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Lysbeth: Ik heb van de week voer gehaald en ik betaalde altijd rond de 45 euro en ik moest
nu 65 euro betalen. Daar schrok ik ook wel een beetje van.

Jet: Dat is echt aanzienlijk.

Lysbeth: Maar dan hebben we geluk, want de caissière bij mij zei: gelukkig heb je geen
kippen, want dat is nog veel duurder geworden, kippenvoer.

Jet: O, wat erg.

Marieke: Ik heb een kippen en een hond. Ik ben sowieso de klos.

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

Voice-over: Je luistert naar een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Jet, Marieke
en Lysbeth over het leven met hun viervoeters. Te gast vandaag is Dirk Mulder, hij is
retailspecialist bij ING. Maar we beginnen met de vraag van luisteraar Willem.

Willem: Met Willem.

Jet: Hé Willem, je spreekt met Jet van...

Willem: Dag.

Jet: ...van de podcast 'Wie laat de hond uit?', wilde ik zeggen, maar jij wist dat ik ging bellen.

Willem: Dat wist ik al, hè?

Jet: Ja, ja. Je had een vraag die behoorlijk van deze tijd is.

Willem: Ja, dat klopt! Ik had laatst weer wat voer ingeslagen voor onze hond.

Jet: Ja.
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Willem: En ik vroeg toch aan de caissière van: heb je niet een typefoutje gemaakt op de
kassa? Want ik schrok wel van de prijs eigenlijk.

Jet: Ja, was het zo ernstig?

Willem: Ja, nou, het was niet de dubbele, maar het viel in ieder geval op. En ik had zoiets
van: ja, minder kopen is natuurlijk geen optie.

Jet: Niet voor jouw hond, nee.

Willem: Niet voor de hond. Kan ik iets anders, is er een slimme manier om mee om te gaan,
vroeg ik me af, voor nu.

Jet: En je wilde, denk ik, ook wel even weten waar dat nou precies vandaan komt.

Willem: Ja, je kunt natuurlijk verzinnen, alles is tegenwoordig schuld van energie of
Oekraïne. Ik denk van ja, hoe heeft dat nou verband met met de brokjes van mijn hond?

Jet: Ik ga het voor je navragen, Willem.

Willem: Nou, hartstikke fijn.

Jet: En niet stiekem je hond nu minder eten geven, want dat vind ik zielig. Dan kom ik echt
even jou vermanend toespreken.

Willem: Nee, ik zal hem een extra kluifje geven. Dat is nog van de oude prijs.

Jet: Oké. Goed zo, hou vol. Hou vol, dank je wel, Willem, voor deze vraag en blijven luisteren,
hè?

Willem: Oké, helemaal goed, dag.

Jet: Oké, doeg.
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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.

Voice-over: Aflevering 40: prijsstijgingen hondenvoer.

Jet: De dames zijn zoals gewoonlijk weer present, maar we hebben een gast natuurlijk
vandaag die ons alles kan vertellen over de vraag van vandaag. En dat is Dirk Mulder van
ING, en dan met name ben jij gespecialiseerd op retail, als ik het goed heb begrepen?

Dirk Mulder: Ja, dat klopt. Handel en retail.

Jet: Ja, ik krijg zojuist een leuk vraag van Willem en die zei: ja, ik ging weer eens eventjes
inkopen doen voor m'n hond en ik vroeg aan de caissière, joh, heb jij niet een typefoutje
gemaakt? Want die schrok nogal van het bedrag dat 'ie moest afrekenen. Herkennen we dat
trouwens, dames?

Lysbeth: Ja, ik heb van de week voer gehaald en ik betaalde altijd rond de 45 euro en ik
moest nu 65 euro betalen. Daar schrok ik ook wel een beetje van.

Jet: Dat is echt aanzienlijk.

Lysbeth: Maar dan hebben we geluk, want de caissière bij mij zei: gelukkig heb je geen
kippen, want dat is nog veel duurder geworden, kippenvoer.
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Jet: O, wat erg.

Marieke: Ik heb kippen en een hond. Dus ik ben sowieso de klos.

Dirk Mulder: Jij bent dubbel de klos.

Jet: Maar jij hebt het dus ook heel duidelijk gemerkt?

Marieke: Ja, nou, ja, eigenlijk, nadat Lysbeth het dus tegen me vertelde, toen dacht ik: nou,
ga ik ook maar eens kijken. Ik dacht: ah, het voer wat ik heb uitgekozen, dat komt uit
Duitsland, dus misschien valt het mee. Nou valt niet mee, dat is dus ook echt wel, volgens
mij is het tien tot vijftien euro duurder geworden.

Jet: Ja, nou ja, ik had daar eigenlijk niet opgelet want ik denk: ja, dit moet gewoon, dus dan
reken ik gewoon af. Maar ik heb ook gekeken en ik was ook wel een beetje geschrokken, dus
nou...

Lysbeth: Maar het gekke is, hè, dat kippenvoer legde die man uit, kippen eten graan, mijn
hond eet graanvrij. Dus ik snap niet zo goed als mijn hond geen graan eet, dat dat voer zo
heel duur is geworden.

Jet: Die arme Dirk, die zit hier met drie geschrokken vrouwen aan tafel. Nou, ga er maar aan
staan. Hoe kan dit? Ja, want die man die zei al: ja, alles is de schuld van Oekraïne en van de
energieprijs maar is dat in dit geval ook zo?

Dirk Mulder: Nee, niet helemaal eigenlijk is het meer de vorige crisis. We rollen eigenlijk van
crisis in crisis. Dat is de coronacrisis nog, want wat zie je? Eigenlijk twee gevolgen. Een
prijsstijging is vaak gevolg van vraag en aanbod hè? Als je veel vraag hebt, dan gaat de prijs
omhoog en als je weinig aanbod hebt, dan gaat ook de prijs omhoog. En dit is eigenlijk een
combinatie van...

Jet: Van allebei.

Willem: Van allebei.
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Jet: Ai.

Willem: Want wat zag je tijdens Corona? Dat heel veel mensen thuis kwamen te zitten. En
wat doen mensen als ze thuis zitten? Dan vinden ze toch vervelend om met elkaar te praten
en dan vinden ze prettig om een huisdier te hebben. Dus je zag heel veel mensen...

Jet: Oké.

Dirk Mulder: ...zag je ineens op zoek gaan naar een hond.

Jet: En ik, in al m'n onschuld, dacht nog dat mensen dachten: nou, dan kunnen we lekker
naar buiten gaan. Maar volgens jou heeft dat te maken met dat ze willen praten.

Dirk Mulder: Dat klopt, we willen lekker naar buiten gaan, maar ja. om dan toch een
bepaalde purpose te hebben als je onderweg bent, hè, om met een duur woord te zeggen, is
het misschien handig om meteen huisdier dan op stap te gaan.

Marieke: Dat klopt wel, want wij hadden Mila al voordat de coronacrisis was, maar we
hebben wel meerdere keren tegen elkaar gezegd: wat lekker dat we nog een hond hebben.
Dat je tenminste nog iets hebt om over te praten, maar ook nog een reden om naar buiten
te gaan. Dus jawel, ik snap wel dat mensen denken: het is toch wel gezellig.

Lysbeth: Zeker met de avondklok.

Lysbeth: Ja, zeker met de avondklok.

Jet: Ja, dat weet ik nog wel, dat er toen wel grappen...

Dirk Mulder: Maar dat was dan nog voor mensen een excuus om eventjes een ommetje te
kunnen maken. Dus dat is de ene kant van het verhaal. Dus je ziet heel veel mensen, jonge
gezinnen, die toch een hond of misschien een kat aangeschaft hebben. Overigens voorzie ik
daar straks ook wel weer een probleem, maar goed, daar krijgen we misschien straks ook
nog over. Aan de andere kant zie je dat heel veel voer gemaakt wordt toch van slachtafval en
voornamelijk wat overblijft van het eten wat geleverd wordt aan de horeca. En dat is het
andere gevolg van Corona geweest, dat we met z'n allen minder uit zijn gegaan, minder
richting horeca. Dus dat er minder aanvoer van voer was. Ja, en dan krijg je dus aan de ene
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kant de vraag die toeneemt en aan de andere kant het aanbod wat afneemt en dan krijg je
natuurlijk een probleem. Komt ook nog eens een keer bij, en dat zie je natuurlijk ook
allemaal, hè, jij zegt al: voer komt uit Duitsland, ja, dat komt hier niet zomaar naartoe, dat
moet hier toch naartoe gebracht worden. Vaak met vrachtauto's, ja, die rijden op dit
moment op duurdere benzine, duurdere diesel.

Marieke: Ja.

Dirk Mulder: Voer moet toch gemaakt worden in fabrieken, daar is ook energie voor nodig.
Dus als al die kosten omhoog gaan, want wij zelf ook thuis ervaren, de fabrieken ervaren dat
ook. En als je dat bij elkaar optelt, dan zie je dus dat, ja, de prijs van van voer aanzienlijk
stijgt.

Jet: Ik ben geneigd om in te grijpen, want hoe langer jij doorgaat, hoe erger het wordt.

Marieke: Ik wou zeggen: we kunnen deze podcast afsluiten, want het is me helemaal
duidelijk waarom het duurder geworden is.

Jet: Tjongejonge, maar daar zitten echt wel een aantal factoren in waar ik totaal geen
rekening mee had gehouden, zoals die horeca. Ik had hem even niet aan zien komen.
Allemaal weer uit eten, mensen, alstublieft.

Dirk Mulder: Ja, nou ja, goed dat heel eerlijk gezegd, dat hebben we natuurlijk op het laatst
wel weer gezien, maar ik ben benieuwd hoe zich dat straks gaat ontwikkelen. Want ja, we
zien het allemaal, we merken het allemaal in onze portemonee, we hebben straks minder
geld te besteden. En wat gaat die consument dan weer doen?

Jet: Ja.

Dirk Mulder: Die gaat toch besparen op z'n uitgaven en de horeca kan daar weer eentje van
zijn.

Lysbeth: Dan gaan ze misschien ook wel besparen op de hond.

Jet: Ja, nou, ja, Willem zei het al voor de grap van ja, minder eten geven, ja, dat is natuurlijk
voor een hond is dat gewoon totaal geen optie.
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Lysbeth: Nou, de gemiddelde hond kan best iets minder eten.

Jet: Daar heb je een puntje.

Marieke: Ja, over het algemeen.

Marieke: Daar heb je een puntje, maar zij hebben gewoon wat ze nodig hebben, hebben ze
nodig en daar kun je niet op besparen.

Willem: Ja, maar volgens mij, als ik het begrijp en ik zie mensen om mij heen die honden
hebben, dan is een goede verzorging van een hond, is altijd vaak het belangrijkste. En ik
denk: wil je op kosten besparen, ja, dan zijn er ook andere manieren. Je zou kunnen kijken
van inderdaad, kan ik dan toch het soort voeding, kan ik veranderen? Kan ik wat meer op
aanbiedingen gaan letten? Kan ik bij wijze spreken naar een andere winkel toe die misschien
meer aanbieding heeft of misschien het goedkoper aanbiedt.

Jet: Groter inkopen misschien?

Dirk Mulder: Groter inkopen.

Jet: Ja, zou dat werken? Dat je gewoon, zeg maar, per wijk...

Lysbeth: Doe maar een pallet.

Marieke: Ja, we doen er een klein beetje gekscherend over en ik dacht ook: oh nou, het voer
is omhoog gegaan, nou, hahaha je krijgt nu minder. Maar aan de andere kant is het voor mij
geen probleem, want ik kan haar brokken betalen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen bij
wie inderdaad alle kosten omhoog zijn gegaan. En dat dan ook nog de kosten voor een
huisdier omhoog gaan, ja, dat wil je niet en je wil daar geen keuzes in hoeven maken. En wij
kunnen er denk ik ook niet op die manier over nadenken. Maar het is wel een aanzienlijk
probleem.

Lysbeth: Volgens mij heeft de Voedselbank in Amsterdam heeft ook een voedselbank voor
dieren.
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Jet: Er zijn meedere voedselbanken voor dieren. En je hebt terecht een punt hoor, want ik
denk dan kun je heel makkelijk zeggen: dan doe je je hond toch weg? Maar alle
hondeneigenaren, denk ik, die naar deze podcast luisteren, zullen denken: ja, dat is toch één
van de laatste opties.

Dirk Mulder: Dat is ook geen oplossing.

Jet: Het is ook geen oplossing inderdaad, en vaak is het natuurlijk ook echt een maatje en
een dier waar je intens van houdt, wat je niet zomaar weg doet.

Lysbeth: Ik denk dat de gemiddelde eigenaar die eet eerder zelf een boterhammetje minder,
dan dat ie z'n hond te weinig eten gaat geven.

Jet: Zou bij mij zeker...

Dirk Mulder: Dat denk ik, dat is mijn gevoel ook ik denk alleen wel dat je in deze tijd, op het
moment dat je nog geen huisdier hebt, dat je er eens een keer goed over na moet denken. Is
het slim om juist in deze tijd, met al die gestegen kosten, om dan nog een hond aan te
schaffen? En zou ik bij wij spreken niet eventjes moeten wachten totdat we weer iets
normaler...

Jet: Of een deeltijd hond is misschien dan wel een idee.

Dirk Mulder: Is dat te doen?

Jet: Niet alle lasten, maar wel de lusten, dus uitlaten en oppassen.

Dirk Mulder: Dan heb je toch die oppasdiensten?

Jet: Jawel ja, dan kun je er ook nog geld mee verdienen, dat zou ook nog kunnen, maar dat
kan ook niet iedere..

Lysbeth: Je hebt OPOEH, oudere past op een hond.
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Jet: Ja, bijvoorbeeld, dan kom je toch nog aan je...

Dirk Mulder: Of de hond past op de oudere.

Lysbeth: Ja, dat kan ook, maar dan hoef je hem geen eten te geven, dat krijgt hij van huis.

Jet: Het werkt een beetje beide kanten op inderdaad, maar dat zou dan misschien nog een
optie kunnen zijn, als je toch echt wel misschien een beetje eenzaam bent en je vindt het
toch heel fijn om een hond te hebben. En het zou natuurlijk inderdaad ook zo kunnen zijn als
je luistert en je denkt: ja, ik kan me voorstellen dat als bazen hierdoor echt nog verder in
problemen komen en dat zou ik heel erg vinden, als je die overweging zou maken, dat je
doneert aan zo'n voedselbank voor huisdieren. Dat zou ook nog kunnen.

Dirk Mulder: Dat gebeurt, denk ik, ook.

Jet: Maar goed dat neemt niet weg dat die prijzen behoorlijk zijn. Maar ik blijf wel...

Lysbeth: Maar ik heb nog een vraag.

Jet: O.

Lysbeth: Ja, ik wou net zeggen: ja, ik heb denk ik dezelfde vraag als jij.

Jet: O, je hebt dezelfde vraag.

Lysbeth: Ja, want er zijn een aantal tijdelijke dingen, namelijk het transport. Maar gaat die
prijs ook weer omlaag?

Dirk Mulder: De prijs gaat een keer weer omlaag.

Jet: Ja.

Dirk Mulder: Kijk, ja, dat zijn altijd die cycli en wat ik eerder zei, het is gewoon een kwestie
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van vraag en aanbod. Alleen wat jij wil weten, natuurlijk, wanneer gaat die prijs omlaag? Ja,
dat...

Lysbeth: Over vijftien kilo, hoop ik.

Dirk Mulder: Dat is wat lastig op dit moment, want die energieprijzen die stijgen nog steeds.
De consument of dat besteedbaar inkomen van veel mensen, waar we het nu over hebben,
is ook niet van vandaag of morgen ineens beter. Dus ja, dat betekent toch dat de komende
tijd, dat relatief die prijs van voer, toch wel hoog zal blijven. Dus we zullen eerst weer, de
prijs van energie zal omlaag moeten gaan en dus de prijs, of laat ik zo zeggen, want dat is
ook de prijs van eten, zeg maar, de inflatie zal wat omlaag moeten. Dan gaat ons
besteedbaar inkomen weer toenemen. En ja, dan kunnen we ook weer wat meer naar
buiten, richting horeca.

Lysbeth: Ja. Maar jij hebt het over de horeca. Je ziet ook steeds minder mensen vlees eten.
Wij zijn op bezoek geweest bij Smuldier, daar wordt slachtafval gebruikt. Als we dan met z'n
allen minder vlees gaan eten, krijgen we dan daar ook een prijsstijging in het hondenvoer
door?

Dirk Mulder: Ja, in principe is dat dus, als je op de lange termijn kijkt, gaan mensen minder
vlees eten. De vraag is alleen: hoe zie je dat op dit moment terugkomen? Even slachtafval,
we hebben het over de horeca. Mensen eten thuis, eten ze minder vlees vaak, maar vinden
als ze uit eten gaan, vinden ze het juist wel weer lekker om veel vlees te eten. En ondanks
dat je van heel veel mensen hoort, tenminste bij mij in m'n omgeving echt veel mensen die
zeggen: we gaan minder vlees eten, we zijn flexitariër, neemt de vleesconsumptie nog
steeds toe op één of andere manier?

Jet: Oh, oké, dat verbaast mij dan inderdaad.

Lysbeth: Ja, dat verbaast mij ook.

Dirk Mulder: Mij nog steeds.

Jet: Maar misschien krijgt het vlees uiteindelijk meer kwaliteit? Dat zou natuurlijk ook nog
kunnen.

Dirk Mulder: Dat klopt ook. Mensen gaan op zich, zeggen dan van...
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Jet: Minder maar beter.

Dirk Mulder: Als we vlees eten, dan eten we dan wel wat beter vlees, maar er zijn natuurlijk
heel veel mensen die het nog heerlijk vinden om in de zomer te barbecuen. En dan die hele
barbecue met vlees vol leggen.

Jet: En wij hebben een zomer achter de rug, kunnen we stellen.

Marieke: En er is ook een drie sterren varkensbedrijf geweest, die gewoon niet kon bestaan
omdat niemand het drie sterren varkensvlees kocht, dus die is failliet gegaan.

Lysbeth: Je wilt het er niet voor betalen, mensen.

Marieke: Nee, mensen wilden er niet voor betalen, dus aan de ene kant zou het mogelijk wel
kunnen, maar blijkbaar...

Jet: Ja, zo'n verandering duurt heel lang.

Marieke: Ja.

Jet: Ja, dat is natuurlijk ook zo. En misschien een gekke vraag, maar als...

Dirk Mulder: Gekke vragen zijn er niet, hè?

Jet: O, dank je wel, fijn. Nou, dan komt 'ie nu.

Marieke: Gaat ze waarschijnlijk weer over poep beginnen.

Jet: Nee, maar je brengt me wel op een idee, maar dat was nu niet de insteek.

Dirk Mulder: Ik heb gehoord dat dat inderdaad jullie favoriete onderwerp is.

Jet: Ja, we gaan het erover hebben. Maar de vraag is: wat je ook steeds meer ziet, is dat er
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ook meer groente en granen in dierenvoeding wordt verwerkt. Zou dat nog iets kunnen
doen met de prijs van van het dierenvoer op dit moment? Ja, dat kan je ook niet zomaar
één, twee, drie doorvoeren, maar...

Dirk Mulder: Nou ja, laat ik zo zeggen: hoe meer granen en hoe meer groenten je erin gaat
verwerken, volgens mij heeft dat niet per definitie een positief effect op, zeg maar, de prijs
van van diervoeding. Ik zou juist zeggen: andersom. Waarom? Omdat, als je van vlees
gebruik maakt, dan maak je veel al van slachtafval, dat is dus toch...

Jet: Toch al afval, ja.

Dirk Mulder: Een restproduct, wat we normaal gesproken niet gebruiken. En dan zeg je, om
ja, als je uiteindelijk zo'n varken of een koe, als je die slacht, dat je daar zoveel mogelijk van
gebruikt.

Jet: Van gebruikt, ja.

Dirk Mulder: Graan en groente is natuurlijk echt iets wat je, zeg maar, van de consumptie
van consumenten weghaalt van jou en mij, en wat je dan in het voer verwerkt. Dus ik denk
niet dat dat gaat helpen om de de prijzen laag te houden, in tegendeel.

Lysbeth: Nee, want kippenvoer was 30 procent duurder, want die eten natuurlijk graan.

Jet: Ja, je hebt gelijk, ja.

Dirk Mulder: Maar dat heeft natuurlijk wel te maken met Oekraïne, om natuurlijk een
groot...

Jet: Dat is de grootste graanschuur van Europa.

Dirk Mulder: Precies. En Rusland ook.

Jet: Ja, ja.

Dirk Mulder: En dan gaat het weliswaar niet naar ons toe, maar ja, dat komt wel op de...
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Lysbeth: Op de balans.

Dirk Mulder: In een rotmarkt, hè?

Jet: Ja.

Dirk Mulder: En als daar dan niet terechtkomt ja, dan gaan andere mensen gaan dat dan
toch ergens anders vandaan, dan zie je dat die prijzen omhoog gaan.

Jet: Heb je zoiets al eerder gezien in diervoeding, zo'n stijging?

Dirk Mulder: Nee.

Jet: Een historische prijsstijging.

Dirk Mulder: Sowieso die prijsstijging, die waar we op dit moment te maken hebben...

Jet: Is wel vrij historisch, ja.

Dirk Mulder: Is historisch. Want normaal gesproken, de afgelopen jaren, en ik heb begrepen
zo na de tweede wereldoorlog, ja, dan hadden we wel eens inflatie en dan was het twee,
drie procent. Ja, dat vonden we al veel. Nu zitten we op twaalf procent.

Jet: Ja.

Marieke: Nou, ik ben deze zomer, ben ik naar Canada geweest. Daar zijn de prijzen echt
zoveel hoger. Ik kwam terug en ik dacht: wat zijn de boodschappen hier eigenlijk goedkoop.
Terwijl ik met een vriendinnetje gingen en die zei: ja, duur is alles geworden, hè? Toen dacht
ik: nee, het valt hier eigenlijk nog wel mee, maar...

Jet: Ja, nou, ja, dan kun je ook dichter bij huis blijven, bijvoorbeeld naar Zwitserland. Ik weet
nog dat mijn man een taartje kocht en en mij vorsend aankeek en zei tegen me: heel
langzaam eten.
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Dirk Mulder: Maar sowieso het prijsniveau in Nederlandse supermarkten, is relatief heel erg
laag, dus wat dat betreft hebben wij hier heel erg geluk. Er is toch een flinke concurrentie
tussen de supermarktketens en dat zorgt er toch voor dat het prijsniveau hier relatief gezien
in Europa op één van de laagste niveaus zit.

Jet: Ja, je wilde er toch nog eigenlijk een beetje iets positiefs aan toevoegen?

Dirk Mulder: Je moet altijd positief eindigen.

Jet: Waarvoor dank.

Dirk Mulder: Altijd positief eindigen.

Jet: Ja, nou ja, voor mij is het volkomen duidelijk. Zijn er nog meer vragen?

Lysbeth: Nee, ik heb vijftien kilo op voorraad en ik heb hoop.

Jet: Oké, dus als het bij mij thuis op is, dan gaan we met z'n allen bij Lysbeth...

Lysbeth: Kan je bij mij een bakkie komen halen.

Jet: Een bakkie hondenvoer halen. Jij nog vragen?

Marieke: Nee, eigenlijk ook niet. Ik dacht inderdaad ook ik moet binnenkort weer gaan
bestellen, ik dacht, moet ik het nog afwachten? Gaat het juist alleen maar duurder worden
of niet? Nu denk ik: ga het gewoon bestellen en we zien wel.

Dirk Mulder: Misschien wel goed om je heen kijken. Waar zijn acties en waar is het voer het
goedkoopste?

Marieke: Alleen het probleem met hondenvoer is dat je niet zo gemakkelijk elke keer kan
wisselen. Kijk wij mensen kunnen denken: oké, ik haal nu wel dit merk en dan de volgende
keer niet.

Wie laat de hond uit? / #40 Prijsstijgingen hondenvoer
(Audiotranscript)

Jet: Ik hoef er bij mijn Poppy echt niet mee aan te komen hoor, want dat was echt een
zoektocht om dingen te vinden die ze lekker vindt en blijft vinden. En eventjes wisselen,
mevrouw neemt daar geen genoegen mee. En dan wil ik haar nog wel eens herinneren van:
weet je nog, hè, we hebben je van de straat geplukt, je was een zwerver. Heeft ze geen
actieve herinnering meer aan, zullen we maar zeggen.

Marieke: We hebben nu voor Mila probiotica-tabletten en dat is heel leuk van die
leverancier dat ze eronder zetten hoeveel het per tablet kost. Maar ondertussen kom je er
dus achter dat ze 70 cent extra per dag kost, omdat ze per dag zo'n tabletje krijgt.

Jet: Ja.

Marieke: En het valt mee en het is te doen, maar ik had het liever niet geweten, want dan
had je het niet door.

Dirk Mulder: Als je er nu al op gaat letten, dan kan je natuurlijk wel kijken van welke
aanbieder heeft op wat voor een moment voor jouw type voer een aanbieding?

Marieke: En dan gaan we hamsteren.

Dirk Mulder: En ja, nou ja, goed dan ga je zoveel mogelijk inkopen. Als ik naar de supermarkt
ga, dan doe ik dat ook en dan kijk ook: wanneer zijn de aanbiedingen in koffie, toiletpapier,
weet ik veel wat en dan staat bij ons de hele kelder vol.

Jet: Dus dat moeten we voor hondenvoer eigenlijk ook gaan doen?

Dirk Mulder: Ja, dat zou je voor hondenvoer ook moeten doen.

Marieke: O, ik ben daar echt niet gestructureerd genoeg voor. Ik denk altijd: o, hij is bijna
leeg, nu moet ik weer bestellen.

Jet: Je kunt altijd nog blijven leren.

Dirk Mulder: Ontzettend veel geld valt er dan te besparen.
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Marieke: Nou, ik zal erover na gaan denken.

Jet: Dat vind ik een mooie om mee te eindigen. We kunnen ontzettend veel geld besparen,
maar dan moet je wel, zeg maar, je hele schuur vol zetten met het voer.

Marieke: Ah, ruimte zat daar niet van.

Jet: Ja, bij jou, maar dat geldt niet voor iedereen, natuurlijk.

Lysbeth: Ik wou zeggen, zo'n zak met 15 kilo staat best in de weg, dus als je er daar drie van,
koopt staat mijn halve schuur inderdaad vol.

Jet: Ja, en dan moet je nog maar hopen dat er geen muizen op afkomen want die vinden dat
ook heel lekker.

Marieke: Ja.

Jet: Goed, ja, er zijn natuurlijk altijd problemen, maar ik vind het wel heel fijn om deze uitleg
te hebben gehad, want wij vroegen ons echt af of we gewoon keihard bedonderd werden.
Maar het heeft allemaal natuurlijk gewoon een reden.

Marieke: Ja en dat is heel duidelijk geworden.

Jet: Zo is het, dank je wel daarvoor en nou ja, de enige vraag die je jezelf nu nog moet
stellen, is...

Lysbeth: Wie laat de hond uit?

Jet: Nou, dank je wel.

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Als je deze podcast
interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in
het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten.
Vergeet je niet te abonneren op deze podcast in je favoriete podcastapp. En nog beter is het
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als je een review achterlaat, want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere
hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundigen, stuur dan een mail naar
podcast@smuldier.nl. 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?

