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Stinkhond voelt zich eenzaam in zijn vuilnisbak. 
 Ondanks het prettige gezelschap van zijn vriend 
 Plattekat kan hij het niet helpen dat hij de hele tijd aan 
 verliefde stelletjes moet denken die poot in poot lopen 
en ’s avonds gezellig bij elkaar slapen in hun hok.

‘Waarom ben je zo verdrietig? Je hebt mij toch?’ 
troost Plattekat hem.

‘Maar jij bent een kat! Op een dag laat je mij in de 
steek voor een knappe Siamese met blauwe ogen.’
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‘Praat geen onzin, Stinkhond. Ik laat jou en je vlooien 
nooit in de steek!’

Opeens begint het hart van Stinkhond sneller te 
slaan. Hij heeft een oude doos met hondenbrokken 
 gevonden!

‘Plattekat, het is zover. Ik ben verliefd!’
‘Op wie, Stinkhond?’
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‘Op hondenbrokken met hamsmaak!’
‘Stinkhond, verliefd zijn is iets heel anders.’
Arme Stinkhond. Voor de zoveelste keer slaat hij de 

plank mis. En terwijl hij een poging doet om een vlieg te 
omhelzen, komen de opgeschoren poedel en de basset 
met het jasje voorbij.

‘Ha, Stinkhond! Wil je een vliegje zoemen?’ spot de 
basset met het jasje.

‘Je kent het gezegde toch: soort zoekt soort. 
 Misschien moet je iets beginnen met een dweil uit de 
goot’, raadt de opgeschoren poedel hem aan.
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Stinkhond denkt terug aan de lantaarnpaal waar hij 
zoveel van hield, en aan het plastic bot waar hij mee 
speelde toen hij klein was.

‘Ik had met hen moeten trouwen. Daar is het nu te 
laat voor’, zucht hij.

Plattekat heeft zijn vriend nog nooit zo in de war 
 gezien.

‘Plattekat, ik ben bang.’
‘Waarvoor, Stinkhond?’
‘Dat ik verliefd zal worden op een dweil.’
‘Maak je geen zorgen, Stinkhond.’
‘En als ze me op een dag verlaat?’
Gelukkig is het afval soms de beste vriend van een 

dom beest.
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‘Gevonden!’ roept Plattekat uit wanneer hij hun 
 vuilnisbak doorzoekt.

‘Mijn dweil? Is ze knap?’
‘Nee! Gids voor verleiders! Die zat gratis bij een blik 

boontjes. De weg naar de liefde ligt voor jou open, 
Stinkhond!’
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Stinkhond opent het boekje en leest:
‘De grote liefde herken je meteen. Dat noemt men 

liefde op het eerste gezicht. Of ook wel op slag verliefd.’
‘Ik weet wat een boos gezicht is, en een vriendelijk 

gezicht, maar van een eerste gezicht heb ik nog nooit 
gehoord’, denkt hij. ‘Krijg je daar een slag van?’ 

‘Je zielsverwant vind je vaak een straathoek verder’, 
beweert Plattekat.
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