Wie laat de hond uit? / #17 Hondenspeeltjes (Audiotranscript)
Marieke: Laatst had ik een bruiloft en toen was de hond de ringendrager, zeg maar. Maar
tijdens de ceremonie moest 'ie, als pup zijnde, vier maanden oud, moest 'ie toch rustig gaan
liggen. Ik heb twee van die Kongs mee gehad, helemaal gevuld met leverworst en ga maar je
ding doen. Hij is de hele ceremonie stil geweest.

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

Voice-over: Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Jet,
Lysbeth en Marieke over het leven met hun viervoeters. Hondenexpert Maaike Stoker van
dierenspeciaalzaak ZOO&ZO uit Ede vertelt over alle hondenspeeltjes die op de markt zijn.
Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Ingrid.

Jet: Hé, Ingrid, hallo!

Ingrid: Hallo.

Jet: Hallo, met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'. Ik heb begrepen dat jij een leuke
vraag hebt over honden.

Ingrid: Dan moet je eens even luisteren hoor, want ja, dan ga je daar zo'n dierenwinkel
binnen. En dan overvalt het je van wat er allemaal te zien is, het is zo veel, zo ongekend. Ja,
dat ik dacht: nou en wat nu?

Jet: Ja, want jij was op zoek naar iets bijzonders voor je hond?

Ingrid: Ja, thuis is natuurlijk, hij loopt me achterna steeds en dan wil 'ie steeds wel spelen of
wat dan ook. Maar dan bijt 'ie tegenwoordig in m'n kleren.

Jet: O, jee.

Ingrid: En dat wil ik helemaal niet, want zo'n deugniet is het dan ook.

Jet: Ja.

Ingrid: Dus ik denk nou, ik ga eens even wat halen.

Jet: Wat te spelen?

Ingrid: En dan kom in een walhalla van prachtige spulletjes, maar dan denk je: ja, wat moet
ik nou meenemen?

Jet: Oké.

Ingrid: Waar kan ik met Bas mee bezig zijn?

Jet: Lekker spelen met Bas. Dan heb ik heb ik wel goed bericht voor jou, want wij zitten
namelijk nu in een enorme speelgoedwinkel voor honden en andere dieren: ZOO&ZO in Ede.

Ingrid: O, wat leuk, ja.

Jet: En daar heb ik toevallig het opperhoofd hondenspeeltjes bij mij aan tafel zitten, dus ik
zal eens eventjes vragen aan haar of zij goede tips voor jou heeft, Ingrid. Is dat een goed
idee?

Ingrid: Ja, hartstikke goed idee!

Jet: Lijkt mij ook. En dan kan jij lekker gaan spelen met Bas zonder dat 'ie in je kuiten bijt.

Ingrid: Ja, want je weet het gewoon.

Ingrid: Ja toch?

Ingrid: Ja, nou, hartstikke fijn, want je weet gewoon geen keuze te maken.

Jet: Ja, dat snap ik wel.

Ingrid: En als ik een beetje richtlijn krijg.. ja, het is geen grote hond, daar moet je wel
rekening mee houden, denk ik, want dat zie ik ook wel. Je ziet hele grote speelballen en
allerlei toeters en bellen, maar ik wil wel iets kleins natuurlijk, hè?

Jet: Oké, ik ga het meenemen, maar in ieder geval hartelijk dank voor je leuke vraag, Ingrid.

Ingrid: Ja, graag gedaan.

Jet: Oké, tot later.

Ingrid: Oké, dank je.

Jet: Hoi.

Ingrid: Doei, doei.

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 koningin
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 17: hondenspeeltjes.

Jet: Goed dames, Marieke, Lysbeth, fijn dat jullie er weer zijn en we hebben hier ook nog aan
tafel het opperhoofd van dierenwinkel ZOO&ZO als het gaat om hondenspeeltjes. Maaike,
fijn dat je er bent.

Maaike Stoker: Ja, hallo.

Jet: Ja, ik kreeg een hele leuke vraag binnen van Ingrid. Zij gaat dan zo'n winkel in zoals deze
en zij zegt: ja, dat is een enorm walhalla met van alles en nog wat. En zij heeft een hond die
niet al te groot is en ze wil heel graag spelen, want ze merkt dat het hondje wil spelen. Maar
ze weet gewoon eigenlijk niet waar ze moet beginnen, er zijn natuurlijk ook zo onwijs veel
verschillende soorten speelgoed voor honden. Ik kijk jou even aan, Marieke, maak jij jezelf
schuldig aan het kopen van speelgoed voor je hond?

Marieke: Deed ik aan het begin heel veel toen Mila net kwam, heb ik echt weet ik niet
hoeveel speeltjes gehaald. En nu nog steeds af en toe wel iets nieuws. Alleen ik merk dat ze
sommige dingen gewoon heel erg leuk vindt en andere dingen denkt ze: nou hoef ik echt
niks mee. Dus waar ik haar nog een stukje blijer mee maak, is echt met botjes en
kauwdingen. Dus dat koop ik wel regelmatig, maar echt de speeltjes, ja, ze heeft er zoveel
liggen die ze nooit gebruikt, dus daar ben ik op dit moment even mee gestopt. Als ik echt
iets leuks tegenkom...

Jet: Voordat je er erg in hebt, geef je een fortuin uit.

Marieke: Ja.

Jet: Inderdaad, dat is omdat je van je hondje houdt, ja. Lysbeth?

Lysbeth: Ja, Rafieq heeft z'n eigen speelgoedmandje.

Jet: Oké.

Lysbeth: En als 'ie wil spelen, loopt 'ie daar naartoe en dan begint 'ie dingen eruit te gooien
in de lucht, maar apporteren dat zit er niet in. Dus drie keer brengt 'ie wat en de vierde keer
dat ik het weggooi, kijkt 'ie me aan: nou, je weet toch waar het ligt, haal het lekker zelf.

Jet: Ja, ik heb dus ook echt een bak aan een ding hangen en dat zit helemaal vol met
allemaal hondenspeeltjes. En Poppy loopt daar dan naartoe en die gaat daar dan inderdaad
gewoon bij. En de ene keer speelt ze met dit en de andere keer speelt ze met dat. En als ik
dus een nieuw speeltje wil gaan uitzoeken voor haar, dan neem ik haar dus gewoon mee
naar de winkel.

Lysbeth: Nou, dat is aan hem niet besteed. Hij heeft één wiebelspeeltje. En daar gaat hij ook
zelf naar toelopen en dan gaat 'ie er tegen aantikken of de bij staan blaffen, want dan wil 'ie

daar brokjes in hebben. En als dat wiebelt en hij slingert er maar hard genoeg tegen aan,
schiet er af en toe een brokje uit. Superleuk ding.

Jet: O ja.

Lysbeth: En speeltjes, een beetje van die pluche dingen, ja, die kocht ik ook, maar hij begint
met de ogen, vervolgens bijt 'ie heel subtiel de voeten eraf, dan de neus en dan is het klaar.
Dus ik ga nu naar de kringloop en bij ons kun je gewoon gratis knuffels bij de kringloop
halen. En hij vindt niks leukers dan al die vulling eruit te halen.

Jet: Ja.

Lysbeth: En ik kan je vertellen: in een heel klein beertje zit heel veel vulling.

Jet: Ja, ja.

Marieke: En hij eet het niet op?

Lysbeth: Nee. Hij eet niks op.

Marieke: Dat scheelt dan weer.

Lysbeth: Oude flessen doet het bij hem ook heel goed. Oude flessen met brokjes die gaat 'ie
heel hoog in de lucht gooien, vindt 'ie hartstikke leuk. Hij maakt het kapot.

Lysbeth: Rafieq moet naar het circus, denk ik.

Lysbeth: Nou ja, hij is niet te trainen.

Jet: Pop houdt daar ook inderdaad van om vullingen ergens uit te halen. Maar als ik haar
meeneem naar de winkel en ze mag een speeltje uitzoeken, dan wordt ze daar heel blij van.
Ondanks het feit dat ze natuurlijk wel enigszins wordt afgeleid door alle andere lekkere
dingen die daar te krijgen zijn.

Lysbeth: Lekkere dingen.

Jet: Maar Maaike, Maaike Stoker, ja, jij werkt echt in zo'n walhalla.

Marieke: Ja, het is echt zo groot hier, ze hebben zoveel dingen.

Jet: Niet normaal: je moet je gps aanzetten om bij de vissen uit te komen. Het is echt
gestoord. Maar goed, jij kent hier de weg, dus we houden ons vast aan jou.

Maaike Stoker: Zeker.

Jet: Ik snap wel dat Ingrid denkt: oh, oké...

Maaike Stoker: Waar moet ik beginnen?

Jet: 100.000 verschillende kleuren, grote dingen met geluid, dingen zonder geluid, zachte
dingen, dingen met batterijen, dingen waar waar brokjes uitgeschoten worden. Ja hallo zeg,
hé! Waar beginnen we?

Maaike Stoker: Ja, nou, het is natuurlijk afhankelijk of je een pup hebt, of dat je een grote
hond hebt. Voor puppies zijn natuurlijk net wat andere speelgoeddingen nodig dan voor
grote honden. Je hebt natuurlijk speelgoed met snoepjes, je hebt denkspelletjes, je hebt
balletjes, ja, noem het maar op. En daar zit gewoon heel veel verschil in.

Jet: Ja, ik begrijp van in ieder geval van de Ingrid dat het hondje heel graag wil spelen en die
begint nu een beetje dingen te slopen. Het is niet een heel groot hondje, het is ook geen pup
meer. Wat zou jij dan aanraden?

Maaike Stoker: Ja, het kan zijn dat 'ie natuurlijk lekker die kauwbehoefte heeft. Dus dan heb
je bijvoorbeeld een Nylabone. Daar zitten verschillende smaken aan en dat...

Jet: Heb je die meegenomen nu?

Maaike Stoker: Ja, klopt. Ik heb hier de puppyvariant.

Jet: Schuif die eens door, want dan kan ik dat even...

Marieke: Je moet eraan ruiken.

Maaike Stoker: En de volwassenvariant.

Lysbeth: Het ruikt naar kip. Rafieq vindt het heel lekker ruiken.

Jet: Gatver. Ja, sorry hoor, maar dit is echt heel goor. Maar ik denk dat, ja choose best
Nylabone. Dat is een kauwbevorderend gummi-ding, met een, ja, toch, dit is toch gummi?

Maaike Stoker: Ja, klopt.

Jet: En dat ruikt dan naar kip.

Maaike Stoker: Ja, daar zit dan, zeg maar, ja dat zit daar. En dat vinden ze aantrekkelijk. Dus
dan heb je echt die kauwbehoefte, zeg maar, zonder dat het gevaar brengt voor je hond.

Jet: En het is dan goed voor de tandjes en dit is voor puppy's tot 16 kilo. Kanonnen. Dat is
toch geen puppy meer? Halleluja. Ja, oké, het zijn natuurlijk dingen, want waarom is het
voor een hond belangrijk om te kauwen?

Maaike Stoker: Ja, zodat die kaken natuurlijk en die tanden schoonhouden, dus voor de
kaakbeweging inderdaad.

Jet: Is het ook rustgevend?

Marieke: Ja, dat ze tot rust komen, want kauwen is voor een hond heel erg ontspannen, zeg
maar. Dus als ze dat kunnen doen, zul je ook zien dat ze makkelijker gewoon ook tot rust
komen na die tijd. Of in ieder geval: dat hebben ze gewoon nodig om ook die rust te kunnen
pakken. Dus eigenlijk maak je ze er heel gelukkig mee, als ze kunnen kauwen.

Jet: Ja, dat heb ik ook hoor, maar dan met eten. Ja, is heel gek misschien.

Marieke: En dat is ook goed voor dieet, want volgens mij mogen ze dit niet opeten, maar
gewoon aan kauwen.

Jet: Er zitten niet heel veel calorieën in. Maar dit is beter, denk ik, dan als ze bijvoorbeeld op
hout gaan kauwen.

Maaike Stoker: Ja, zeker.

Jet: Want ik heb ook wel eens als ik als Poppy betrap op stukken hout kauwen, dat ik denk:
oké daar gaan die splinters, lekker dan.

Maaike Stoker: Ja klopt, en als ze 'm op een bepaalde verkeerde houding in de bek hebben,
kan het natuurlijk ook het gehemelte beschadigen. Inderdaad, wat u zegt: je hebt splinters
wat in de wang kan blijven hangen. En als je dat als eigenaar dan net niet opvalt en het gaat
irriteren, dan heb je natuurlijk kans op abcessen dus dat wil je natuurlijk ook niet.

Jet: Nee.

Voice-over: Wij hebben bij de dierenartsenpraktijk echt wel gezien dat een hond echt ver
achter in z'n bek toch echt een stukje hout, een splinter had zitten. Dat zie je in eerste
instantie niet, maar je gaat wel merken dat je hond zich anders gedraagt en dat is inderdaad
met het kauwen op hout gewoon echt een risico. En ook het gooien met stokken: het is heel
leuk, maar het is heel gevaarlijk. Het zal echt niet de eerste hond zijn die daardoor één van
zijn lichaamsdelen doorboord krijgt.

Jet: Hou even op.

Marieke: Ja, echt waar.

Lysbeth: Die stuiteren en dan krijgen ze ze verkeerd in de bek. Ik ben ooit met een stok
bekogeld door iemand bij mij in de wijk, die gooide stok voor z'n hond en die kreeg ik op m'n
achterhoofd, was best hard.

Jet: Weet je zeker dat het voor de hond was?

Lysbeth: Hij heeft later mijn hypotheek afgesloten, dus ik denk niet dat 'ie een heel erge
hekel aan me had.

Jet: Oké.

Maaike Stoker: Dus daar heb je dus ook varianten in, in rubber en dat soort dingen.

Jet: Dat is dan wat beter.

Maaike Stoker: Die net wat veiliger zijn voor de hond. Inderdaad niet dat je een stok tegen je
achterhoofd aan krijgt.

Marieke: Veiliger voor de hond en de andere wandelaars.

Lysbeth: En mergpijpjes, die zijn ook supergevaarlijk.

Jet: Sorry?

Lysbeth: Mergpijpjes, waar je soep van kookt.

Jet: Is dat gevaarlijk?

Lysbeth: Ja, want als 'ie te groot is, krijg je 'm onder de onderkaak en dan moet de dierenarts
'm eraf zagen.

Maaike Stoker: Dat zijn de mergpijpjes van bot, maar je hebt ook de mergpijpjes gewoon
met runderhuid en dat is natuurlijk een kauwlapje. Dus dat kauwen ze natuurlijk gewoon op
en dat andere bot moet natuurlijk geslepen worden. Ja, en als je een hond hebt die net wat
met zijn kaak verkeerd doet, ja, dan heb je daar eventueel kans toe.

Lysbeth: Vrienden van mij hebben dat gehad. Er zit altijd merg in dat pijpje als je soep hebt
gekookt, die hond wil dat er allemaal uithalen, maar als 'ie dus net een beetje een
onhandige beweging maakt, dan gaat die over z'n hoektanden heen en aan de hangt 'ie dus
zo aan z'n bek.

Marieke: Special effects.

Jet: Zullen wij hier een foto van maken?

Maaike Stoker: Dus daarom is het ook altijd belangrijk als je iets aan de hond geeft, dat je er

wel het toezicht op houdt om te kijken van hoe reageert 'ie op een product? Hoe reageert 'ie
op het snackje? Of eventueel het speelgoed? Dat je weet wat je hond ermee doet.

Jet: Ik heb er nog nooit over nagedacht over zo'n soort bot, wel over botjes van een kip ofzo,
weet je wel.

Jet: Ja.

Jet: Ik denk: ja, dat versplintert makkelijk, dus dat zal dan ook misschien pijnlijk zijn. Maar,
oké, er zitten heel...

Marieke: Ja, en ik heb ook wel eens zo'n kauwstaafje gehad waar dan flappen vanaf komen,
en één van mijn honden heeft toch in één keer die flap naar binnen gekregen. Dus die zat
voor z'n luchtpijp.

Lysbeth: Moest je een Heimlich doen.

Marieke: Ja, nee, ik heb echt met mijn vingers zo dat in die bek...

Jet: Hou op.

Marieke: Dat stukje moeten pakken, maar dan baal je als je er niet bij bent. Kijk, nu zat ik
ernaast, dus ik kon snel ingrijpen. Maar als je er dan niet bij bent, ja, heel veel dingen zijn
wel echt onder toezicht die gegeven moeten worden.

Maaike Stoker: Ja, en daarom vragen wij ook dat mensen advies aan ons vragen, zodat wij
kunnen kijken naar wat voor hond de klant heeft. Hebben ze een pupje? Hebben ze een
hond die echt flinke kauwbehoefte heeft? Dan kunnen we kijken naar wat het beste bij die
hond past. Kijk, je kan niet van een puppy verwachten dat 'ie in één keer gelijk weet wat 'ie
met zo'n botje moet doen. Dus dat kan je dan langzaam opbouwen. Ja, van slachtproducten,
runderhuidproducten, op een andere manier gewassen, zeg maar, ja, dat je daar die stapjes
in toetreedt.

Jet: Ik heb me nooit gerealiseerd, Maaike, dat er zoveel dingen waren, waar dan ook nog
echt een verhaal...

Maaike Stoker: Ja.

Jet: Ik denk, leuk, spelen. Maar het heeft dus natuurlijk ook alles te maken met veiligheid en
ook met leren.

Maaike Stoker: Zeker, zeker.

Marieke: En ook de grootte van die dingen, want je kan je pup die heel klein is wel een
megabot geven. Maar ja, daar passen die kaken niet omheen.

Jet: Die kan 'ie niet eens optillen, ah.

Maaike Stoker: En inderdaad, wat je zegt, je moet een hond natuurlijk ook bezighouden.
Kijk, voor een pup kan je natuurlijk niet zeggen van: joh, ik ga even twee uur lekker een
wandeling maken en daarna zal 'ie lekker moe zijn, want daar is 'ie nog niet volgroeid voor.
Dus dat is voor z'n spieren en gewrichten natuurlijk niet gezond.

Jet: Ja.

Maaike Stoker: Maar ze hebben natuurlijk wel die energie. Dus ja, hoe ga je dan een pup
moe maken? Nou ja, dat kun je door middel van denkspelletjes, snoepjes verstoppen.

Jet: Maar denkspelletjes voor honden, dat vind ik leuk.

Maaike Stoker: Ja.

Jet: Want sommige honden hebben daar echt veel behoefte aan, zeker honden die wat
slimmer zijn, die graag willen leren. Wat voor spelletjes, want als ik aan spelletjes denk, dan
denk ik aan ganzenbord, maar dat moet je natuurlijk niet met je hond doen.

Maaike Stoker: Nee, nee. Nou ja, ik heb hier een denkspel op level twee, want je hebt ook
verschillende levels. Je begint natuurlijk met level één, twee, drie.

Marieke: Er gaat een wereld voor je open, hè?

Jet: Ja, enig!

Maaike Stoker: Dus dat is eigenlijk een moeilijkheidsgraad wat per hond natuurlijk daarbij
komt kijken.

Jet: Kan ik kan je dat even doorschuiven, dan kan ik het even omschrijven.

Marieke: Ik heb ze voor Mila ook. Ik heb er twee en vooral als pup zijnde heel vaak gebruikt.
En ook heel vaak gewoon echt samen dit puzzeltje opgelost.

Lysbeth: Dat moet je dus echt samen doen.

Jet: Dit is een activity board, dat heb je voor baby's ook en als je dan op een knopje drukt,
gaat daar ergens anders een luikje open en daar zitten dan snoepjes onder. En dat moet je
hond dan op een gegeven moment leren van: als ik op dit knopje druk, gaat dat luikje open.

Maaike Stoker: Of dingetjes verschuiven dat ze met hun neusje kunnen doen, of eventueel
met hun pootje. En dan leren ze daar ook mee om te gaan en prikkels en ontdekken.

Jet: Nou ja, als je mij dit als klein meisje had geleerd van: als je dit doet, dan zit daar een
chocolaatje dan had ik het zo geleerd hoor.

Marieke: Je moet het wel langzaam ook opbouwen, dus je kan niet gelijk verwachten dat ze
precies begrijpen wat er moet gebeuren. Dat soms moet je een schuifje nog maar half
gesloten hebben.

Lysbeth: Half open, ja.

Maaike Stoker: Ja.

Jet: Oké.

Maaike Stoker: Of even een keertje voordoen van: nou zo en zo, en dan zien ze zelf ook...

Marieke: En zelf ook de koekjes opeten die erin zitten.

Maaike Stoker: Dan zou ik het wel met chocola doen.

Jet: Dat is wel een goeie. Maar als je dan bijvoorbeeld met hondeneigenaren aan het praten
ben en jij zegt: ja, mijn hond die lost al spelletjes op op level twee.

Maaike Stoker: Dan ga je een stapje hoger.

Marieke: Level drie. Toe aan de volgende uitdaging.

Jet: Ik voel een nieuw televisieformat aankomen.

Marieke: De slimste hond van Nederland.

Jet: Want dit is dan level twee, wat is dan level drie?

Maaike Stoker: Ja, dan is de moeilijkheidsgraad hoger, dus dan liggen de snoepjes onder een
ander bladje.

Marieke: Of moeten ze soms twee dingen doen in plaats van één ding verschuiven.

Jet: Geweldig.

Marieke: Of je hebt van die hangertjes en dan in buisjes zitten dan ook snoepjes en dan
moeten ze met een pootje het buisje omtikken.

Lysbeth: Die heb ik.

Jet: O, jij hebt dat gewoon thuis!

Lysbeth: Dat heb ik, met die buisjes heb ik. Vindt hij superleuk. Alleen hij slaat zo hard, dat is
ook wel interessant, want als je zacht slaat, dan met de zwaartekracht, als je op zn kop, dan
valt 'ie naar beneden. Maar als je heel hard slaat...

Jet: Draait 'ie gewoon.

Lysbeth: Dan gaat 'ie draaien. En dan blijft dat snoepje dus achterin dat dingetje zitten, dus

dat was nog best wel even wat om dat te leren, maar dat had hij eigenlijk in een avond
geleerd.

Maaike Stoker: Ja.

Jet: O, dus jij hebt een extreem slimme hond, Lysbeth.

Lysbeth: Nee, ik denk dat 'ie gewoon hongerig is.

Maaike Stoker: Het is gewoon een leuke uitdaging, want ja, wij willen ook blijven leren,
ontdekken en dat geldt voor honden ook.

Jet: Ja, want het is echt ook wel heel belangrijk om ze mentaal...

Maaike Stoker: Mentaal gezond te houden, ja.

Jet: Als je hond verveeld is, dan krijg je dus ook gewoon sloopgedrag.

Maaike Stoker: Jazeker.

Jet: Dat is wat Ingrid net ook een beetje zei van: ja, Bas begint een beetje te slopen.

Marieke: Ik heb hier ook voor het eerst kennis meegemaakt bij de training van
blindengeleidehonden, omdat die puzzels ook heel erg hun denkvermogen stimuleren.

Maaike Stoker: Je houdt ze scherp.

Marieke: En op de dagen dat er bijvoorbeeld echt veel sneeuw lag of wat dan ook, dan kun
je natuurlijk niet de routes gaan lopen, maar je moet wel zorgen dat ze hun mentale
uitdaging krijgen. En dan zijn van die puzzels gewoon echt ideaal, heel.

Jet: Heel leuk ja, want ik heb natuurlijk ook speeltjes, maar zo'n activity board, daar heb ik
eigenlijk nog nooit aan gedacht.

Maaike Stoker: Ik zou zeggen, kom zometeen naar beneden.

Marieke: Sla je slag.

Jet: Want er liggen natuurlijk nog veel meer dingen. Er liggen ook gewoon echt knuffels zoals
je ze bij wijze van spreken bij kleine kinderen ook ziet.

Maaike Stoker: Zeker.

Jet: Maar wat maakt deze knuffels dan anders?

Maaike Stoker: Ik heb hier een knuffel en daar zit touw in verwerkt.

Jet: O, lekker kauwen.

Maaike Stoker: Kijk, als een hond iets kapot wil maken, dan krijgen ze het kapot.

Jet: Zeker.

Maaike Stoker: Maar het is meer de toenadering van hoe geef je het speeltje aan de hond en
wat doe je er samen mee? Want als ik 'm aan de hond zou geven, dan neemt 'ie hem mee
naar z'n mand en hij scheurt 'm aan stukken. Dat is gewoon logisch. Maar als je er een
samenspel van maakt, dan is het voor de hond veel leuker, want het baasje doet mee. Een
nieuw product. Wat gaan we doen? Spannend, leuk, super veel nieuwe prikkels. En omdat
hier touw in zit, is het wat sterker verwerkt dan bijvoorbeeld een, wat je net zegt, een
pluche knuffel. Want ja, dat is één naadje en het is feest. En met deze...

Jet: Daar kun je wat langer mee door.

Maaike Stoker: Ja, zeker.

Jet: En er zitten dus ook allerlei verschillende materialen in.

Maaike Stoker: Je hebt ze met pluche en je hebt ze met katoen. Er zit in deze variant best
wel verschil in groottes. Kleine, want je hebt natuurlijk grote honden, kleine honden.

Marieke: Zie je wat er op staat?

Jet: Nee, ik zie niet wat...

Marieke: Feel me. Dat wil je gelijk ook uitproberen hoe het voelt.

Maaike Stoker: Ja, je kan het voelen, hoor. Ik zal even rondgeven. Er zit ook een piepje in.

Jet: Oh.

Lysbeth: Dat heb ik altijd geleerd. Piepjes moet ik altijd eruit slopen van onze hondenschool.

Maaike Stoker: Ja, het is net wat je zelf wilt en wat je je hond aanleert. Maar als mensen het
vervelend vinden, dan zeg ik altijd van: joh, prik er met een pincet een gaatje in, dan doet
het piepje het ook niet meer.

Lysbeth: Het is meer dat als je ze traint...

Jet: Rafieq begint wel gelijk te kwispelen, ik denk dat...

Lysbeth: Maar dit is binnen twee tellen helemaal aan gort.

Jet: O, oké, laten we dat maar niet doen.

Jet: Maar dat is ook nog wel een goeie, want oeh, daar gaat het water. Dat is wel een goeie,
want Rafieq, die is zo slim om het knuffeltje alleen kapot te trekken en eet het niet op. Maar
er zijn ook genoeg honden die wel vervolgens de inhoud opeten en nou ja, verstoppingen,
alles. Dus let daar wel op, zorgen wel voor dat als jij een hond hebt waarvan je dat niet weet,
dat je ze dan niet alleen laat met een knuffeltje. Want ja, je wil gewoon niet dat je daarmee
naar de dierenarts moet om te opereren.

Lysbeth: Konijnenoor met haar helpt de darmen een beetje schoonmaken. Als 'ie per
ongeluk iets heeft opgegeten.

Jet: Gatver.

Maaike Stoker: Zeker, ja, verkopen we heel veel.

Jet: Konijnenoor met haar. Lekker.

Maaike Stoker: Het is wat heftig, maar ja, voor de honden heel gezond.

Jet: Ik wil nog even terug naar de speeltjes, want je hebt dus speeltjes waar een hond soort
geborgenheid mee zoekt, want daar zie ik the little buddy liggen.

Maaike Stoker: Dat is eigenlijk een schaapje en je hebt hem ook in een berenvariant. En daar
zit een heartbeat-pompje in. En dat is voor puppies, die krijgen daar echt heel erg veel
geborgenheid uit. Want je moet natuurlijk denken van: we gaan voor het eerst in een auto,
we komen bij iemand in een nieuw huis, nieuwe geurtjes, eventueel kinderen, noem het
maar op. En met zo'n knuffel kunnen ze hun eerste zelfvertrouwen even terugwinnen.

Jet: Lekker bij mama.

Maaike Stoker: Precies ja, dat ze dat idee hebben, dat ze wel even een balans vinden. En dan
kun je dat langzaam afbouwen naar: ik kan het ook zelf. Zo wint de hond langzaam
vertrouwen en het zorgt voor een echt veilig gevoel.

Jet: Dat zou misschien ook nog wel eens voor angstige honden kunnen helpen.

Maaike Stoker: Zeker.

Lysbeth: Of honden uit het buitenland, die dus nooit alleen zijn geweest, want hij heeft drie
maanden lang in een opvang gewoond en hij was echt nog nooit van z'n leven zonder z'n
vrienden geweest.

Jet: Ach. Ja, dat is eigenlijk wel mooi ook.

Maaike Stoker: Dus ze kunnen er heel veel veiligheid aan ervaren en dat zorgt natuurlijk ook
voor zelfvertrouwen. Want angst is natuurlijk iets wat opbouwt en als je dat wat kan
belemmeren, is dat natuurlijk voor de hond veel fijner en uiteindelijk voor jezelf ook.

Jet: Dus, goed, Ingrid kan haar lol op. Eigenlijk moet ze ervoor zorgen dat de hond niet alleen
een lekker plekje heeft om te rusten, maar ook iets om te leren en iets om mee samen te
spelen. Dat is het begin voor speeltjes thuis, zou je zeggen.

Maaike Stoker: Ja, zeker, ja. En je hebt natuurlijk verschillende...

Jet: En kauwen, niet vergeten, kauwen.

Marieke: En je hebt natuurlijk speeltjes waar. Ja hoor.

Marieke: En je hebt natuurlijk ook speeltjes waar je eventueel snackjes in kan doen, zodat de
hond denkt van: hier ga ik wat voor doen. Dus dan worden ze uiteindelijk ook gelijk beloond
voor hetgene wat ze doen.

Lysbeth: Daar is Rafieq echt helemaal gek op.

Jet: Tuurlijk, ja.

Lysbeth: Hoef je 'm ook niet uit te leggen.

Maaike Stoker: Wij worden ook gelukkig van lekker eten, dus een hond heeft dat ook.

Marieke: En dat is heel mooi met zo'n Kong. Die kun je dus wel inzetten op het moment dat
je er niet bent, die is heel veilig. Daar kun je smeerkaas of pindakaas of wat je er ook maar in
wilt smeren.

Lysbeth: Ijsjes kan je erin maken.

Marieke: En die kun je geven zonder dat je er per se bij hoeft te zijn. Dus dat is wel mooi.
Laatst had ik een bruiloft en toen was de hond de ringendrager, zeg maar. Maar tijdens de
ceremonie moest 'ie, als pup zijnde, vier maanden oud, toch rustig gaan liggen. Ik heb twee
van die Kongs mee gehad, die helemaal gevuld met leverworst en ga maar je ding doen. Hij
is de hele ceremonie stil geweest.

Jet: Kijk!

Maaike Stoker: En je hebt daar ook verschillende groottes in.

Jet: Voor alle soorten honden.

Maaike Stoker: Ja, zeker. Je hebt een puppyvariant, die zijn wat zachter qua materiaal. De
rode is eigenlijk gewoon de standaard en de zwarte die is 'extreme', dus die is extra hard. En
dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat voor hond je hebt. Ik ben zelf altijd een
voorstander van een iets grotere maat. Dan heb je natuurlijk niet dat je inslikgevaar krijgt of
dergelijke.

Lysbeth: En is het gat groter, dan heb je 'm sneller leeg, als je hond bent.

Jet: Zo is dat ook. Ik heb dat soort speeltjes en als ik dan inderdaad wel eens net iets langer
weg ben dan Poppy is gewend, dan verstop ik ze door het hele huis. Dat weet ze. Dus dan zie
ik altijd een heel blij slapend hondje als ik terugkom, dus dat werkt heel goed. Ondertussen
ook blij en tevreden te houden.

Maaike Stoker: En het is ook goed inderdaad, als jij bijvoorbeeld heel veel speelgoed hebt,
maar het ligt er altijd, is het niet meer interessant.

Jet: Dus je moet eigenlijk ook verstoppen.

Maaike Stoker: Ja, als je het af en toe een keertje weggestopt en je biedt het weer opnieuw
aan, dan denkt 'ie van: hé, dat is leuk, daar kan ik weer wat mee. Dus dat scheelt natuurlijk
ook heel veel.

Jet: Nou, Ingrid, ik hoop dat je geluisterd heb. Ik weet in ieder geval één ding zeker als je dat
hebt gedaan: het gaat je geld kosten, maar o, wat gaat Bas hier blij mee zijn. Dank je wel,
Maaike.

Maaike Stoker: Ja, graag gedaan.

Jet: En ik zie een kwispelende Rafieq hier onder tafel, dus ik denk dat jij ook nog even de
winkel in moet Lysbeth, sorry.

Lysbeth: Creditcard niet meegenomen.

Jet: O, ik stuur wel een tikkie. En als je nou denkt: ik wil al die tips nog even teruglezen? Dat
kan. Moet je gewoon even op de website van smuldier.nl/podcast kijken. Daar staat
natuurlijk alles op wat je maar wil weten.

Maaike Stoker: Of kom gezellig langs in de winkel.

Jet: Kan natuurlijk ook. Gaan wij nu doen.

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 ze 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?

