




Voor de editie 2021 worden 27.600 toeschouwers verwacht : 

12 voorstellingen, telkens 2300 comfortabele zitjes. 

Met een ruim publieksbereik van 2 tot 100  jaar.

Om het feest in de meest optimale omstandigheden aan te

bieden, wordt op de Grote Markt van Sint-Niklaas 

één van de grootste circustenten in Europa opgebouwd.

Het Allerleukste
SINTERKLAASFEEST
in Vlaanderen.

Show 2021





• Een hoogstaand programma vol wereldvermaarde

CIRCUSACTS, ondersteund door een groot LIVE-ORKEST.

• Een spannend VERHAAL loopt als een rode draad doorheen 

de voorstelling en musicalacteurs brengen sfeer met de

traditionele Sinterklaasliedjes.

• Natuurlijk zijn ook SINTERKLAAS en zijn meer dan 50

ZWARTE PIETEN van de partij !  Zelfs een heus ballet maakt

de overtocht uit Spanje.

• De GEZINSVRIENDELIJKE PRIJS (12/15 EUR) per ticket, 

met een GRATIS CADEAUTJE voor elk kind !

Tijdens een publieksbevraging behaalde SINT IN DE PISTE 

de hoge kwaliteitsbeoordeling van 9,5 op 10. 

Geen wonder dus dat vele gezinnen, verenigingen, bedrijven

en scholen elk jaar opnieuw hét feest bij uitstek niet willen

missen.

Een groot
SUCCES
in Vlaanderen & Nederland





VZW ACHA - SINT IN DE PISTE
Een producent met 65 jaar ervaring.

De VZW ACHA - Sint in de Piste

is organisator van het Allerleukste Sinterklaasfeest in Vlaanderen.

In nauwe samenwerking en met  de volle ondersteuning van het

Stadsbestuur organiseren zij  samen met tal van vrijwilligers 

en organisaties het evenement dat één van de speerpunten 

van SINT-NIKLAAS, STAD VAN DE SINT is.

‘Wij zien Sinterklaasstoeten in Nederland, 

die een overgroot succes kennen. 

Waarom zouden wij dan, 

in het hoofdkwartier van Sinterklaas, 

niet dergelijke proef gewaagd hebben ?’

Op 25 november 1956 trok voor het eerst een bonte stoet 

van ruim 900 figuranten door de stad. In 1991 paradeerde 

de 20ste en laatste editie, traditiegetrouw in de gietende regen. 

 

Met deze woorden werd de eerste Sinterklaasstoet een feit. 

Initiatiefnemer, bezieler en organisator van dit hele gebeuren : 

ACHA – het Actiecomiteit voor Handel & Ambachten.



Na de uitgeregende edities drong een alternatief zich op … 

Een kind- en gezinsvriendelijke formule vinden 

die niet afhankelijk is van de weersomstandigheden : 

dat was de opdracht waarmee ACHA zichzelf opzadelde. 

Poppenspeler-animator Nonkel Wally vond die formule : 

een traditionele circusvoorstelling, bijgewoond door Sinterklaas. 

‘Sint in de Piste’ was geboren.

Al met de eerste uitgave in 1993 werd het een grandioos succes. 

Ruim 2100 kinderen woonden de twee vertoningen bij 

in een circus op de Grote Markt. 



Nonkel Wally zou 11 jaar lang 

- tot zijn plotse overlijden op 4 februari 2005 - 

het feest in goede banen leiden.

In november 2005 krijgt Marc Boon het artistiek leiderschap 

van het project in handen. Onder zijn impuls werd het prestigieuze

Nederlands Nationaal Circus Herman Renz 

exclusief naar Vlaanderen gehaald. 

Ook het globale projectconcept is grondig vernieuwd : 

elke show wordt opgebouwd rond een eenvoudige verhaallijn, 

gespeeld door musicalacteurs en ondersteund door een ballet 

en een live-orkest. Fraaie kostuums en een spectaculaire lichtshow 

maken het sprookjesplaatje compleet. 





En het publiek vindt jaar na jaar zijn weg : 

steeds meer shows per dag, grotere tenten, van 1 weekend naar

2 weekends. Telkens opnieuw lovende kritieken waardoor 

een trouw publiek op tien jaar tijd meer dan vertienvoudigd wordt. 

En ze komen van over heel Vlaanderen en Nederland.

In 2016 - na het faillissement van Circus Herman Renz - 

gaat Sint in de Piste de samenwerking aan 

met Emmanuel Horwood Productions. Vanaf dat moment 

worden de meest exclusieve wereldacts geprogrammeerd.

In 2021 blaast organisator ACHA zijn 65 verjaardagskaarsjes uit 

en is men klaar voor een succesvolle 27ste editie !

 



SHOWS

Zaterdag 20 november – 10.30 uur, 14.00 uur en 17.00 uur.

Zondag 21 november – 10.30 uur, 14.00 uur en 17.00 uur.

Zaterdag 27 november – 10.30 uur, 14.00 uur en 17.00 uur.

Zondag 28 november – 10.30 uur, 14.00 uur en 17.00 uur.

LOCATIE

Circustent Grote Markt te Sint-Niklaas

TICKETS

Individuele tickets :

       Vanaf  15 oktober  ONLINE te bestellen via www.sintindepiste.be

       Vanaf  18 oktober  aan INFOBALIE Stadhuis Sint-Niklaas.

       Geen reservatie mogelijk. Enkel directe verkoop.

Groepsarrangementen (vanaf 50 personen) en/of bedrijfsuitkopen :

contacteer marcboon@sintindepiste.be of dirkbelon@sintindepiste.be

SHOWDUUR

90 minuten, zonder pauze

CATERING

Ruim aanbod van frisdranken, water, koffie, snoep, chips, popcorn,

hotdogs, pannenkoeken, suikerspinnen, braadworsten, …

EDITIE 2021
Praktische informatie



Concept, Scenario & Regie - Marc Boon

Choreografie - Kristof Goffin

Muzikale leiding - Jan-Willem Te Kiefte

Lichtconcept - Kjell Peersman

Sound - Karel Will, voor D-Dream

Grime - Pascaline De Rouck

Kostuums - Bedazzled by Dian

Artiestenbemiddeling - Emmanuel & Julien Horwood

CREATIVES 2021



Waanzinnige Washingtontrapeze

ANTONIN NAVRATIL

#Tsjechië

Een onbetwiste ‘hoogvlieger’ in onze tent : de
Tsjechische trapezist ANTONIN NAVRATIL. Een

spectaculaire Washingtontrapeze zoals U ze nog
maar zelden zag : balancerend op het hoofd,

zittend op een stoel … terwijl hij – hoog in de lucht
– vervaarlijk heen en weer vliegt.

Absolute wereldklasse.



Snelste jongleur ter wereld

MARIO BEROUSEK

#Tsjechië

Het jonglerende wereldwonder MARIO BEROUSEK
was  5 jaar onafgebroken te zien op de scène van de
Moulin Rouge in Parijs. Als snelst jonglerende artiest
ooit won hij in 2017 de begeerde Bronzen Clown op
het prestigieuze festival van Monte Carlo. 



Clownerie
JIMMY FOLCO

#Italië

Op grote vraag keert hij – na zijn eerdere
succesvolle doortocht in 2018 –  terug naar onze

magische cirkel van zand : JIMMY FOLCO.
Italiaanse clownerie die op stijlvolle wijze de

grootste glimlach en de meest uitbundige
bulderlach naar onze circuskathedraal brengt.

Het trainen van de lachspieren mag beginnen …



Elegante luchtmast

DIANA BOIACHIN

#Moldavië

Met gratie en elegantie wentelt de publiekslieveling
uit Romania’s Got Talent 2017 zich rond een
metershoge mast. Niet enkel op de grond, maar ook
zwevend door de lucht. DIANA BOIACHIN presenteert
op eigen wijze een act die uitblinkt in originaliteit en
vakkennis. Zelden gezien. Behalve bij ons. 



onder leiding van Tino Aeby
8-KOPPIG ORKEST

#Internationaal

Vorige editie voor het eerst bij ons : het 8-koppige
live-orkest onder leiding van maestro TINO AEBY.

Stuk voor stuk topmuzikanten met een
indrukwekkend palmares : van circussen als o.a.

Knie, Nock en Dannebrög tot het prestigieuze
Festival van Monte Carlo. Absolute klasse. Live en

in een veelvoud van stijlen. Kwaliteitsgarantie
voor de ultieme circusbeleving.



Spectaculaire ladderequilibre

ROBI BEROUSEK

#Tsjechië

Zijn uitnodiging voor het wereldvermaarde
Circusfestival van Monte Carlo 2022 bewijst 
overduidelijk de unieke klasse waarmee
ROBI BEROUSEK zijn ladderequilibre
presenteert. Vol spanning en sensatie
beklimt deze Tsjechische rasartiest de
vrijstaande ladder zoals weinigen dat doen. 



Paarden in vrijheid
LOUIS KNIE JR

#Zwitserland

In 2018 in onze piste te zien met een
indrukwekkende carrousel van maar liefst 25

paarden : LOUIS KNIE. En dacht U nu werkelijk dat
U hiermee alle paarden uit de wereldvermaarde
Knie-menagerie gezien had ? Zeker niet. Dit jaar
presenteren we U in première een gloednieuwe

vrijheidsdressuur van het allerhoogste niveau.
Gebracht door een telg uit het befaamde

Zwitserse circusgeslacht met eeuwenoude roots. 



Vliegende trapeze

FLYING ZUNIGA

#Brazilië

De Braziliaanse luchtacrobaten FLYING ZUNIGA
brengen met hun vliegende trapeze het angstzweet
naar de handen van het publiek. Onbetwiste
toppers in deze gevaarlijke en aartsmoeilijke
discipline. De legendarische drievoudige salto en de
dubbele passage maken deel uit van dit nummer
dat tot 1 van de meest spectaculaire in het circus
behoort. 



Energieke trampoline
THE CATWALL

#Canada

In Monte Carlo werd THE CATWALL beloond met
een Bronzen Clown. Niet verwonderlijk. Want wat

zij presteren is best indrukwekkend : haarfijn-
synchrone sprongen en figuren, in duel tussen een

vijf meter hoge muur en twee trampolines.
Verbluffend en spraakmakend. 



Avontuurlijke draadacrobatie

NICOL NICOLS

#Spanje

Na zijn eerste doortocht (2009) bij het Allerleukste
Sinterklaasfeest in Vlaanderen is het een blij
weerzien met deze behendige Spaanse atleet. In
zijn zoektocht naar evenwicht brengt NICOL
NICOLS de grootst mogelijke spanning naar de
piste. Balancerend op een slappe koord flirt hij
hoog in de lucht met de wetten van het
evenwicht en hun limieten. Absolute topper : de
salto voor- en achterwaarts.





De grootse markt van het land wordt tijdens de weekends van Sint in
de Piste volledig ingenomen door het indrukwekkende circusdorp.

Centraal staat de grote circustent waarin - voorzien van alle moderne
theatertechnieken en ondersteund door een geluidsstudie - een

eigentijdse, flitsende show van hoog niveau wordt gepresenteerd.

Comfortabele tribunes en loges zorgen voor het optimale zitcomfort
met een perfecte zichtbaarheid vanop elke plaats.

Net als de showtent is ook de grote  sfeervol ingerichte onthaaltent
aangenaam verwarmd.  Je vindt hier een ruim en gevarieerd

cateringaanbod.

Op het toegangsplein aan de kassa wordt de PLAZA SINTERKLAAS
ingericht : een nostalgische kermis die de perfecte aanvulling is op

een onvergetelijk circusbezoek.

HET CIRCUSDORP





FRONT

Kassawagen met ruime loketten.

Grote façade vol sfeerscheppende beelden.

VOORTENT

16 x 26 m met 2 masten 

Houten vloer op de volledige oppervlakte.

Verwarmd, sfeervol verlicht en feestelijk gedecoreerd

Vrije hoogte van 7,70 m 

Zijwanden : 4 m 

Totale oppervlakte : 416 m²

Verkoopstands : hot-dogs, pannenkoeken, suikerspinnen, braadworsten.

Verkoopwagen met gekoelde dranken, koffie, snoep, chips en pop-corn.

Toiletwagen met 7 toiletten (6 dames, 1 heren) en 8 urinoirs

DOORGANG

Twee tunnels met houten vloer als doorgang tussen voortent en circustent.

CIRCUSTENT

Goed verwarmd

Tribune : 2079 comfortabele kuipstoelen en 204 logestoelen met kussens 

Houten vloer in de volledige showtent.

Circuspiste

Logedecoraties (wanden tussen de logestoelen en de piste) 

Artiesteningang met rode gordijnen

ALGEMEEN

Buitenkant circustent is verlicht met sterke schijnwerpers en lichtslingers.

Alle tenten zijn uitgerust volgens de geldende veiligheidseisen.

 

EEN HIGH-END INFRASTRUCTUUR







SINT IN DE PISTE biedt zowel kleine als grote bedrijven 

de mogelijkheid om een partnership aan te gaan. Hiervoor zijn tal van

sponsormodaliteiten & incentiveformules uitgewerkt die in onderling

overleg nog meer op uw mogelijkheden en wensen 

kunnen afgestemd worden.

SPONSORING

Marc Boon - 0476 48 54 69 - marcboon@sintindepiste.be
Dirk Belon - 0496 81 06 50 - dirkbelon@sintindepiste.be

INCENTIVES

Ook incentives en/of uitkoop van grote ticket-packages behoren tot de

mogelijkheden. Een ideale gelegenheid om tegen een betaalbare prijs uw

personeel of  verenigingsleden een kwaliteitsvol Sinterklaasfeest te

bezorgen. Het circusbezoek kan uitgebreid worden met een cateringformule

en/of een bezoekje aan de nostalgische kermis 'Plaza Sinterklaas'. 

Succes verzekerd,  zonder dat je zelf veel hoeft te organiseren.

Sponsoring kan gaan van een financiële ondersteuning tot sponsoring in

natura (product-sampling of ruildeal), van een gewone 

naamsvermelding tot het statuut van hoofdsponsor.

Het evenement geniet een erg ruime, bovenlokale uitstraling. Voeg daarbij

een zeer interessant publieksbereik dat zich situeert in een wel erg brede

leeftijdsrange en je weet waarom steeds meer bedrijven Sint in de Piste als

een zinvol investproject zien.  Partnerships genieten niet enkel ruime

aandacht, maar ondersteunen ook de branding en image-building 

om uw bedrijf sterker in de markt te positioneren. 

Interesse ?  Laat het ons weten !
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.





Stad van de Sint
Van 12 november tot en met 6 december verblijven Sinterklaas en 
zijn Zwarte Pieten jaarlijks in Sint-Niklaas, de enige echte Sintstad 
van het land. Een overzicht van de vele zoete activiteiten kan je vinden 
op stadvandesint.be.

Plaza Sinterklaas
Op Plaza Sinterklaas, aan de ingang van de circustent, kan je genieten van
talrijke nostalgische kermisattracties die de sfeer van vroeger oproepen. 
 Speciale incentive-formules in combinatie met de show.
 

Show met VGT-tolk
Tijdens de show van zaterdag 27 november te 10.30 uur is een  tolk 
Vlaamse Gebarentaal (VGT) aanwezig om de voorstelling te begeleiden 
voor doven en slechthorenden.  Een initiatief gerealiseerd 
in samenwerking met de stad Sint-Niklaas.

Backstage bij Sint in de Piste
Op 8.000 m2 leeft een reizende stad met meer dan 100 inwoners uit alle
hoeken van de wereld. Tijdens een exclusieve rondleiding (90 minuten) 
maak je kennis  met het magische leven in en rondom de indrukwekkende
circustent. Voor iedereen vanaf 12 jaar. Maximaal 25 deelnemers per
gidsbeurt. Enkel mogelijk op niet-showdagen. 



ONZE BASISWAARDEN

KINDVRIENDELIJK
De combinatie van eeuwenoude tradities, Sint en circus, voert kinderen binnen in een
wereld waar ze - samen met familie en leeftijdsgenoten - gefascineerd, verwonderd en
gelukkig mogen zijn. Dit beoogde doel staat centraal in de uitwerking van het evenement.   

KWALITEIT
Zowel inhoudelijk als logistiek staat kwaliteit voorop.  Een professionele aanpak - tot in de
details - waarbij  veiligheid, creativiteit en degelijkheid belangrijke kernbegrippen zijn.

TRADITIE
Vanuit  het grootste respect ondersteunen we  de eeuwenlange erfgoedtraditie van het
Sintgebeuren, evenwel met een open vizier naar de actuele evoluties.

SOCIAAL
Via een voordelige toegangsprijs houden we het evenement laagdrempelig en toegankelijk.
Sinterklaas is er immers voor iedereen, zonder enige uitzondering. We waarderen daarin de
sterke steun van overheden, vrijwilligers, partnerships en sponsoren.

SOCIAALKWALITEIT

TRADITIEKINDVRIENDELIJK





Marc Boon - 0476 48 54 69 - marcboon@wintercircusvlaanderen.be
Dirk Belon - 0496 81 06 50 - dirkbelon@wintercircusvlaanderen.be

Een show vol wereldacts.
Uniek in Vlaanderen.

 

120 minuten lang een circusbeleving van topkwaliteit.
Nostalgisch, maar ook verrassend eigentijds.

Gepresenteerd in 1 van de grootste circustenten in Europa.

 

Een origineel cadeau
om jezelf en anderen te verwennen.

Interesse in onze voordelige incentives voor groepen en bedrijven ?
Wij nemen graag de mogelijkheden met u door.

Jouw afspraak met de wereld.

Donderdag 25 en vrijdag 26 november - 20 uur
Circustent, Grote Markt - Sint-Niklaas (B)



VZW ACHA - Sint in de Piste
Nieuwe Steenweg 62 
9140 Elversele (Temse)

Het Allerleukste 
Sinterklaasfeest 
in Vlaanderen.

www.sintindepiste.be


