
Zeg, Ak|ta. . . Probeert  
d|e Du|tse herder me nu  
te vers|eren? Dat v|nd |k 

maar n|ks, hoor!

Je oren platleggen, je kop schu|n houden, 
kn|pperen met je ogen, met je tong u|t je bek staan 

k|jken, geeuwen. . . Zo laat je andere honden weten 
dat je geen problemen zoekt.

Zoals achter je 
staart aanhollen?

K|jk, |k 
woek geen 

pwobwewen!

Kn|pperen met de ogen 
|s normaal gedrag voor 

een hond.

Ik w|l n|et |nteressant doen, Mops. . . 
Maar |k weet zelf aard|g wat af van  

al d|e s|gnalen!

H|j heeft gewoon last 
van t|cs!

Spreek j|j al d|e 
hondentalen?

Hondenfokkers hebben |n hun 
roedel vaak een hond d|e de andere 

honden kan kalmeren.

Zoals een 
hypnot|seur?!

Eh. . . Wat w|l 
h|j daar e|genl|jk 

zeggen?

??

KN|PPER

KN|PPER

KN|P
PER

Hondentaal
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De Mops komt 
u|t Ch|na.

Nederland voerde hem |n, 
maar het |s |n Engeland dat h|j 
voor het eerst off|c|eel werd 

beschreven.

In de 18de eeuw 
was h|j heel popula|r 

|n Ital|ë.

Er was zelfs een 
acteur d|e optrad met 
een zwart masker dat 

aan een mopshond 
deed denken.

De Mops |s een 
l|eve, erg aanhankel|jke 

hond. En h|j |s héél 
vertederend.

En er |s nog een honden-
ras waar veel k|nderen dol 

op z|jn. . . en blablabla. . . 
blablabla. . .

?

Is dat alles?

Ik had het 
toch gezegd.

Er |s geen wetenschappe- 
l|jk bew|js dat de bank jouw 

natuurl|jke hab|tat |s.

Pfff. . . 
Ze kennen 
er n|ets 

van!

Wat een mops!
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Bah! Waarom doe je 
dat toch, Mops?

je hoeft ook je baasje 
n|et te kalmeren, want h|j |s n|et 

opgewonden. En |edereen weet al hoe 
onderdan|g bent, dus je hoeft 

’t n|et te bew|jzen.

Je bent toch geen pup 
meer d|e aan de l|ppen van z’n 

moeder sabbelt opdat ze 
voedsel zou opbraken?

Ik geef m’n baasje l|kjes 
omdat |k van hem hou. Het |s 
m|jn man|er om hem te laten 

z|en dat |k er ben.

K|jk u|t!

En hoe zorg je dat h|j je 
n|et z|et?

NJAM

SLURP

NJAM

TON
G

TAKTONG

SLURP

SLURP

SLURP

SLURP

De onzichtbare hond
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Ak|ta, welk 
hondenras |s 
dat daar?

Bastaard.

Hé! Rust|g 
maar!

Bedankt, hoor! Ik 
stel gewoon een vraag en 

j|j beled|gt me! Je boft dat 
je groter en sterker bent 

dan |k, anders. . .

Ik beled|g je helemaal n|et! 
H|j |s een bastaard!

Sst! Straks 
hoort-|e je!

Zo noemen ze ’n hond van 
w|e de ouders n|et tot hetzelfde 
ras behoren. Een Labrador en een 
Dalmat|ër. . . Een Yorksh|re en een 

Ch|huahua. . . De mogel|jkheden 
z|jn e|ndeloos.

O! Oké.

Of een hond met een 
ouder d|e tot een bekend 
ras hoort, en een waarvan 

we het ras n|et weten.
Sorry dat |k 

zo reageerde. . .

N|et erg.

En hoe noem je een 
hond van w|e de be|de 
ouders van een onbe-

kend ras z|jn?
Straathond.

Bedankt, hoor! Ik stel gewoon een 
vraag en j|j beled|gt me!

Bedankt, hoor!
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Perfecte t|m|ng! 
Ik ben net terug 

van het as|el! H|j z|et er 
nochtans n|et 

gemeen u|t. Nee 
hè, jongen?

Ik heb deze 
jongen opgehaald 

en |k heb wel  
wat stress!

Een goed 
|dee!

Je moet ze elk hun e|gen plekje geven, met 
een mand, eetbakje, speeltjes. . . Daar kunnen 

ze tot rust komen.

. . .vrees je dat het een 
slachtveld wordt. 

Snap |k.

Nee, maar 
met m’n twee 

katten. . .

Alweer een 
geweld|g |dee. 

Doe |k!

Meestal kun je ze 
gewoon hun gang 

laten gaan!

?!

Als je hun kussens omw|sselt, 
wennen ze aan elkaars 

geur.

En je houdt ze best 
de eerste dagen u|t 

elkaars buurt. . .

De pup |n de bad-
kamer, de katten |n 

de z|thoek of de garage. 
En je hamster kan 

|n de keuken.

Tja. . . D|t |s natuurl|jk 
allemaal theor|e, hè.

KRAB
KRAB

Kat-astrofe vermeden!
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Pak hem, Crumble! Hup! 
Pak ’m dan!

Sl|m, 
hoor!

Hé! M|jn smartphone!

???

Maar weet je, Iman|, |k heb 
een app voor honden gevonden, 

waardoor ze noo|t meer achter 
|ets aanrennen. Zo. . .

Geïnstalleerd!

. . .of auto’s. In het ergste geval gaat 
h|j zelfs achter vl|egtu|gen aan!

Straks gaat h|j achter joggers 
aan. . .

. . .of f|etsers, of p|zzajongens. . .

Nee.

Rent je hond noo|t achter 
een bal aan, T|ago?

Alexandra, onze hondentra|ner, 
zegt dat je een nerveuze hond zoals 
de m|jne beter n|et achter d|ngen 

leert aanhollen!

Ben j|j 
dan zo nerveus, 

Crumble?

SNUF

SNUF
SNUF

Slim...
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Oeps. . .
. . .bedoelde |k naar de honden-

school gaan!
Maar toen |k ze| dat je 
het ook moet doen. . .

Bovend|en |s h|j dan, 
omr|ngd door hoog gras, 
m|nder z|chtbaar voor 

roofd|eren!

Dat doet h|j om te
controleren of er geen

gevaar |s, zodat h|j |n alle 
ve|l|ghe|d van z|jn nacht-

rust kan gen|eten.

Schat, weet j|j waarom 
Crumble elke avond 'n hele 

show opvoert? H|j draa|t alt|jd 
tw|nt|g keer rond |n 

z|jn mand.
Hm?

?

Ja, dat weet |k, want |k 
ga naar de hondenschool! Je 

zou het ook moeten 
doen.

Of h|j w|l het gras
platter maken om 
zacht te l|ggen.

Zo hond, zo baasje
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