Piste 2019



HOFLEVERANCIERS  
VAN SINTERKLAAS …





Om er uit voor te lezen, 
Om te vertellen,

Om er over te praten,
SAMEN.

Om terug te kijken, 
Om na te genieten,

Om nog lang te dromen,
IN JE EENTJE.
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