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Het bierglas
Voor broer/neef/oom/
(schoon)vader

Benodigdheden:
- bierglas
- haargel (de goedkoop-
ste gele variant)

- scheerschuim
- klein potje

Stop het potje met 
cadeau in het glas. Als
het cadeau te groot is,
doe dan de aanwijzing
die aangeeft waar het

échte 
cadeau
verstopt is,
in het
potje. Vul
het glas
tot 2 centi-
meter
onder de
rand met
haargel,
vul de rest
aan met

scheerschuim. 
Presenteer op een dien-
blad met worstjes, kaas-
blokjes, borrelnoten en,
als je er echt een feest
van wil maken, een latex
handschoen.

P
akjesavond was in mijn
familie meer een keiharde
afrekening met al onze
grillen dan een gezellig
feest. De gedichten waren

scherp, de surprises de visuele 
ondersteuning ervan. 
Zo herinner ik me het jaar waarin

ik een bril moest en me daar fel tegen
verzette. Mijn ouders, beiden brildra-
gend sinds puberleeftijd, rekenden
genadeloos af met mijn houding
door als surprise een
reeks extravagante,
groteske kartonnen
glitterbrillen op een 
serie portretfoto’s van
mijn hoofd te knutselen. Ik
kon er de lol niet van inzien.
Ook mijn broer werd niet

ontzien. Ik herinner me een pak-
jesavond waarop hij, na een lang 
gedicht over zijn vurigste wens – een
geluidskaart voor zijn computer –
een cadeau kreeg dat zo zwaar was als
een Sound Blaster, verpakt was in de
doos van een Sound Blaster, maar
waarin geen Sound Blaster zat maar
een aantal bakstenen. Dat verwach-
tingsvolle gezicht, de lach bij de aan-
blik van die verpakking en het ver-
dampen van al dat enthousiasme
toen zijn handen op bakstenen stuit-
ten, was – toegegeven – onbetaalbaar. 
Als dit soort streken al niet genoeg

aanleiding is om Sinterklaas voor-
goed af te zweren, heb ik om nog een
reden een lichte aversie tegen het
sinterklaasfeest ontwikkeld: het elk
jaar terugkerende, stierlijk verve-
lende ritueel van het in elkaar flan-
sen van een surprise. 
Daarom, voor iedereen met een

sinterklaastrauma, voor hen die
weinig tijd hebben maar niet met
lege handen willen aankomen 
omdat ze daarvoor het jaar erop de
prijs betalen middels een vilein 
gedicht, hier vijf waterdichte, 
tijdvriendelijke surprises voor 
verschillende doelgroepen.

De ananas 
Voor oma/tante/(schoon)moeder

Zelfs de grootste knutselkluns kan dit maken

Benodigdheden: 
- fles wijn
- (ongeveer) drie doosjes
Ferrero Rocher

- dubbelzijdig tape
- groen papier
- eventueel: lint of touw

Plak dubbelzijdig tape
onder op de chocolaatjes
of direct op de fles. Beplak
de fles rondom met de 
chocolaatjes, ongeveer tot
waar de hals van de fles 
begint. Knip de bladeren
van de ananas uit en plak
aan de uiteinde van elk blad
een stukje dubbelzijdig
tape. Plak nu de bladeren

rondom op de flessenhals
en zorg dat de onderkant
van elk blad aansluit op de
bovenste rand van de 
chocolaatjes. Wikkel nu een
lang lint of touw om de 
onderkant van de bladeren
en vouw de bladeren voor-

zichtig om voor het ananas-
kroon-effect. Pak de ana-
nas eventueel in met door-
zichtig folie om te voorko-
men dat de chocolaatjes
tijdens het vervoer, onder
invloed van de zwaarte-
kracht, van de fles vallen.

Surprises
die niet
mislukken
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Benodigdheden:
- (grote) knuffel van de
kringloop

- naald en draad

Knip de knuffel aan de 
achterkant open met een
scherpe schaar. Zorg ervoor
dat het cadeau door het gat
past, haal eventueel wat 
vulling uit de knuffel om
extra ruimte te maken. 
Stop het cadeau in de knuf-
fel en naai de rug dicht. 
Wil je dat de naad écht on-
zichtbaar wordt, gebruik dan
een onzichtbare steek, ook
wel blinde steek genoemd. 
Op YouTube staan veel film-
pjes waarin deze gemakke-
lijke steek wordt voorge-
daan. Aai de vacht, als de
rug weer dicht is, een beetje
over de nieuwe naad heen
zodat de opstaande haren
hem aan het zicht onttrek-
ken.

De knuffel
Voor jonge kinderen
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1Sinterklaassurprises: de een schudt de
briljantste creaties uit z’n mouw, de ander krijgt
stress van het idee alleen al. Interieurblogger
Marlous Snijder helpt de laatste categorie op
weg met vijf foolproof surprises.


