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Het doldwaze dierenrijk
Alles wat je niet wilt weten over onze gevederde, 

schubbige, kroelende, kraaiende kameraden

Geld
Moneys, doekoe, pingping: hoe kom je eraan en 

hoe kom je d’r vanaf?

Poep
Je wist vast niet dat je dit allemaal in je had!

Eten en drinken
Kanen en keilen, proppen en pimpelen

Pech, geluk en ongeluk
Je wilt niet weten wat je allemaal kan overkomen 

in je leven

Geschiedenis
Zorg dat je zelf geen historisch figuur slaat!

Liefde
Alle tips voor een 100% (on)succesvol liefdesleven

Lichaam
Je lijf of je leven!

INHOUD
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Graag willen we  

onze moeders bedanken,  

en die van jullie. 

Liefs,
Bart & Michiel
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Kippie koppie
Een kip kan meer dan honderd gezichten onthou-

den. Van kippen én mensen. Een kip kan een smake-

lijk hapje laten staan als hij weet dat 

er iets nóg lekkerders komt. En 

een mannetjeskip kan faken dat-

ie voedsel heeft gevonden. Dat 

doet hij omdat er dan een vrouwtjeskip 

nieuwsgierig aan komt rennen. Dan 

maakt-ie z’n move op het chickie. Ja, 

die kip is een veelzijdig beessie! 

Dieren zijn zorgelozer dan jij
Dieren piekeren niet over een slecht cijfer voor biolo-

gie. Ze vragen zich niet af of ze worden uitgenodigd 

voor een verjaardagspartijtje. En ze maken zich al he-

lemaal niet druk of die andere zebra ze wel aardig 

vindt. Wij mensen denken wél veel na over het verle-

den en de toekomst. Een dier leeft bijna altijd in het 

moment. Honger? Tijd om te eten! Moe? Tijd om te 

dutten! 

Als je meer in het nu leeft, net als dieren, word je 

ongetwijfeld gelukkiger. Sommige volwassenen we-

ten dat al, die noemen het ‘mindfulness’. Wij zeggen 

gewoon: dierendenken.

FeitjesFeitjes

ALL
ES W

AT JE NIET WILT WETEN 

OVE
R ONZE GEVEDERDE, 

SCHUBBIGE, KROELENDE, 

KRA
AIENDE KAMERADEN



Gouden goudvis geheugen
Wij denken altijd dat een goudvis zó dom is dat-ie na 

een rondje zwemmen alweer is vergeten dat-ie ooit aan 

het rondje is begonnen. En dus nog maar een rondje 

zwemt. Maar hé, tijd om jouw geheugen op te viss... 

eh frissen. Wetenschappers plaatsten een slagboom in 

de kom van een goudvis en gaven de vis te eten als hij 

ertegenaan zwom. De goudvis had het trucje meteen 

door, kopte eindeloos tegen de slagboom en had bin-

nen no-time last van obesitas. De onderzoekers maak-

ten het moeilijker voor hem. Alleen op een bepaald 

moment van de dag kwam er eten tevoorschijn. Ook 

dat was geen probleem voor de oranje rakker. Alsof hij 

een horloge om had. Hij drukte precies op het juiste 

tijdstip voor een lekker hapje. Da’s toch goud(vis)!

Apenstreken
De aap heeft slimme lifehacks om zijn leven makkelijker 

te maken. Zo smeert de kapucijnaap zich in met het sap 

van citroenen en limoenen om muggenbeten tegen te 

gaan. En plast hij over zijn eigen vingers als hij zijn voeten 

schoon wil maken. Dan staat-ie misschien even voor aap, 

maar hij weet wel dat plas (net als bij de mens) steriel is en 

dus enge ziektes tegenhoudt. Spinapen uit Brazilië eten 

speciale blaadjes zodat ze makkelijker zwanger worden. 

En vrouwtjesbrulapen gaan nog een hapje verder. Zij eten 

planten die ervoor zorgen dat de kans op een zoon groter 

wordt. Een sterke zoon geeft namelijk meer aanzien in de 

apenkolonie. Slimme apenstreek!

Cash-kauw
Een kauw (da’s een vogel) kun je trucjes leren. Net als kraaien, raven of 

eksters. Goeie skills, maar ook slechte. Laten we met een goede skill be-

ginnen. De kraai als stofzuiger. Het bedrijf Crowded Cities (heb je ‘m?) zet 

kraaien in bij het schoonhouden van de stad. Ze pikken peuken en andere 

rommel van de grond en vliegen ermee naar de prullenbak. Daar krijgen ze 

een lekker hapje als beloning. Heel fraai, kraai!

Maar je hebt ook minder idealistische opleiders. Zo traint een Italiaanse 

boevenbende een kauw om geld te stelen. Mensen die net geld hebben 

gepind kijken raar op als ze die kauwboy wel heel dichtbij zien komen. 

Grits! De kauw fladdert weg met hun flappen. Staan die pinners even mooi 

in de… kauw!
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DIEROSCOOPDIEROSCOOP
Bart is een trouwe hond en Michiel is een mak schaap. Maar welk 
dier ben JIJ volgens de Chinese dierenriem? Check je geboorte-
jaar en jouw beestachtige eigenschappen!

2004 – Aap
Je bent een beetje vreemd, maar wel lekker. Bananen kanen, in bo-

men slingeren en met poep gooien, zijn je grote passies. Als er wat 

te vieren valt, laat jij graag je kontje zien. Soms draag je wel een 

gouden ring, maar of dat nou veel helpt… 

Jouw motto: Wie aap zegt, moet ook beer zeggen.

2005 – Haan
Je bent een echt ochtendmens. Als iedereen nog slaapt, ben jij er 

als de kippen bij. Ook ben je vaak de voorste en heb je zeker geen 

9-tot-5-mentaliteit. Altijd boven op die kerktoren staan, gaat je niet 

in je kouwe kleren zitten. Zorg je wel voor genoeg nachtrust?

Jouw motto: Haan met die banaan!

2006 – Hond
Je bent van nature heel trouw. Van een lekkere kluif ga je kwijlen, 

maar van andere dingen lust je weer geen brood. Je ligt graag in je 

mandje, maar zit soms ook in de pot. Je laat je niet graag aan het 

lijntje houden. 

Jouw motto: Poedel of pitbull, hond zijn is een gevoel.

2007 – Varken
In je vrije tijd doe je niets liever dan modderworstelen en je favoriete 

kleur is dan ook roze met bruine vlekken. Iedereen wil jou altijd was-

sen, maar dan reageer jij een beetje knorrig. Er hangt een prachtig 

schilderij in je stal van je favoriete schilder Francis Bacon.

Jouw motto: Met een krul in mijn staart, stap ik lekker door de taart.

2008 – Rat
Ben je misschien familie van Ciske? Mensen vinden je soms een 

 beetje achterbaks. Je wordt vaak gebruikt als proefdier, terwijl je 

toch niet echt lekker bent. Wel heb je grote delen van Europa uitge-

roeid door het rondkoerieren van de pest. Maar om daar nou steeds 

over te beginnen!

Jouw motto: Nooit voor één rat te vangen.

2009 – Os
Van nature trek je de kar en tegen de kerst zoek je graag het gezel-

schap van een ezel. Je stal noem je ook wel je ossen-osso. Je bent 

geboren als stier, maar sindsdien een paar pondjes kwijtgeraakt. Pas 

op je staart, want voor je het weet, gaat-ie door de soep.

Jouw motto: Een slimme os is nooit de klos.

2010 – Tijger
De leeuw, het luipaard en de jaguar zijn jouw naaste familie, maar 

eigenlijk zien jullie elkaar alleen met verjaardagen, bij een kopje  

antilopethee en een flinke punt gazellevlaai. Verder ben je een zeer 

modieus roofdier, want jouw printje is altijd on fleek.

Jouw motto: Beter een reiger in je tuin, dan een tijger op je kruin.
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2011 – Haas
Jouw naam is letterlijk en figuurlijk haas. Je bent snel, zelfs bij de 

marathon ren je altijd vooraan. Met die forse oren kun je erg goed 

luisteren. Misschien moet je eens nadenken over een carrière als 

psycholoog of handhaver in de stiltecoupé.

Jouw motto: Haas tiges poedi szel dengoed.

2012 – Draak
Met je spectaculaire verschijning speel je vaak een glansrol in span-

nende films en boeken. Maar van alle Chinese dierenriemdieren ben 

jij het enige teken dat niet echt bestaat. Begin je nu opeens aan 

jezelf te twijfelen? Dat hoeft helemaal niet, want je kunt vliegen én 

vuur spuwen. Wat wil een fabeldier nou nog meer? 

Jouw motto: Een goeie draak spuugt altijd raak. 

2013 – Slang
Je bent een populaire verschijning in de media, al sinds het Oude 

Testament. Je sist graag naar leuke meisjes, maar ook naar de ver-

warming, dus wie doet je wat? Loopbaantechnisch ben je multi- 

inzetbaar, zowel in de tuin als bij de brandweer. Maar wanneer neem 

je die Freek Vonk nou eens een keer te grazen?

Jouw motto: Een levende slang heeft altijd levenslang.

2014 – Paard
Je bent een edel dier. Tijdens dressuurwedstrijden laat jij je graag 

berijden, maar in een biefstukrestaurant soms ook bereiden. Je 

lijkt wel een beetje op de planeet Jupiter, want je hebt 

prachtige manen. Zorg je wel dat je je niet achter 

de wagen laat spannen?

Jouw motto: Bergop of bergaf, in stap, galop 

of draf, van een paard sta je altijd wel in meer 

of mindere mate paf.

Vega piranha
Je hebt de macho piranha. Die zet z’n scherpe tanden 

het liefst in een lekker sappige soortgenoot. Maar er 

zijn ook veel healthy-fitgirl-piranha’s. Die gaan lekker 

op een dieet van waterplanten, kroos en algen. Dat 

is geen keuze, dat zit in hun pirañ-DNA. We denken 

altijd dat piranha’s nietsontziende bloeddorstige vis-

sen zijn, maar dat is dus lang niet altijd zo. Zo’n 10% 

van de piranha’s is helemaal vega. Deze vissen kiezen 

trouwens altijd Partij voor de Mensen, als ze mogen 

stemmen voor de Tweede Kom.

Bruine beer dieet
Over bewust leven gesproken: het vrouwtje van de 

bruine beer heeft het strengste dieet van allemaal. 

Dat komt natuurlijk door haar fameuze winterslaap. 

Tijdens deze superdut gaat het lichaam in de reser-

vestand en zakt de temperatuur van 37 naar 33 gra-

den. Mevrouw Beer eet nauwelijks meer en leeft op 

het vet onder haar vacht. Zo verliest een vrouwtjes-

beer maar liefst een derde van haar gewicht, en kan ze 

na de winterslaap meteen haar bikini weer aan. Werkt  

beregoed dit dieet!

FeitjesFeitjes



18

Hallo, mag ik even in uw 
gezicht urineren?
Als een kreeft moet plassen, doet-ie z’n 

broek niet naar beneden, maar houdt-ie 

z’n koppie vast. Een kreeft plast namelijk uit 

zijn hoofd. Dat doet-ie niet alleen om zich te 

ontlasten, maar ook om te communiceren. 

De gesprekspartner wordt gewoon lekker 

in zijn gezicht gekeke… eh gezeken! Dat 

kan verschillende dingen betekenen, zoals: 

‘Hallo, ik zou graag de liefde met je bedrij-

ven’ of bijvoorbeeld: ‘Hé, heb je zin om een 

potje te vechten?’ Zo zit er in een kleine 

boodschap stiekem een grote boodschap.

Kontademig
Als een schildpad onder een laag ijs is 

gezwommen, kan hij niet omhoog voor 

een hap lucht. Om toch te blijven leven 

haalt hij zo veel mogelijk zuurstof uit het 

water. Sommige schildpadden doen dat 

met hun tong, andere ook wel via hun 

achteruitgang. Hij ademt dus door zijn 

poepgaatje. Het ademt wel een stuk 

moeilijker als hij de avond ervoor chili 

con carne heeft gegeten.

Vissen zonder diploma
Dit gaat niet over vissers, maar over vissen. Vissen die niet kunnen 

zwemmen! Hengelaarvissen zijn echt de sukkels onder de vissen. Ze 

kunnen niet zwemmen. Zelfs niet watertrappelen. Ze kunnen wiebe-

len, maar daar houdt het wel bij op. Het is een vis met alleen maar 

drieën op z’n rapport. Maar toch heeft-ie goed te eten. Hoe dan? Op 

zijn kop zit een vormpje dat lijkt op een wormpje. Andere zeedieren 

zien dat lekkere hapje hangen en komen erop af. Dan zet de hen-

gelaarvis zijn scheur open en hapt toe. Zo hengelt-ie elke dag een 

lekker maaltje bij elkaar. 

Mug-shot
De mug is het dodelijkste dier van allemaal. Het is 

een echte seriemoordenaar. Tijgers, leeuwen en haai-

en zijn lieverdjes in vergelijking met deze ellendige 

sluipmoordenaar. De mug zou levenslang moeten krij-

gen voor alle moorden die hij op z’n geweten heeft. 

En dan alle pogingen tot moord nog! De slachtoffers 

kunnen het niet meer navertellen. Miljoenen mensen 

gaan dood aan door de mug overgebrachte ziektes als 

malaria, gele koorts en dengue. De mug brengt deze 

gevaarlijke ziektes net zo makkelijk over als postbezor-

gers hun pakketjes. En als je niet thuis bent, komt ook 

de mug morgen weer terug.
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DE GROTE GEKKE 
DIERENQUIZ

DE GROTE GEKKE 
DIERENQUIZ

Oftewel: welk dier bestaat wel?

Van elke twee genoemde dieren, bestaat er één écht. 
Ja, écht! Zet de bijbehorende letters achter elkaar en je 
krijgt de naam van een bekend dier te lezen.

L.  Oude kaalkop

K.  Grijze rimpelrug

A.   Sinaasappelgans

E.  Mandarijneend

S.   Koriandermot

R.  Peper-en-zoutvlinder

M.  Piepschuimkever

S.  Polystyreentor

I.   Pyjamazweefvlieg

I.   Colbertmug

T.   Rimpelkruinbloedbij

E.   Bruine bloedworstwesp

BRULLEN MET DIERENBRULLEN MET DIERENBRULLEN MET DIERENBRULLEN MET DIEREN
Hoe noem je een pelikaan 

met vier vleugels?

Waarom is een octopus in 
de winter altijd te laat 

op school?

Wat zegt een panda die 
als spook verkleed gaat?

Welk paardje ruikt  
altijd lekker fris?

Welk paardje ruikt niet 
zo fris?

Wat is het  
tegenovergestelde van 

een zeemeermin?

Welke vogels willen 
graag gestreeld worden?

Welke mijt zit altijd 
met zijn neus in de  

boeken?

Welk varken drinkt 
alleen bronwater?

Een pelikopter Een scheetlandpony

Bamboe!
Papeg-aaien

Hij moet vier paar handschoenen 
aantrekken. Landminderplus

Een zeeppaardje De biblioteek

Een spa-varken

Troostprijs: ook als je alle antwoorden fout 
hebt beantwoord, krijg je de naam van een 
bekend dier te lezen.
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Kus deze kikker! (of niet)

Als we sprookjes moeten geloven, kan een kikker zo-

maar een vermomde prins zijn. Geef de kikker een 

kus en je weet het! De kans is helaas groter dat je 

geen prins tevoorschijn kust maar een… onzichtbare 

moordenaar! In Midden- en Zuid-Amerika lopen wel 

185 soorten dodelijke gifkikkers rond. Met het gif van 

één kikker kun je wel twintig mensen omleggen. 

Blauwe uilenballen
De uilenkopmeerkat heeft blauwe ballen, en daar 

loopt-ie graag mee te koop. En dan heb ik het niet 

over z’n kerstballen... Die blauwe ballen komen niet 

doordat ze een trap in de kruising hebben gehad of 

een blauwtje hebben gelopen bij Pino. Ze zijn blauw 

vanwege het vocht op hun zaakje. Hoe droger de 

huid, hoe blauwer. En hoe blauwer het klokkenspel 

van de uilenkop, hoe meer vrouwtjes met hem wil-

len paren. Dus een kwestie van even naar de hobby-

winkel en blauwe verf halen, zou je denken. Maar zo 

simpel is het niet. Hun rang in de groep bepaalt hoe 

blauw de balpartij mag worden. 

Gezelligheid in bed
Of je nu single bent of niet; naar bed ga je nooit alleen. Ook in jouw bed 

krioelt het van de huisstofmijten. En die zijn niet op twee handen te tellen. 

Honderdduizenden tot miljoenen mijten krioelen in het bed, waarvan jij 

denkt dat je daar lekker in je eentje ligt te dromen. Je hoofdkussen is een 

dorp vol huisstofmijten en jij bent de hoofdstad. Maar je kunt rustig door-

snurken. Schadelijk zijn de beestjes niet. Sommige mensen zijn wel aller-

gisch voor wat ze uitpoepen. Die moeten hun bed wat vaker verschonen. 

En vraag dan gelijk of die huisstofmijten een handje meehelpen. Het is toch 

ook hún bed?

FeitjesFeitjes Spuitpoep! - Extra krachtig
De prijs voor krachtigste poeper uit het dierenrijk gaat naar de 

rups van het dikkopje. Gefeliciteerd, ouwe rups! Hij kan tot 1,5 

meter ver poepen, mits hij de kringspier stevig aanspant. 1,5 me-

ter! Dat is zelfs een olifant nog nooit gelukt. Is dit dan puur voor 

de lol? Nee hoor, alles in de natuur heeft een reden. Het is een 

afleidingsmanoeuvre. Door een verse bolus naar zijn aanvaller te 

schieten, is deze afgeleid. De aanvaller moet even naar de poep 

kijken, want misschien is het wel een handgranaat. Dat is het mo-

ment waarop de rups het hazenpad kiest. Of het geitenpaadje. Of 

een Uber laat komen. Hij neemt in elk geval de benen en maakt 

zich uit de voeten. En we weten allemaal: dat is bij een rups een 

hele klus, zeker als hij z’n veters nog niet gestrikt heeft!
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Wist je dat...
... ijsberen niet wit zijn?
Hun huid is zwart en het bont is niet wit, maar doorzichtig. Door 

de lichtval op het – holle – haar lijkt het wit.

 
... dolfijnen vaker van huid wisselen dan 
jij van onderbroek?
De huid van een dolfijn vernieuwt zich elke twee uur, zodat de 

dolfijn lekker gestroomlijnd blijft.

 

Wist je dat...

 
... die geweien groeien als een tiet?
Het gewei van een eland is het snelst groeiende dierenweefsel 

dat er bestaat. Het groeit een paar centimeter per dag.

 
  
... fretten multi-inzetbaar zijn?
Fretjes, die pluizige knagers, werden vroeger gebruikt bij de 

bouw van vliegtuigen. Ze konden kabels naar ontoegankelijke 

plekken brengen. Het nadeel was alleen dat de fretten vaak in 

slaap vielen. Uiteindelijk was het dus toch niet zo frettig werken 

met ze.

 
... muizen ook verkouden kunnen worden?
Ja, dat is zo.

... elanden zeer  
geweigevoelig zijn?
Het gewei van een eland is zo gevoelig 

dat hij er een vlieg op voelt landen.
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WELK DIER BEN JIJ?WELK DIER BEN JIJ?
Doe de test!

Het is ochtend. Je moeder staat onderaan de trap en roept: ‘Goeiemor-
gen!!!’ Wat doe je als eerste?

 A. Je roept ‘Goeiemorgen!!!’ terug en vliegt je nest uit.

 B. Je staat rustig op, loopt naar beneden, tilt je been op en 

  doet een ochtendplas tegen de schemerlamp.

 C. Je roffelt met je vuisten op je borst, scheurt je lakens 

  kapot en gooit je bureaustoel het raam uit.

Je fietst naar school. Naast jou fietst een klasgenoot. Achter jullie ramt 
iemand op zijn fietsbel, die wil er blijkbaar langs. Wat doe je?
 A. Je ramt zelf ook een keer op je fietsbel, spreidt je vleugels 

  en gaat vliegend verder.

 B. Je gooit je fiets aan de kant en gaat in de goot zitten poepen.

 C. Je stapt af, sleurt de achtervolger van zijn fiets en vouwt 

  die fiets tot een pakketje dat door zijn brievenbus past.

In de pauze pak je je broodtrommel. En ja hoor: de hagelslag is weer 
eens helemaal in je boterhammen getrokken. Bah! Wat doe je?
 A. Je vliegt naar buiten en gaat aan een vetbol zitten knagen.

 B. Je vraagt of iemand toevallig een tosti met brokjes bij zich heeft.

 C. Je schopt de tafel doormidden en vreet een brandblusser op.

De uitslag!

Meestal A? Je bent een papegaai.
Meestal B? Je bent een labrador.
Meestal C? Je bent een gorilla.
Evenveel A als B als C? Je bent een papegalabradorilla.

PRIJSUITREIKING! PRIJSUITREIKING! 
En de winnaars zijn:

Zwaarste dier 
Blauwe vinvis; kan wel 190.000 

kilo wegen

Zwaarste landdier 
Afrikaanse olifant; 12.000 kilo

Hoogste dier 
Giraffe; 4,80 meter

Zwaarste insect
Mestkever; 100 gram

Snelste vis 

Zeilvis; 109 km/u

Snelste landdier 
Luipaard; 105 km/u

Hoogste sprong 
Dolfijn; 9 meter

Verspringer 
Springbok; 15 meter

Grootste duik 
Poema; kan een sprong van 18 

meter naar beneden maken

Krachtigste dier  
(relatief)

Mestkever; tilt mestballen van 

1141 keer z’n eigen gewicht

Krachtigste dier  
(absoluut) 

Gorilla; tilt 850 kilo oftewel  

1 Suzuki Alto met een kaas van  

20 kilo op het dak.
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