
Wie laat de hond uit? / #11 Dierendag (Audiotranscript) 
 

Lysbeth: Ik heb wel een keer hondenkoekjesdeeg gekregen, met een diploma-uitreiking van 

het speurdiploma van Rafieq. En toen ben ik ook inderdaad koekjes gaan bakken. Dat was 

koekjesbakdeeg, hoefde je alleen maar water bij te doen. Er zat een vormpje bij in de vorm 

van een botje. En toen heb ik zo'n tray met, ik denk twintig, dertig hondenkoekjes gemaakt. 

Hij vond ze superlekker. 

 

Marieke: Niet vergissen dat je ze zelf opeet. 

 

Lysbeth: Nou, ze roken best lekker, er zat vlees in, dus ik denk niet dat voor mij heel gezond 

is, maar ik denk ook niet dat je er echt dood aan gaat.. 

 

Marieke: Nee. 

 

Jet: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. 

 

Voice-over: Hallo, daar zijn we weer met vandaag speciaal voor jou en je hond een extra 

aflevering van 'Wie laat de hond uit?', omdat het dierendag is. Hoe ga jij vandaag jouw hond 

extra verwennen? Jet, Lysbeth en Marieke vertellen hoe zij dat bij hun honden gaan doen. 

Maar we bellen eerst met die leuke zanger van onze begintune. 

 

Eric: Dezeem.nl met Eric. 

 

Jet: Hallo Eric, je spreekt met Jet van 'Wie laat de hond uit?' 

 

Eric: Hallo. 

 

Jet: Hé! Ik heb begrepen dat jij de zanger bent van het liedje dat wij dus gebruiken. 

 

Eric: Ja, dat klopt, dat is helemaal juist. 

 

Jet: Maar om dat even te verifiëren moet ik het toch even horen, denk ik. 

 

Eric: Van mij bedoel je dan, live? 



 

Jet: Ja, natuurlijk. 

 

Eric: Dan loop ik even een andere ruimte in. Anders schrikt iedereen hier op kantoor zich het 

apelazarus. 

 

Jet: Oh, dat willen we niet hebben. 

 

Eric: Komt 'ie hè, pas op je oren! 

 

Jet: Oké. 

 

Eric: [zingend] Wie laat de hond uit? 

 

Jet: Ja, het is onmiskenbaar dat jij dat bent. 

 

Eric: Ja. 

 

Jet: Zo zeg hé, jij hebt... doet het geen pijn? 

 

Eric: Nee, het doet geen pijn. Ik zou wel aan mensen aanraden om het niet thuis na te doen. 

Want normaal gesproken, als je geen getrainde stem hebt, is het heel slecht voor je stem, je 

stembanden. Maar ik doe dat al jaren. Ik heb daar speciaal een middenrifademhaling voor, 

omdat ik ooit begonnen ben met trompet spelen. 

 

Jet: Ah! 

 

Eric: Daar heb ik die middenrif ademhaling aan overgehouden en dan ook nog hele krachtige 

stembanden. 

 

Jet: Nou, dat kan je wel zeggen. 

 

Eric: Maar normaal gesproken is dit niet gezond voor je stem inderdaad dit. 

 

Jet: Heb je zelf een hond, want als je die dan roept, dan kan ik me zo voorstellen, als je dat 

met deze kracht doet, dat die meteen aan komt rennen. 



 

Eric: Nou, sterker nog, mijn vriendin en ik hebben er zelfs twee. 

 

Jet: Kijk aan. 

 

Eric: En de ene heet Kyra en de andere heet Ida. 

 

Jet: Ah, Kyra staat trouwens in de top tien. Wist je dat? 

 

Eric: Ja, een naam die veel voorkomt hè? 

 

Jet: Zeker, zeker. Maar we gaan het nu hebben over dierendag en aangezien jij twee honden 

hebt, kan ik natuurlijk aan jou ook de vraag stellen, het is natuurlijk een soort extra feest-

aflevering. Doe jij iets extra's voor je honden met dierendag? 

 

Eric: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben het wel eens vergeten dat het vier oktober was. 

 

Jet: Ja. 

 

Eric: Maar in die jaren dat ik eraan denk, doen we wel iets van, nou ja, eigenlijk krijgen ze 

iedere dag wel wat extra's, wat lekkers of.., maar dan proberen we iets bijzonders te kopen. 

En we hebben ook wel met de verjaardagen, als ze jarig zijn, we weten de geboortedata 

toevallig ook, dus als ze dan jarig zijn, krijgen ze ook iets. Zoals laatst heeft mijn vriendin echt 

een hele hondentaart gemaakt. 

 

Jet: Kijk eens. 

 

Eric: Met kluifjes erop en kaarsjes. 

 

Jet: Ah, dat is lief. 

 

Eric: Ze hadden geen idee verder, maar ze vonden het wel lekker. 

 

Jet: Nou ja, ik hoor het wel. Je bent duidelijk een hondenliefhebber. 



 

Eric: Ja, zeker, sowieso een dierenliefhebber, niet alleen honden, maar sowieso 

dierenliefhebber. 

 

Jet: Nee, maar dat is verder dat is alleen maar een extra plusje achter je naam, Eric. Dank je 

wel. Nog één keer. Mag ik hem nog één keer van je horen, want ik vond hem zo leuk. Ik doe 

even een klein beetje m'n koptelefoon af, nog één keer! Komt 'ie. 

 

Eric: Pas op je gehoorbeschadigingen. [zingend] Wie laat de hond uit? 

 

Jet: Dank je wel, Eric, en ga lekker luisteren naar Wie laat de hond uit? En wie weet hoor je 

jezelf nog terug. 

 

Eric: Leuk. 

 

Jet: Dank je wel. 

 

Eric: Doen we, hoi! 

 

Jet: Joe, hoi! 

 

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me 

zou kunnen voorstellen. 

 

Jet: Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy. En ze was een zwerver, maar is nu de koning van 

Rotterdam. 

 

Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar 

geleden verliefd op werd. 

 

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen: wij hebben allemaal het allerleukste 

hondje van de hele wereld. 

 

Marieke: Dat zeker! 

 

Zanger: Jingle [Wie laat de hond uit?] 



 

Jet: Aflevering 11, dierendag. Zo, ik kan nu bijna niet meer horen, want ik heb net Eric aan de 

telefoon gehad en dat is de zanger van 'Wie laat de hond uit?' 

 

Marieke: Wel leuk dat 'ie trouwe luisteraar is trouwens. 

 

Jet: Ja, heel leuk. Maar zo, hallo. Nee, die heeft een behoorlijke geoefend stemgeluid. 

 

Lysbeth: Je kreeg nog tips over middenrifademhaling? 

 

Jet: Klopt. Ja, dat is allemaal nodig om dat te kunnen zingen. Maar goed, daar hebben wij 

hem voor, dus dat hoeven we zelf niet te doen. 

 

Marieke: Gelukkig. 

 

Jet: We gaan het hebben over dierendag. Eric heeft zelf twee honden die verwent ze extra, 

ook op de verjaardag worden er taarten gebakken. Nou ja, dierendag is natuurlijk een 

feestelijke dag, dus ja, aan jullie de vraag ook: doe je wat extra's? 

 

Marieke: Nou, bij mij is het elke dag dierendag, zou ik willen zeggen, maar dat probeer ik wel 

zoveel mogelijk te doen. Maar over het algemeen op dierendag sta je er natuurlijk wel een 

beetje extra bij stil. Als kind zijnde was dat echt helemaal bizar, ging ik zelf lekkere dingen 

voor m'n hamsters halen enzo. 

 

Jet: Ah. 

 

Marieke: Altijd moest ik per se nog boodschappen doen met m'n moeder, want de hond 

moest nog wat, de hamsters moesten nog wat en de konijnen en de paarden. Dus de hele 

rambam werd ingeslagen. Nu zorg ik wel dat ze echt iets lekkers krrijgt en dat we gewoon 

lekker een wandeling en alles gaan maken. Maar hè, zoals hele gekke dingen die je 

tegenwoordig wel hoort, dat doe ik niet echt. 

 

Jet: Dat doe jij niet. Lysbeth, doe jij dat wel? 

 

Lysbeth: Nou, de winkel waar ik zijn voer koop, die stuurt mij een mailtje met z'n verjaardag, 

met mijn verjaardag en met dierendag, dus dan denk ik eraan. 



 

Marieke: Zo, fijn dat je inderdaad je eigen verjaardag niet vergeet. 

 

Lysbeth: Ja. En dan kan ik daar iets gaan halen en dat doe ik altijd wel. Dus daar sta ik wel 

even bij stil, maar niet dat ik nou een taart ga laten laten bakken of dat ik een grote 

wandeling maak. Nee, hij heeft het elke dag heel goed. Z'n verjaardag, sta ik eigenlijk ook 

niet bij stil. Ik vier de dag dat 'ie naar Nederland kwam. 

 

Jet: Ja, weet je wanneer dat bij mij was? 

 

Lysbeth: Dierendag. 

 

Jet: Ja, op dierendag. 

 

Lysbeth: Lekker makkelijk. 

 

Jet: Ja, zo, vergeet ik nooit meer. 

 

Marieke: Nou, dan is het bij jou een extra groot feest toch? 

 

Jet: Nou ja, dierendag... Als kind, ik ging dan ook tekeningen maken voor de dieren. Ja, daar 

knapten ze enorm van op, dat zal je begrijpen. 

 

Marieke: Maar heel veel kleuren enzo. 

 

Jet: Ik doe in principe ook niet echt heel veel extra dingen, omdat, ja, wat jij zegt, ik zorg 

gewoon heel erg goed voor haar. En dat doe ik zo vaak als het kan en ze krijgt extra dingetjes 

en ik maak extra lange wandelingen. En, nou ja, wat kan je nog meer doen? Maar ik heb dus 

in het bos waarin ik loop, daar loopt dus ook een vrouwtje en die bakt dus speciale 

hondentaarten. En het gebeurt dus met enige regelmaat dat er inderdaad op verjaardagen, 

maar zeker ook met dierendag, heeft zij dus gewoon, neemt ze een hele kar mee naar het 

bos. Want dan is het gewoon.. 

 

Jet: Dat viert ze 't met z'n allen? 

 

Jet: ..dierendag. En dan worden er allemaal taarten besteld en dan kun je dus zeggen wat 

jouw hond het allerlekkerste vindt en daar maakt zij dan een hondentaart van. 



 

Lysbeth: O, ik heb wel een keer hondenkoekjesdeeg gekregen met een diploma-uitreiking 

van het speurdiploma van Rafieq. En toen ben ik ook inderdaad koekjes gaan bakken. dat 

was koekjesbakdeeg, hoefde je alleen maar water bij te doen. Er zat een vormpje bij in de 

vorm van een botje. En toen heb ik zo'n tray met, ik denk, twintig, dertig hondenkoekjes 

gemaakt. Hij vond ze superlekker. 

 

Marieke: Niet vergissen dat je ze zelf opeet. 

 

Lysbeth: Nou, ze roken best lekker. Er zat vlees in, dus ik denk niet dat voor mij heel gezond 

is, maar ik denk ook niet dat je er echt dood aan gaat. 

 

Marieke: Nee, nee. 

 

Lysbeth: Maar ze roken lekker en ik vond het nog leuk om te doen ook. Dus ik kan me ook 

voorstellen dat mensen dat heel leuk vinden om te doen. 

 

Jet: Ja, dus je kan dan gewoon hondenkoekjes gaan bakken op dierendag. Dan kunnen we 

jou inhuren. 

 

Lysbeth: Ja, maar dat kun je dus kant en klaar, kan je het deeg kopen. Water erbij en bakken, 

klaar. 

 

Jet: Ik ben toch een beetje gaan zoeken naar wat er te doen is dan op dierendag. Nou, je 

kunt natuurlijk van alles doen, hè wat ik ook wel weer leuk vind, is dan dat er dan 'eet-geen-

dieren-dag'... 

 

Lysbeth: Ja, ja. 

 

Jet: ...ook is op dierendag. Nou, daar kan ik me eigenlijk best prima in vinden. Maar er is dus 

ook een bedrijf dat gewoon speciale tuinfeesten organiseert voor je hond. 

 

Lysbeth: Nee, joh! 

 

Jet: Ja, joh. Ja, moet je wel naar Beverly Hills. 

 

Lysbeth: O. 



 

Jet: Maar ik kan me zo voorstellen dat dat soort, ja, mensen zullen we ze gewoon noemen. 

 

Lysbeth: Wie zijn die mensen? 

 

Jet: Gewoon tuinfeesten à 20.000 dollar geeft.. 

 

Marieke: Zo. 

 

Jet: ..voor hun hond, op dierendag. 

 

Lysbeth: Zou dat niet gewoon een geheime code zijn gewoon mensen te ontmoeten? 

 

Jet: Zou je denken? Ja, als jij echt geen... 

 

Marieke: Ik vraag me altijd af, in zulke gevallen, zeg maar bijvoorbeeld.. Ik was al een keertje 

in Nieuw-Zeeland en dan hadden ze dus chocola voor honden. 

 

Jet: Ja. 

 

Marieke: Toen dacht ik echt: waarom kun je ze niet gewoon hondenvoer geven, of 

hondenkoekjes geven? Waarom moet dit per se een associatie zijn met dit is chocola voor 

honden? 

 

Jet: Dat is toch denk ik het vertalen van hoe verwennen wij onszelf? 

 

Lysbeth: Dat is projectie van mensen, denk ik. 

 

Jet: Ja, dat is projectie. 

 

Marieke: Ja, terwijl volgens mij bij hen is het hoe smeriger het ruikt, hoe lekkerder ze het 

vinden. Dus ik denk daarin van... 

 

Jet: Niet Nederlands, denk ik, ga wij niet doen, denk ik? 



 

Marieke: Nee. 

 

Jet: Nee, hè? 

 

Lysbeth: Nee. 

 

Jet: Geen tuinfeest voor 20.000 euro op dierendag, maar gewoon elke dag heel erg goed 

zorgen voor je hond. Dat is toch een... 

 

Lysbeth: Er gebeuren wel dat soort dingen, want ik weet dat ze bij mijn zusje in het dorp, 

hebben ze 'Doggy Plons'. 

 

Jet: Wat is dat? 

 

Lysbeth: 'Doggy Plons' heet dat. 

 

Jet: Ja. 

 

Lysbeth: Dat is de laatste dag dat het buitenzwembad open is, mag je dus met je hond 

komen zwemmen. 

 

Jet: Ja, nou dat hebben wij dus in Rotterdam ook. In het Van Maanenbad en er is dan ook 

echt een badmeester bij en dan.. 

 

Marieke: Met z'n hond of zonder hond? 

 

Jet: Met hond, ja, zeker. En dan gaan ze allemaal zwemmen daar, dat is toch enig. 

 

Lysbeth: Nou ja, als je dat koppelt aan dierendag dat is misschien wel net het eind van het 

seizoen. Ik heb geen idee wanneer precies is, maar dat zijn natuurlijk leuke dingen, hè. Ja, als 

je het wil organiseren. Ik kan me best voorstellen dat mensen dat soort dingen organiseren 

voor hun hond... 

 

Jet: Ja, op dierendag dan het liefst. 



 

Lysbeth: Ik weet wel dat in het hondenspeelparadijs, dat wij wel verjaardagen van honden 

werden wel gevierd. Of dat ze de verjaardag van een heel nest, dat de fokker zegt: ik had 

een nestje, die zijn nu allemaal een jaar. En die nodigt dat hele nest uit, en dan huren ze dat 

hele hondenspeelparadijs af. 

 

Marieke: Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik een verkeerde datum als geboortedatum voor 

haar in mijn agenda had gezet. Ik dacht: 17 november. Krijg ik op 15 november van alle 

nestgenoten van Mila: o, onze honden zijn vandaag één jaar! Dat ik dacht: oh, dat was 

vandaag, niet over twee dagen pas. 

 

Jet: Maar voel jij je dan schuldig? 

 

Marieke: Nee. 

 

Jet: Nee, toch? 

 

Marieke: Voor haar, zij merkt dat zelf ook niet. En ik was al blij dat ik er ongeveer in de buurt 

zat, want mijn vriend was het volgens mij helemaal vergeten. 

 

Jet: Ik vergeet mijn eigen verjaardag nog, dus laat staan.. Ja, dierendag is dan natuurlijk wel 

makkelijk, want dan krijg je inderdaad een.. 

 

Lysbeth: Daar staat de krant vol van. 

 

Jet: Ja. 

 

Marieke: Het is op zich, denk ik, wel leuk om gewoon leuke dingen met je hond te 

ondernemen en om ze goed te verwennen. En daarbij is het, denk ik, heel belangrijk om te 

kijken: wat is voor je hond per se heel erg leuk? Want wij kunnen we wel denken: o, we gaan 

op dierendag gaan we hier en hier en hier naartoe, want het is superleuk. Maar als je hond 

dat helemaal niks aan vindt, ja, dan is dat, denk ik, niet echt een hele leuke beloning voor 

dierendag. 

 

Jet: Iets anders, hè, want jij zei: we hebben Doggy Plons. Nou goed, zoiets soortgelijks is er in 

Rotterdam ook. Een fotoshoot met je hond op dierendag? 



 

Lysbeth: Heb ik in september, dus ik kan me best voorstellen dat je dat op dierendag doet. 

Toevallig, ik heb het cadeau gekregen van vrienden. 

 

Jet: Vind je hond dat ook leuk? 

 

Lysbeth: Ik heb geen idee, want we hebben het nog nooit gedaan. Ik kan het de volgende 

keer misschien vertellen. 

 

Jet: O, wil je dan foto's meenemen, kunnen we die nog even posten bij de podcast. Kunnen 

mensen kijken of dat misschien iets leuks is, een fotoshoot met je hond? 

 

Marieke: Ik heb best wel heel veel leuke foto's met Mila. We hebben laatst een fotoshoot 

gehad met mijn gezin en toen later ook mijn schoonfamilie. Dus nou ja, toen zei ik, maar dan 

moet Mila er wel bij op komen en het is heel leuk om te hebben. Ik denk alleen niet dat ik 

haar er een heel groot plezier mee doe, behalve dan dat ze tussendoor heel veel koekjes 

krijgt, omdat ze dan... 

 

Jet: Ik wou zeggen... als je maar genoeg koekjes meeneemt. 

 

Lysbeth: Beetje hongerig meenemen. 

 

Jet: Ja, dan is gelijk alles leuk voor je hond. 

 

Marieke: En ik denk dat het superleuk is om ze terug te zien en om ze als herinnering te 

hebben. En ik denk dat je je hond er zeker geen kwaad mee doet, behalve als je dat op een 

hele ruwe manier doet, maar dat het zeker niet erg voor ze is. Maar ik denk niet dat het voor 

hen echt per se een hele grote verwennerij is. 

 

Jet: En dan helemaal niet als het ook nog met verkleeddingen gaat. 

 

Marieke: Nou, dat ligt eraan. Weet je, er zijn genoeg honden die gewend zijn om van alles en 

nog wat te dragen. En als ze daar aan gewend zijn en als je honden hebt die best wel kort 

zijn in de vacht, dan is het natuurlijk ook wel lekker dat ze in de winter een jasje of iets 

kunnen dragen. 

 

Jet: Ja. 



 

Marieke: En dan zijn ze het vaak wel zo gewend dat het niet zo'n hele grote ramp is, behalve 

als echt van allerlei tierelantijntjes eraan hangen dat je denkt: yo, ik zou hier zelf gek van 

worden. 

 

Jet: Ik ken wel echt een aantal fotografen die gespecialiseerd zijn om je hond of je andere 

dieren, ja behalve goudvissen dan, maar die dan echt daar foto's van maken. Schilderijen, is 

dat dan ook een goed idee? 

 

Lysbeth: Heb ik. 

 

Jet: Heb jij? 

 

Lysbeth: Ja. Voor m'n verjaardag gekregen. Fantastisch. Ik denk dat het een potloodtekening 

is. 

 

Jet: Ja. 

 

Lysbeth: Een hele goeie vriend van mij vroeg: heb jij een foto van je hond? Dus toen had ik 

een paar foto's gestuurd. En toen kreeg ik voor m'n verjaardag een tekening, denk van 20 bij 

30. Fantastisch gelukt. Want ik vind heel vaak portretdingen dan.. of een mens of een dier 

kijkt scheel of zijn neus staat scheef, of je herkent het toch niet. Maar deze.. 

 

Marieke: Ligt dat dan aan de tekening of ligt dat aan de hond? 

 

Lysbeth: 't Is net wat die tekenaar, denk ik, uitlicht wat je zelf niet ziet of niet wil zien of 

mislukt gewoon een beetje. Ik denk dat het portrettekenen wel één van de moeilijkste 

dingen is om te kunnen. 

 

Jet: Zeker. Zeker ook voor dieren. 

 

Marieke: Ik kan echt geen gezichten maken, maar deze tekening is echt heel erg mooi. Ik ben 

er heel blij mee. 

 

Jet: Dat zou wel wat zijn wat je aan aan aan hondenliefhebbers cadeau zou kunnen doen op 

dierendag. 



 

Marieke: Ja, ik teken en schilder zelf wel redelijk vaak en ik vind het dan vooral ook heel leuk 

om dieren te maken. Dus ik wil niet zeggen dat ik een expert bent of dat er heel goed in ben, 

maar ik vind het wel heel leuk en vooral dan om m'n eigen hond te maken. Dus Mila is al 

meerdere keren wel onderdeel geweest van mijn krabbelpartijtjes, zeg maar. En nou ja, dat 

is ook wel echt leuk, laatst zijn mijn broer en zijn vrouw dus getrouwd en daar heb ik ook 

een portret van een koe van gemaakt. Dus dan geen hond, maar dat zijn wel leuke cadeaus 

dan om te geven en om te krijgen. Dus ik denk dat dat voor een dierendag om aan vrienden 

of familie te geven, als je kennis heel erg van honden houdt, zijn dat best leuke cadeaus. 

 

Jet: Ja, en er wordt toch steeds meer gedaan met dieren. Er is bijvoorbeeld in Rotterdam ook 

een dogparade. Dan gaan honden dus echt over de catwalk en dat wordt dan ook echt als 

een soort modeshow wordt dat dan weergegeven. Daar ga ik binnenkort, denk ik, wel even 

een kijkje nemen. 

 

Lysbeth: Lijkt me ook wel lachen. 

 

Jet: Ja, nou, ik zal je even inseinen als dat weer gaat gebeuren. En er is dus ook een 

hondentalkshow, wisten jullie dat? 

 

Lysbeth: Nee. 

 

Jet: Nee, nou, ik ben daar voor gevraagd. Ik vind het enig. Ik heb het nog nooit gedaan, een 

hondentalkshow, maar ik ben heel benieuwd. Dus er worden premières georganiseerd met 

honden, dat je dus met je hond naar de film kan. 

 

Lysbeth: Superleuk. 

 

Jet: Ja, nou, je gezicht spreekt boekdelen Lysbeth, volgens mij vind jij het niet.. Zou je daar 

naartoe gaan met Rafieq? 

 

Lysbeth: Ik weet niet of ik hem daar een plezier mee doe. Hij houdt helemaal niet van veel 

mensen en veel prikkels. Dus ik denk dat hij het heel leuk vindt om in de bioscoop te liggen 

aan m'n voeten, Maar dat vindt 'ie net zo leuk als thuis als ik op de bank zit. 

 

Jet: Ik denk inderdaad dat het vooral belangrijk is dat je moet kijken naar wat je hond leuk 

zou vinden, zou jouw hond dat leuk vinden? 



 

Marieke: Nou, ik heb dus ook een blindengeleidehond opgeleid en die moest gewoon ook 

overal wel komen. Dan denk je: blindengeleidehond - bioscoop is misschien niet helemaal 

nodig, maar ik ging zelf wel naar de bioscoop. En dat was wel een mooi oefenmomentje. 

 

Jet: Ja. 

 

Marieke: En dat is inderdaad wel heel goed, want er gebeurt natuurlijk van alles, er zijn best 

wel wat harde geluiden. Dus heel goed om ze daar op te trainen, maar ik denk zeker niet dat 

ik haar daar per se een heel groot plezier mee deed. Zij vond het niet erg, want ze is het 

gewend. Maar ja, ik zou, denk ik, niet zo heel snel met Mila naar de bioscoop gaan als dat 

niet nodig is, zeg maar. 

 

Jet: Nee, en we willen gewoon onze honden graag verwennen. En het liefst zoveel mogelijk. 

En waarmee verwen je ze het meest? Met eten. De laatste trend die ik heb gevonden op dat 

gebied is dus een soort thuisbezorgd, maar dan voor honden. 

 

Lysbeth: Echt waar? 

 

Jet: Ja, echt. 

 

Lysbeth: O. Ik ken wel zo'n box, waar je iedere maand speeltjes krijgt en knabbeltjes. Dan 

neem je een abonnement en dan krijg je dus iedere maand een doos en dan kun je aangeven 

hoe groot je hond is en wat voor soort ras. En dan krijg je een doosje en daar zitten speeltje 

in en daar zitten een paar botjes in en wat koekjes en dingetjes. 

 

Marieke: Ik vind het zelf wel net zo leuk om naar de winkel te gaan en dat soort dingetjes uit 

te zoeken. 

 

Jet: Ik ook, want zij mag het dan zelf uitzoeken bij mij. 

 

Marieke: Dat doe ik bij hem ook wel eens, met een botje. 

 

Jet: Maar dat doe ik dan een volgende keer wel op dierendag, maar eigenlijk komt het erop 

neer dat het, als je het echt goed doet, dan is elke dag gewoon dierendag. 

 

Lysbeth: Ja. 



 

Jet: Toch? 

 

Marieke: Ja, dat denk ik wel inderdaad. En ik denk ook dat, zoals met de activiteiten die je 

met je hond onderneemt, is het heel belangrijk om te kijken hoeveel honden komen daar 

naartoe? En hoe vindt mijn hond andere honden? Want als ze superblij worden van andere 

honden, dat kan ook allemaal. Ja, dan is dat geen probleem. Maar voor Mila, die vindt op 

zich andere honden zijn prima, maar die hoeft niet de hele dag twintig verschillende honden 

om zich heen te hebben, want daar wordt ze doodongelukkig van. En daar wordt ze dus ook 

qua gedrag niet heel veel beter van. Dus dan kijk ik wel eens van: nou, oké, is het nu nodig 

dat dit op gaan zoeken? Nee, eigenlijk niet, dus dan gaan we iets anders doen. 

 

Jet: En dan maakt het eigenlijk helemaal geen reet uit, of dat dan 4 oktober is, of 10 oktober. 

 

Marieke: Nee, nee, inderdaad, 

 

Lysbeth: Het is wel een trigger om een keer goed over na te denken van wat is eigenlijk leuk 

om te doen met je hond, wat je mailbox loopt natuurlijk vol. Met leuke cursussen of events 

of een nieuw soort eten of brokjes, dus het is voor mij meer een soort 'aha momentje': oh, 

ja, dat zou ik ook eens kunnen doen. 

 

Jet: O, kijk, de honden worden nu ook, as we speak, gewoon lekker gevoerd, maar ik denk 

dat we het hier wel bij kunnen laten. 

 

Marieke: Volgens mij is de boodschap duidelijk. 

 

Jet: Ja, de boodschap is wel duidelijk: laat er elke dag dierendag zijn, want als het dierendag 

is, heb je zelf ook gewoon een leukere dag. Dus, hè? 

 

Lysbeth: Ja, zeker weten. 

 

Jet: Elke dag maken we er wat leuks van. 

 

Marieke: Daarom. 

 

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?' Heb jij ook een vraag? Stuur 

dan een mail naar ons, via podcast@smuldier.nl. Abonneer je op deze podcast via één van 



de bekende podcastkanalen, zoals Spotify, Google of Apple podcasts. Enne, vergeet niet je 

hond extra te verwennen vandaag. Doei. 

 

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol 

op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal 

ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want zij geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste 

eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, 

zijn ze niet geweldig, mijn mensen? 

 


