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Maureen du Toit: Ik heb groene spinaziepannenkoekjes en poffertjes op zoete 

aardappelbasis. Die kan je gewoon prima maken en je geeft wat aan je hond en je eet zelf 

wat. Die poffertjes die heeft mijn oudste dochter na een nachtje stappen, want ik heb de 

hele winter druk gekookt en dingen gefotografeerd voor het boek, en in de winter wordt het 

vroeg donker, zoals je weet. Dus ik dacht: nou weet je, ik maak het klaar, ga ik het morgen 

fotograferen... 

 

Marieke: En toen was het op. 

 

Maureen du Toit: En de volgende dag waren al mijn poffertjes op. 

 

Marieke: Ah, nee. Je dochter lijkt op de hond. 

 

Jet: Dat is wel een terugkerend thema geloof ik, hè, in jouw huis, in huize Du Toit? 

 

Maureen du Toit: Ja, dingen gaan gewoon, ik moet ze gewoon niet in huis hebben, dat is 

misschien het ding. 

 

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

 

Jet: Dit is weer een gloednieuwe aflevering van 'Wie laat hond uit?'. Jet, Lysbeth en Marieke 

over het leven met hun honden. TV-persoonlijkheid Maureen du Toit, die geeft tips over het 

koken voor je hond, maar we beginnen met de vraag van luisteraar Roline. 

 

Roline: Hé, met Roline. 

 

Jet: Hallo Roline, je spreekt met Jet van de podcast 'Wie laat de hond uit?'. 

 

Roline: Ja, hallo. 

 

Jet: Ik zag jouw naam, Roline Kranenborg en dan moet ik meteen denken aan een 

sterrenkok, daar heeft jouw vraag wel iets mee te maken, maar ben je toevallig familie? 

 

Roline: Nee, helaas niet. 
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Jet: Jammer. 

 

Roline: En Kranenborg is de naam van mijn man, dus ik had graag gehad dat mijn man goed 

kon koken, maar nee, helaas. 

 

Jet: Oh nou, dan verwijs ik je door naar een andere podcast die over relatieproblemen gaat, 

maar we hebben het nu over honden. 

 

Roline: Ja, klopt. 

 

Jet: Wat is jouw vraag? 

 

Roline: Mijn vraag: jullie hebben het heel vaak, nou ja, heel vaak, maar over hondenvoeding. 

 

Jet: Klopt. 

 

Roline: En onze hond, Saartje, die eet ook wel eens een beetje mee van ons avondeten. 

Maar ik vroeg me af: zijn er ook recepten die je echt samen met je hond kunt eten, dus die 

geschikt zijn voor zowel de hond als voor onszelf. Dat lijkt me superleuk om ook gewoon 

echt een keertje samen met ons drietjes eten. 

 

Jet: Dat ga ik voorleggen, maar we hebben toevallig vandaag wel echt een hele leuke 

deskundige aan tafel en die heeft een kookboek geschreven, speciaal voor honden. Dus ik 

zou sowieso even blijven luisteren, want als liefhebber van... 

 

Roline: Nou, wat superleuk. 

 

Jet: Ja, dat vonden wij dus ook. Dus we gaan eens even kijken hoe we jouw hond zo culinair 

als mogelijk kunnen verwennen. En of wij daar dan ook van mee kunnen eten, dat weet ik 

niet, dat kan ik je niet beloven. 

 

Roline: Nou, ik ben heel benieuwd. 

 

Jet: Oké. 
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Roline: Zeker, ik blijf luisteren. Superleuk. 

 

Jet: Hartstikke goed. Dank je wel, hè, voor je vraag. 

 

Roline: Mooi. 

 

Jet: Joe. 

 

Roline: Oké, doeg. 

 

Jet: Dag. 

 

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 41, koken voor je hond. 

 

Jet: Oké, dames, ik heb, ik heb Roline aan de telefoon gehad. Zij had de naam Kranenborg 

dus dan denk ik meteen aan een Michelinpop. 

 

Maureen du Toit: Ja, snap ik. 
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Jet: Maar daar is ze geen familie van. Helaas, jammer voor ons, ik dacht anders nodigen we 

'm uit. 

 

Maureen du Toit: Ja, leuk. 

 

Jet: Dat is altijd een goed idee. Hallo, ja, altijd bezig met eten. Ik ben zelf ook een feeder 

hoor, maar dat terzijde. Zij zegt: ja, ik zou het eigenlijk zo leuk vinden om samen met je hond 

te eten, dus zijn daar recepten voor? Nou goed, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik weet wel 

dat er hele leuke recepten zijn die je voor je hond kan maken. Lysbeth en Marieke zijn hier 

altijd, maar we hebben een hele leuke gast, namelijk in dit geval kookboekenschrijfster voor 

de hond Maureen du Toit. 

 

Maureen du Toit: Hoi. 

 

Jet: Ja, hoi. 

 

Maureen du Toit: Hallo. 

 

Jet: Ik vraag eerst even aan Lysbeth, heb jij wel eens speciaal voor je hond gekookt? 

 

Lysbeth: Ja, toevallig heb ik ooit na een cursus hondenbakmix gekregen en toen heb ik die 

koekjes netjes gebakken en hij vond het heerlijk. 

 

Jet: Nou, kijk eens aan. Marieke? 

 

Marieke: Moet ik nou ja zeggen, want? 

 

Jet: Nee, je moet gewoon eerlijk zijn hè? 

 

Marieke: Nee, want als ik heel eerlijk ben, nee ik heb nog nooit voor mijn hond gekookt. Nou 

trouwens wel, toen ze aan de diarree was, heb ik rijst met gekookte kip gekookt. Dus als dat 

valt onder koken, dan ja, dan heb ik zeker voor Mila gekookt. Helaas was dat nodig. 

 

Jet: Heel goed, heel goed, maar jij hebt er echt speciaal een superleuk kookboek voor 

honden gemaakt. 



Wie laat de hond uit? / #41 Koken voor je hond (Audiotranscript) 

 
 

Maureen du Toit: Yes. 

 

Jet: Ik vind toch wel leuk om even te weten hoe, ja, want het is... Je moet er zelf ook een 

beetje om lachen, ja. 

 

Maureen du Toit: Hoe dan? 

 

Jet: Ja. 

 

Maureen du Toit: Ja, ik heb altijd honden gehad, ik ben met honden opgegroeid en één van 

mijn laatste honden was een hele grote Zuid-Afrikaanse Boerboel, Bella. En Bella was gek op 

pannenkoeken. En daar kwamen we achter op een gegeven moment, op een middag kwam 

ik thuis, woensdagmiddag was een verjaardagspartijtje en ik had als, nou ja, overplannende 

moeder een stapel pannenkoeken alvast klaargezet, zelf gebakken uiteraard. Op het 

aanrecht gezet en ik kom terug en ja, jullie als hondenliefhebbers, je weet hoe hond kan 

kijken, als 'ie wat heeft geflikt. 

 

Jet: Ja, namelijk, ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan, ik heb het niet gedaan. 

 

Maureen du Toit: Dan zie je dat koppie en denk ik: oh, wat heb je gedaan? Ja, goed, alle 

pannenkoeken weg. 

 

Marieke: Allemaal? 

 

Maureen du Toit: Ja, alles ja, ik had een... 

 

Marieke: Dan ga je toch ook als hond zijnde niet denken: ja, nee, maar ik laat er nog vijf 

liggen, zodat zij ook allemaal nog eentje hebben. 

 

Maureen du Toit: Merkt ze vast niet als ik er gewoon eentje zo vanaf haal. 

 

Marieke: Zo oprollen, beetje stroop ertussen. 

 

Marieke: en de de Opel, dat beetje stroopje tussen. 
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Jet: Maar ja, Maureen, jij maakt een gebaar van een behoorlijke stapel pannenkoeken, maar 

goed. 

 

Maureen du Toit: Ja, goed, die honden, je was bijna 60 kilo, dus was voor haar helemaal niks 

en dat is een soort van grapje geworden door de jaren heen, van als we pannenkoeken eten, 

krijg Bella ook eentje. En dat is denk ik een beetje het zaadje geweest voor het idee van het 

boek, want dacht ik, ja, als je pannenkoeken, waarom dat niet ook poffertjes of donuts of 

cupcakes of pretzels of eigenlijk alles wat mensen kunnen eten, dat ik dat voor honden 

maak. 

 

Jet: Dus je hebt die vertalingen van al die recepten die ik net heb bekeken, die er overigens 

ook nog eens echt bijzonder goed uit zien. Dat je kan daar zo mee naar een restaurant, zou 

ik zeggen. Die heb je echt vertaald naar hondenvoer maar dat is ook nog best wel een klusje, 

want dat doe je niet zomaar, denk ik. 

 

Maureen du Toit: Nee, ik heb wel de maanden voorafgaand aan, zeg maar, dit boek was mijn 

keuken was een chaos. En heel veel dingen zijn ook net niet gelukt, want wat je natuurlijk 

niet doet in hondenvoer is te veel vet, te veel suiker en te veel zout. En dat zijn natuurlijk wel 

net ingrediënten waardoor iets... 

 

Jet: Gebakken kan worden. 

 

Maureen du Toit: Gebakken wordt of wat knapperig wordt, niet uit elkaar valt. Dus je moet 

wel een beetje schipperen, maar dat is eigenlijk gelukt. En ik weet heel veel van eten, maar 

hondenvoer was nog een dingetje. Ik ben geen specialist, dus ik heb wel een specialist 

gevraagd toen ik klaar was met alles van: wil je er even doorheen dat alles wel een beetje 

klopt? 

 

Jet: Ja. 

 

Maureen du Toit: Kijk, weet je, de standaard dingen als doe geen chocola door je cupcake, 

kijk, dat moet je inmiddels snappen, anders mag je, denk ik, geen hondeneigenaar zijn. Maar 

sommige kruiden en sommige groente moet je mee oppassen voor de hond. 

 

Marieke: Daarom ben je dus ook met de No Choco Brownies gekomen. 

 

Maureen du Toit: Ja, goed hè? 
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Marieke: Ja. 

 

Jet: Ja, Marieke die zit... 

 

Marieke: Ik zit geïnteresseerd in het boek te bladeren. 

 

Maureen du Toit: Volgens mij zie ik je ook al een beetje... 

 

Marieke: Kwijlen. Ik krijg er wel honger van, ja. 

 

Jet: Maar jouw hond, Bella, is er niet meer. 

 

Maureen du Toit: Nee, Bella die is helaas, hoe oud, ze is net tien geworden ofzo. En toen 

waren mijn dochters nog wat kleiner en die zijn echt met haar opgegroeid. Dus ja, als ik over 

haar praat, dan word ik al weer een beetje... Ja, dat was gewoon de familiehond, het was 

zo'n lief beest. Dus ik heb het boek ook aan haar opgedragen. Als het goed is, zie je in het 

begin een fotootje van mijn jongste dochter met Bella ernaast. 

 

Jet: Zo, enorm. 

 

Marieke: Ja, zo'n groot beest kan toch wel een hele stapel pannenkoeken op. 

 

Jet: Ja, nu snap ik 'm inderdaad. Maar die heeft dus niet al je recepten kunnen proeven? 

 

Maureen du Toit: Nee, ze heeft niet allemaal recepten kunnen proeven, wat ik later heb 

gedaan, omdat ik gewoon te druk was met werk en kinderen. Er kon geen hond bij, maar ik 

was wel een hele leuke hondenoppas. 

 

Jet: Ik denk dat er heel veel honden heel graag bij jou kwamen. 

 

Maureen du Toit: Dus regelmatig of de hond van mijn broer, buren, vrienden en met name 

de hond van mijn ouders, Luca. Luca staat op de voorkant van het boek met mij en Luca is 

een Golden Retriever mix. Nou, ik hoef jullie niks vertellen, maar Golden Retrievers, 

Labradors die zijn natuurlijk heel dankbare... 



Wie laat de hond uit? / #41 Koken voor je hond (Audiotranscript) 

 
 

Jet: Eters. 

 

Maureen du Toit: Proefkonijnen. Dus Luca die op de voorpagina staat, die heeft wel alles 

geproefd wat ik heb uitgeprobeerd. 

 

Jet: Oké en kon jij dan ook echt ontwaren van goh en dit krijgt echt een bepaald rapportcijfer 

van Luca, dat lijkt me toch wel fijn om te zien. 

 

Maureen du Toit: Nou moet ik zeggen dat Luca heel makkelijk is en Luca is bijvoorbeeld ook 

gek op kattenpoep, dus waarom zou je... 

 

Jet: Ja, is ook heel lekker. 

 

Maureen du Toit: ...mijn cupcakes dan niet lekker vinden. 

 

Lysbeth: We zijn er weer. 

 

Marieke: We zijn acht minuutjes bezig en het gaat alweer over poep. 

 

Maureen du Toit: Maar ik ben er inmiddels achtergekomen door één van die experts, ja, de 

meeste honden vinden kattenpoep wel lekker. Daar moet je je niet door beledigd voelen, 

dus. 

 

Jet: Je eer was niet aangetast. 

 

Maureen du Toit: Nee, ik denk, ja, als 'ie kattenpoep vreet, dan vreet 'ie dit ook wel. 

 

Jet: En dit is misschien wel gezonder. 

 

Maureen du Toit: Ja, dit is wel wat gezonder. Ze heeft alles geprobeerd en ik moet zeggen: ik 

heb nog een paar vriendinnen met honden zij zei: ja, mijn hond is wel moeilijke eter. En er 

waren sommigen die wat rustig, deze hond, die haphap weg en sommige honden, die 

pakken het eerst vast, die laat het even vallen. Jouw hond was heel beschaafd, Rafieq, die 

nam het heel zachtjes aan. Nou, Luca, die gaat echt meteen erop als een soort piranja. 
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Lysbeth: Hij proeft het echt. 

 

Maureen du Toit: Ja, je ziet hem echt denken: o hè. Er wordt echt genoten van mijn creatie. 

 

Marieke: Wat zit er nou precies in de koekjes die wij van jou hebben gekregen? 

 

Maureen du Toit: Ik heb voor jullie van gister, ja eigenlijk de meeste simpele koekjes... 

 

Jet: Ik vind dat zo lief dat je dat hebt gedaan. 

 

Marieke: Ja. 

 

Jet: Kan jij elke keer langskomen? 

 

Maureen du Toit: Tuurlijk, dan maak ik ook voor jullie. 

 

Marieke: Dan is het wel helemaal goed. 

 

Jet: Maar dan ga ik koken voor jou. 

 

Maureen du Toit: Ja, vind ik een goeie deal. 

 

Jet: Ja, toch, ja, 

 

Maureen du Toit: Ja, wat zit er in deze koekjes? Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk te koken 

met dingen die ik gewoon altijd wel in huis heb. En dit is gewoon tarwemeel, ik had nog wat 

speldbloem, geraspte worteltjes. 

 

Jet: O, goed. 

 

Maureen du Toit: Ik had nog een blikje tonijn op water en dan dat mixen met klein beetje 

olijfolie, één of twee eetlepels en dan je maakt er gewoon een koekdeeg van. Uitrollen en 

dan uitsteken met een leuke, ja, ik heb toevallig zo'n leuke vorm, maar je mag, maakt niet uit 

welke vorm. 
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Lysbeth: Dat ziet de hond namelijk toch niet. 

 

Jet: Nee, maar het is wel heel erg leuk om... 

 

Maureen du Toit: Voor jullie is het leuk. 

 

Jet: ...cadeau te doen. 

 

Marieke: Want ze ruiken ook echt oprecht, heel erg lekker. 

 

Maureen du Toit: Je kan ze eten. Je zou het kunnen eten, alleen het smaakt gewoon niet zo 

lekker. Je zou het als toastje, misschien dat je hier nog een plakje kaas ofzo op doet. 

 

Jet: Marieke, die neemt op dit moment een hap van het hondenkoekje. 

 

Maureen du Toit: Ja, het is vezelrijk, boekweit zit erin, worteltjes, je darmen zullen het vast 

heel fijn vinden. Alleen, ja, maar ja, maar ja. 

 

Lysbeth: Voor ons is het, denk ik, te weinig gekruid. 

 

Marieke: Ja. 

 

Maureen du Toit: Maar je kan er wel wat lekkers op doen. Alle hondenvoer is in de basis 

veilig voor mensen. Ja, andersom is het meeste mensen eten eigenlijk niet veilig voor 

honden. 

 

Jet: Dus dat is eigenlijk ook wel een klein beetje het antwoord op de vraag van die mevrouw 

die zei: ja, ik wil graag samen eten met de hond en soms eet de hond ook mee met de pot. 

 

Maureen du Toit: Dat kan. 

 

Maureen du Toit: Dat kan, maar is misschien niet altijd even veilig. Ik heb in het boek 

poffertjes en pannenkoeken. Ik heb groene spinaziepannenkoekjes en poffertjes op zoete 

aardappel basis. Die kan je gewoon prima maken en je geeft wat aan je hond en je eet zelf 

wat. Die poffertjes die heeft mijn oudste dochter na een nachtje stappen, gewoon, want ik 
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heb de hele winter druk gekookt en dingen gefotografeerd voor het boek. En in de winter 

wordt het vroeg donker, zoals je weet. Dus ik dacht: nou weet je, ik maak het klaar, ga ik het 

morgen fotograferen en de volgende dag... 

 

Marieke: En toen was het op. 

 

Maureen du Toit: ... waren al m'n poffertjes op. 

 

Lysbeth: O, nee, dus je dochter lijkt op de hond. 

 

Jet: Dat is wel een terugkerend thema, geloof ik, in jouw huis, in huize Du Toit. 

 

Maureen du Toit: Dingen gaan gewoon. Ik moet het gewoon niet in huis hebben, dat is 

misschien het ding. 

 

Maureen du Toit: Ja, haar enige opmerking was van was lekker, maar 't was een beetje 

smakeloos, dus ze had er heel veel poedersuiker over gedaan. 

 

Jet: O echt? 

 

Maureen du Toit: Ja. 

 

Jet: Dat moet je dan voor je hond niet doen. 

 

Maureen du Toit: Nee, nee, absoluut niet oké. En ik zeg nou, dat is volgens mij de gezondste 

snack die je naar een avondje stappen tot je hebt genomen. 

 

Marieke: Ik vraag me af wat het met de kater heeft gedaanmaar daar ben je in je niet achter 

gekomen? 

 

Lysbeth: Het zijn hondenkoekjes. 

 

Marieke: Hondenkoekjes, niet voor de kater. 

 

Maureen du Toit: Leuk. 
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Jet: Ja, jouw boek is al wel eventjes uit. Wat zijn de reacties over koken met je hond? Ik? Ik 

kan me voorstellen dat sommige mensen zeggen: ben je niet goed? 

 

Maureen du Toit: Ja. 

 

Jet: Mits het hondeneigenaren zijn die helemaal gek zijn van hun hond. Zit ik in de buurt? 

Ben ik warm? 

 

Maureen du Toit: Ja, absoluut, toen ik kwam met het idee, dat is wel grappig om te vertellen. 

Bij de uitgever, nou Maureen, wordt dat niet weer eens tijd voor een kookboek? En ik zei: 

maar ja, iedereen schrijft kookboeken, kun je onderscheidend zijn? Toen kwam ik eerst met 

het idee met een kookboek op basis van insecten. 

 

Jet: Altijd een goed idee. 

 

Maureen du Toit: Nou, wordt niet zo enthousiast op gereageerd, was ik misschien nog te 

vroeg. Toen zei ik, nou oké, wat anders en ik zag een cupcake voorbijkomen bij iemand op 

Pinterest, toen dacht ik: ja, waarom ook niet voor je hond? Dus toen ben ik dat gaan 

uitwerken, vonden uitgevers een super idee en toen dacht ik: of het wordt fantastisch of het 

slaat helemaal dood. Nou, het sloeg ontzettend aan, iedereen belde: de radio, televisie, RTL-

Boulevard, Shownieuws, dus het sloeg heel erg aan. Maar er waren natuurlijk genoeg 

mensen die zeiden... 

 

Marieke: Koekkoek. 

 

Maureen du Toit: Ik weet dat Ruud de Wild op een gegeven moment belde, die zei: ja, 

hartstikke leuk, maar wat heeft de hond er nou aan? En geniet de hond er wel van? En dan 

sta je daar een beetje te koken, je kan gewoon ook een zak brokken... Ja, dat kan. Je kan ook 

gewoon naar de supermarkt en dan haal je lekker zak brokken. Maar ik heb het gemaakt 

voor de mensen die houden van honden, mensen die houden van koken. En ik vind dat het 

ook nog je band met je hond nog wat hechter maakt, want je bent wel met je hond bezig. 

 

Jet: Nou ja, dat is natuurlijk hetzelfde, kijk je kunt ook inderdaad kant en klaar eten halen 

voor jezelf, hè, dan heb je ook eten, want als je er zo praktisch naar kijkt. Maar ik kook heel 

erg graag, ook voor mensen en daar leg ik dan ook een beetje de liefde in voor die mensen. 

Dus ik ik kan je heel goed volgen daarin. Ik heb er nooit, moet ik eerlijk zeggen, nooit zo naar 

gekeken. Ik verwen mijn Poppy van de voorkant tot de achterkant. Natuurlijk, vind ik ook 
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vanzelfsprekend, maar koken voor haar, op die manier heb ik eigenlijk nooit op die manier 

aan gedacht. 

 

Maureen du Toit: Nee. 

 

Lysbeth: Het is ook best handig als je hond een allergie heeft, dus als je geen standaard 

koekjes kan kopen, omdat daar veel rotzooi in zit, veel meer dan in brokken, kan je dus 

zeggen van: nou ja, ik maak ze zelf. 

 

Maureen du Toit: Nou, bij deze recepten, je weet wat erin zit. Want ik dacht in het begin: 

goh, hoe zit dat met gluten? Ja, honden kunnen over over het algemeen prima granen 

hebben. Er is meer, sneller, allergie voor bijvoorbeeld kippeneiwit en dat soort dingen. In 

sommige recepten zit een ei, maar die kan je gewoon weglaten dan kan je vervangen door 

een beetje water, of weet ik veel, sojamelk ofzo of kokosmelk. Dus ja, voor mensen die een 

hond hebben, die allergisch is, kan je het prima aanpassen, want je weet precies wat er zelf 

in zit. Maar ik geloof dat die mensen sowieso al wat sneller zelf voor zichzelf en voor de 

hond koken. 

 

Marieke: Daarom vroeg ik net ook: wat heb je er precies gaan zitten, want dan weet ik of ik 

het wel of niet gemakkelijk Mila kan geven. Het is heel moeilijk om precies te weten waar 

honden wel of niet op reageren. Maar als je had gezegd van ja, daar zit kip in, dan had ik 

gedacht: nou, bedankt, maar dan... 

 

Marieke: Niet doen. 

 

Marieke: ...eet ze het niet, of ja, ze eet het wel, maar dan krijgt ze er buikpijn van. 

 

Lysbeth: Mag ze niet. 

 

Marieke: Ja, ja, en dan zit jij weer een beetje gekookte rijst. 

 

Marieke: Ja, uitiendelijk was dat geen goed alternatief voor haar om gekookte rijst met 

gekookte kip te geven, omdat ze niet goed tegen kip kan. Maar ja, dat weet je niet. Maar 

goed, dat weet je niet, daar kom je dan achter. 

 

Jet: Nou goed, jij bent dus eigenlijk door je uitgever op een idee gebracht. 
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Maureen du Toit: Ja. 

 

Jet: Dat idee is een beetje geëxplodeerd zouden we kunnen zeggen. 

 

Maureen du Toit: Ja, het is wel echt, dat ik echt op een gegeven moment niet wist wie er... 

iedereen belde en de kranten en de radio en magazines en de televisie dat ik denk, jeetje 

hoe ga ik dit een beetje beheersen, maar het is allemaal wel heel positief. 

 

Marieke: Fijn. 

 

Maureen du Toit: En er zijn altijd nog een paar mensen die zeggen: wat een onzin. Ja, dat 

mag, dat is prima. 

 

Jet: Maar als je je kop een klein beetje boven het maaiveld steekt, is er allicht iemand die 

zegt: ik vind het stom. 

 

Maureen du Toit: Tuurlijk. 

 

Jet: Als je je daar wat van aantrekt, kun je eigenlijk helemaal niet meer naar buiten. Dus die 

schuiven we gewoon heel makkelijk in één veeg zo van tafel. 

 

Maureen du Toit: Die luisteren ook helemaal niet naar deze podcast. 

 

Jet: En die hoeven dat ook helemaal niet, weet je, maar het zou dat betekenen misschien dat 

er een deel twee zou kunnen komen? 

 

Maureen du Toit: Ik ben heel druk met het eerste boek, dacht ik, laat ik even rustig en 

laagdrempelig beginnen, met herkenbare recepten, zoals de poffertjes de pannenkoeken, de 

donuts. En de volgende stap, denk ik, wat ik nog niet heb gedaan is, wat ik leuk vind voor 

een deel twee is een Happy Hond Feest, met oliebollen... 

 

Lysbeth: Verjaardagstaart. 

 

Jet: Nee joh. 
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Maureen du Toit: En verjaardagstaarten. 

 

Jet: O, geniaal. 

 

Maureen du Toit: En wat hebben we Koningsdag, met de slagroom of tompoucen. 

 

Jet: Tompoucen, o. 

 

Maureen du Toit: Pepernoten, halloween dingen. Dus ik wil een Happy Hond Feest, daar ben 

ik natuurlijk al mee bezig, heel druk, dingen uitschrijven. 

 

Jet: Dus die komt al. 

 

Maureen du Toit: Nou, als het als aan mij ligt wel, maar ik moet nog even met de uitgever 

praten. We bellen zo. 

 

Jet: Hallo, doe even leuk. 

 

Maureen du Toit: Dus ik dacht, weet je, ik begin laagdrempelig ik heb natuurlijk er staan wat 

ik telkens vergeet. Er staan in het boek 20 BN'ers met hun hond, in het boek. Waarvan ik zei: 

ja, ik heb niet de tijd en ook niet het geld om iedereen in de studio te sleuren voor een leuke 

foto van jou met je hond. Maar wil je alsjeblieft een leuke foto op sturen en die zet ik in m'n 

Happy hond. En die vragen ook allemaal: ja, hartstikke leuk, komt er nog een vervolg? Ik zeg 

nou, ik ben bezig en ik heb drie katten. Ik weet niet of jullie een podcast hebben 'Wie laat u 

de kat uit?'Of 'Wie verzorgt de kat?'. 

 

Jet: Nee, maar wij kunnen best even nog en bellen met elkaar, want ik heb er twee. De 

poezenpodcast, ik ben voor. 

 

Maureen du Toit: Oké, o wat leuk. Mijn katten, die hebben natuurlijk met grote interesse dat 

hele proces gevolgd toen het boek aan het maken was. En ik heb meteen ook ontdekt wat 

wat zij erg lekker vinden. Wat ik voor jullie heb gemaakt vandaag dat met tonijn, als er vis in 

zit, dan willen ze het. 

 

Jet: O, want dan ga ik deze ook even bij Betty en Dolly onder hun snuitje doen. 
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Maureen du Toit: Dan willen ze het. En hoe meer het ruikt of stinkt, zeg ik dan, dan vinden 

katten, katten zijn natuurlijk echt wel vlees-, viseters, die hoeven niet per se rijst of graan 

ofzo erbij. 

 

Jet: Dus zou er nog een poezenkookboek aan kunnen komen? 

 

Maureen du Toit: Zou ik enig vinden. Ja, zijn wel lastiger. Want nou ja, goed, als 

katteneigenaar, katten zijn gewoon eigenwijzer en die pakken niet zo snel iets wat je ze 

geeft. 

 

Marieke: Het blijkt dus ook dat katten minder smaakpapillen hebben dan honden. 

 

Maureen du Toit: O, oké. 

 

Jet: Het schijnt juist andersom te zijn toch? 

 

Marieke: O ja, je hebt gelijk. 

 

Lysbeth: Het moet erger stinken. 

 

Jet: Katten zijn... 

 

Maureen du Toit: Dus dat klopt wat ik zeg? 

 

Marieke: Ze zijn wat kieskeuriger. 

 

Jet: Katten zijn het minst te regisseren wezens op aarde, zo ongeveer. 

 

Maureen du Toit: Natuurlijk heel leuk. 

 

Jet: Daarom vinden wij ze natuurlijk ook fantastisch. 

 

Marieke: Katten hebben een butler en honden hebben een baas, toch? 
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Jet: Ja, kan je nagaan hoe druk ik het heb? Ja, ik moet van alle seinen, ik moet elke keer van 

pet wisselen, hartstikke lastig. Ik zag jouw recepten en ik dacht: ja, leuk, we gaan zelf koken 

voor onze honden. Ik ga daar zeker een aantal dingen uit proberen, want ik vind dat enig. 

Maar uit eten gaan met je hond is weer natuurlijk een heel ander ding. Ga jij wel eens naar 

restaurant met Rafieq, Lysbeth? 

 

Lysbeth: Als ik ergens ben in een huisje, wil ik hem vaak niet in een... Op vakantie wil ik hem 

niet achter laten op een plek die hij niet kent. Dus in mijn eigen dorp neem ik hem nooit 

mee. Maar als ik ergens ben wel. En dan bel ik het restaurant, mag de hond mee en als de 

hond niet mee kan, dan eten we ergens anders. 

 

Jet: Ja. 

 

Lysbeth: En meestal mag 'ie mee. 

 

Jet: Dat is ook heel gezellig, ja. 

 

Lysbeth: Ja, hij is ook heel goed opgevoed, restaurant. 

 

Jet: Technisch gezien, ja. Ja, die van mij ook, die gaat gewoon mee, ik vind 't ook heel 

gezellig. Jij knikt ook, ja? 

 

Marieke: Mila ook ja. 

 

Jet: Ja. 

 

Marieke: Niet als het, zeg maar, als het niet hoeft, omdat we in de buurt uit eten gaan en 

dan is een paar uurtjes alleen, dan denk ik: volgens mij lig je dan liever gewoon thuis op je 

eigen plekje. Maar als we bijvoorbeeld inderdaad of op vakantie zijn, of we gaan daarna 

door naar m'n ouders, dan neem ik haar bijna altijd wel mee. 

 

Jet: Ja, want ik zag een aantal recepten, die zagen er erg prachtig uit. Zijn er ook recepten bij 

waarvan je zou zeggen: nou, die zien er mooi uit en die blijven lang goed en die zou je 

kunnen leveren aan een restaurant of door hun zelf laten maken, zodat ze misschien ook 

nog een kleine menukaart voor de hond hebben. Ik vind het helemaal niet zo'n heel gek 

idee. 
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Maureen du Toit: Een Happy Hond niet kidsmenu, maar hondenmenu. 

 

Jet: Ja, kinderkaart en een hondenkaart is. Is het heel gek? 

 

Lysbeth: Ik heb het ergens gezien ooit. ergens gezien, ooit? 

 

Jet: Echt? 

 

Lysbeth: Ja, ergens in een bos. Dan kon je voor de hond een bot, twee soorten bot bestellen. 

 

Maureen du Toit: Ach wat leuk. 

 

Jet: Maar zou dat er iets zijn ook waar jij je, voel jij je aangesproken? Kunnen we je bellen? 

 

Maureen du Toit: Absoluut en ja, wat ik natuurlijk heel veel hoor, dan zeggen mensen: ja, 

moet je niet gewoon een hondensnack-lijn gaan beginnen? Ik zei: nou, dat lijkt me 

fantastisch, maar hoe ga ik dat? Ik ben net klaar met het boek. 

 

Jet: Nee, maar je wist in het begin ook niet hoe je dat ging doen met je recepten.En 

uiteindelijk ligt dit boek er, dus dat is geen enkele... 

 

Maureen du Toit: Ik denk dat het voor een restaurant of een brasserie of zoiets dergelijks is 

het niet ingewikkeld, dit zijn hele basic, het is niet ingewikkelder dan wat koekjes bakken 

voor bij de koffie. 

 

Jet: En het is een very very dogfriendly dingetje ook om mensen mee naar binnen te krijgen. 

Daar kunnen we in Nederland nog best het één en de ander van leren. Wat ik heel erg leuk 

vind, is dat het boek, en het is echt de moeite waard, neem dat maar gewoon van me aan, 

we gaan natuurlijk wel daar fotootje van plaatsen, ook op onze Instagram. Maar er wordt er 

ook eentje verloot onder onze luisteraars. 

 

Maureen du Toit: Jazeker! 

 

Jet: Ja, wat moeten ze doen, Maureen? 
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Maureen du Toit: Volgens mij moeten ze zorgen dat zij de leukste foto, ja, ik zeg volgens mij, 

want het is natuurlijk heel relatief: wat is nou het leukst? Wie bepaalt nou wat een leuke 

foto is? 

 

Jet: Ik denk dat jij dat mag bepalen. 

 

Maureen du Toit: Oké, ik ga bepalen. De luisteraar mag een hele leuke foto opsturen van de 

hond en het baasje zelf. Ja, en als er nog iets grappigs is met eten erbij, hartstikke leuk. 

 

Jet: Dat is een puntje erbij, zeg maar, voor de zeer strenge jury. 

 

Marieke: Voor de extra bonuspunten. 

 

Jet: Ja, voor de extra bonuspunten. En wie weet sta jij dan straks lekker in de keuken met het 

boek van Maureen. 

 

Maureen du Toit: Ja. 

 

Jet: Ik zou het heel erg leuk vinden als je ons op de hoogte wil houden. 

 

Maureen du Toit: Doe ik zeker. 

 

Jet: Als boek twee en boek drie en de poezenpodcast... 

 

Maureen du Toit: Ja joh. 

 

Jet: Daar kan je ons ook even over bellen. 

 

Maureen du Toit: Ik ga jullie helemaal kapot spammen met al mijn... 

 

Jet: Ik vind het in ieder geval ontzettend leuk dat je even langs wilde komen om te vertellen 

over je boek. We nemen de zelf gebakken koekjes mee voor onze honden. 

 

Marieke: Als ze onderweg niet door mezelf opgegeten zijn. 
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Jet: Ja, want jij zal al lekker te knagen he? 

 

Maureen du Toit: Jij hebt er gewoon eentje opgegeten. 

 

Jet: Ja, ik dacht ineens: wat ben je stil, Marieke. 

 

Marieke: Ja. Lekker zitten smikkelen. 

 

Jet: Hartstikke goed. Nou goed, dan hebben we uiteindelijk nog één vraag voor jullie en dat 

is... 

 

Lysbeth: Wie laat de hond uit? 

 

Jet: Nou goeie, hoe kom je erop? Bedankt voor het luisteren. En als je een vraag hebt, laat 

het ons weten, maar stuur vooral je foto in, want dan kun je misschien nu wel lekker de 

keuken in voor je hond. 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 

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? 

 


