
tips bij prentenboeken van Mies van Hout

Op elke dubbele pagina in dit boek zie je twee dieren 
met een duidelijk karakter. De karakters zijn 
tegenovergesteld aan elkaar. Bij elk karakter hoort een 
versje, geschreven door Bette Westera.

Karakters

We zijn allemaal anders. Sommigen doen niets liever dan reizen, 
zoals de zwaluw. Anderen blijven liever thuis, zoals de huismus. 
Je hebt sloddervossen en opruimers, eigenwijze geiten en 
volgzame schapen.  En dat kan ook nog eens van dag tot dag 
verschillen. We hebben allemaal wel eens een dag dat we het 
druk hebben zoals de mieren of dagen waarop we bijna niks 
doen zoals de luiaard. 

Al die eigenschappen bij elkaar bepalen je karakter.
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Brave hond! Stoute kat!
Bette Westera en Mies van Hout
Versjes over de aard van het beestje

Wat is jouw karakter?

Kijk met kinderen samen in dit boek om te ontdekken wie op welk dier lijkt.
Doe dit zonder oordeel. 

Lees beide gedichten op de zelfde spread voor en laat de afbeeldingen zien. 
Bijvoorbeeld het gedicht van de volgzame schapen en de eigenwijze geit.

Mogelijke vragen aan kinderen

- Wat is volgzaam en wat is eigenwijs? Kun je een voorbeeld geven?
- Waar lijk jij het meeste op, op het schaap of op de geit?
- Is dat altijd zo, of soms?
- Wat zou je liever zijn, volgzaam of eigenwijs? 
- Ken je iemand anders die erg eigenwijs is?

Je kunt ook vragen stellen over het boek als geheel

- Op welk dier lijk jij vandaag het meest?
- Op welk dier lijk jij meestal?
- Op welk dier lijk jij soms?
- Wat kan dat dier goed en ben jij daar ook goed in?
- Is er ook een dier dat jij graag zou willen zijn?
- Ken je iemand anders die lijkt op één van de dieren?
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Tekenworkshop Brave hond! Stoute kat!

Opdracht: Teken een dier dat qua karakter op jou lijkt.
Techniek: collage (en een beetje viltstift of krijt)

Op welk dier lijk jij vandaag het meest? Wat kan dat 
dier goed en ben jij daar ook goed in?
Dat dier ga jij tekenen met stukjes gekleurd papier.
Tekenen met stukjes papier heet collage.

Pak een mooi groot vel papier (bijvoorbeeld A3)
en ga dan stukjes gekleurd papier verzamelen. 
Bijvoorbeeld uit oude tijdschriften, vouwblaadjes, 
kranten en resten behang, enz... 
Maar je kunt ook zelf papier beschilderen.
Knip of scheur vormen uit het gekleurde papier 
en leg die op je grote vel. Schuif vervolgens net zo lang 
met de stukjes papier tot het lijkt op jouw dier. 
Heb je genoeg stukjes of zijn het er te veel? 
Als je een stukje papier niet mooi vindt, leg het dan weg 
of zoek dan een ander stukje dat er beter bij past. 
Schuif net zo lang tot je tevreden bent.
Plak dan alle stukjes papier vast met lijm.
 
Je maakt het af met stif of krijt

Als je wilt kun je er nog dingen bijtekenen, zoals een mond, 
poten en ogen.

Veel plezier!!!

NB: Deze tekenworkshop lijkt erg op de tekenworkshop bij het prentenboek ‘Was ik maar...’ 
waar je het dier tekent dat je graag wilt zijn. 
Je zou beide workshops vlak na elkaar kunnen doen, dan leer je de techniek beter kennen en 
het verschil tussen wat je wilt en wie je bent.

Wat je nodig hebt
- vel papier (A3)

- resten gekleurd papier
- evt zelfgeschilderd papier

- oude tijdschriften
- viltstift of krijt

- schaar
- lijm

Wat je nodig hebt

- wit papier
- ecoline

- penselen
- keukenpapier

- water

Zelfgeschilderd papier maken

Maak een wit vel papier aan beide zijden nat met een spons.
Leg het papier op je tafelblad en zorg dat het mooi vlak ligt. 
Dep het een beetje droog met keukenpapier, maar niet helemaal. 
Beschilder het vel met ecoline. 
De ecoline vloeit mooi uit op het natte papier. Hoe natter het papier, hoe 
meer het vloeit. Laat het drogen (bv op een krant). 
Dit zelfgeschilderde papier kun je gebruiken in je collage.

Ik inspireer mensen graag 
met mijn tekenworkshops. 

Je kunt daarbij helpen door 
de tekeningen op Instagram 

of Facebook te zetten. 
#miesvanhout
@miesvanhout
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Kindertekeningen 

Deze mooie tekeningen zijn door kinderen gemaakt tijdens de tekenworkshop.  
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De cheetah
De cheetah wordt ook wel jachtluipaard genoemd. Het is het snelste landdier ter wereld.
Ze leven in droge, open savannen en in struikgebieden. Hij kan overal overleven waar voldoende 
prooidieren zijn en het terrein open genoeg is om te kunnen rennen. 

De schildpad
De schildpad is een reptiel. Er zijn heel veel soorten schildpadden. Sommige zijn heel groot, anderen heel 
klein.  Ze hebben allemaal een stevig en bolvormig schild zowel aan de buikzijde als aan de rugzijde. 
Schildpadden komen over de hele wereld voor.

De alpenmarmot
De alpenmarmot is een knaagdier. Hij leeft in de Alpen en in andere Europese berggebieden. 
Ze leven in een familiegroep in een diep, uitgebreid gangenstelsel onder de grond. 
Bij gevaar laten ze een korte, scherpe, fluitende alarmroep horen, waarna alle marmotten het 
gangenstelsel invluchten.

De eekhoorn
Met zijn lange, gekromde klauwen kan de eekhoorn makkelijk in bomen klimmen en van tak naar tak 
springen. Tijdens een sprong spreidt hij zijn ledematen, waarbij de losse huid op de flanken het dier helpt 
in de lucht te blijven. De pluimstaart dient als roer, waarmee hij zijn sprong kan sturen. Ook kan hij goed 
zwemmen. De eekhoorn slaapt in een nest in een boom.

Het varken
Varkens worden vaak gehouden door boeren, maar ze leven soms ook in het wild. Soms worden varkens 
ook als huisdier gehouden. Het zijn intelligente, nieuwsgierige, relatief schone en sociale dieren en ze zijn 
goed te trainen. Ze hebben een goede en gevoelige neus waarmee ze graag in de modder wroeten.

Het wrattenzwijn
Het wratten zwijn of knobbelzwijn leeft op de savannen van Afrika ten zuiden van de Sahara. Om aan 
de hitte, droogte en roofdieren te ontsnappen, schuilt het knobbelzwijn in holen,
Het knobbelzwijn eet vooral gras, maar ook bast, bladeren, wortelen, vruchten, aas, insecten en larven, 
en zelfs uitwerpselen. Hij eet ook aarde, voor de mineralen. Ze leven in een groep.

De schapen
Schapen leven in een kudde. Ze worden gehouden voor hun melk en voor hun vacht. Van de vacht wordt 
wol gemaakt en van de melk maken ze kaas. Schapen grazen op de hei om te zorgen dat het geen bos 
wordt. Een herder en een hond zorgen er voor dat ze bij elkaar blijven en niet weglopen.

De geiten
Geiten worden gehouden voor hun melk, maar ze leven soms ook in het wild. 
Ze eten vrijwel elk plantaardig materiaal, zoals gras, bladeren, twijgen, knoppen, vruchten en wortelen.
De hoorns van de bok groeien door; hoe ouder de bok, des te zwaarder en langer de hoorns. De hoorns 
van het vrouwtje zijn veel kleiner

De lantaarnvis (hengelvis)
Deze vissen leven in de diepzee op een diepte tussen 300 en 4000 meter.
Ze hebben een hengelachtig lichtgevend orgaan op hun kop met lichtgevende bacteriën. Eventuele 
prooidieren worden aangetrokken door het licht en worden opgegeten als ze vlakbij zijn. 

De clownsvis
De clownsvis komt voor in de Indische Oceaan, Rode Zee en het westelijk deel van de Stille Oceaan en 
wordt ook wel harlekijnsvis genoemd. Hij leeft tussen de tentakels van de zeeanemonen. Daar kan hij 
zich tussen verschuilen. De meeste vissen raken verlamd wanneer ze in contact komen met een anemoon, 
want in de tentakels zitten netelcellen die giftig zijn bij aanraking. Maar de clownsvis wordt niet gestoken 
door de anemoon.
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Leuke weetjes over alle dieren uit ‘Brave hond! Stoute kat!
Bron: Wikipedia



tips bij prentenboeken van Mies van Hout

De spin
Spinnen zijn roofdieren die levende prooidieren eten, die in de regel gevangen worden met behulp van 
spinsel. Veel spinnen maken een vangweb. Ze wachten geduldig tot een prooidier in het web verstrikt raakt 
waarna de prooi wordt opgegeten.
In België en Nederland leven alleen al bijna 700 verschillende soorten spinnen.

De bromvlieg
Bromvliegen leven ze in losse groepen en waarschuwen elkaar met geurstoffen als ze voedsel hebben 
gevonden. Ze leven van dode dieren. Vandaar dat er op dode dieren altijd zoveel vliegen zitten.

De gorilla
De gorilla leeft in de Centraal- en West-Afrikaanse regenwouden. Gorilla’s leven voornamelijk op 
de bosbodem. De mannelijke leider van de gorilla’s is heel groot. wel twee keer zo zwaar als de 
vrouwtjesgorilla’s.. Ze noemen hem ook wel zilverrug. 

De lesula 
Deze apensoort werd pas in 2007 ontdekt in het oosten van Congo-Kinshasa.
Er zijn er niet zo veel en ze worden bedreigd. Lesula’s hebben een heel bijzondere gezichtsuitdrukking.

De kat 
Katten zijn vleeseters en ze kunnen op prooien jagen, zoals muizen en kleine vogels. Ze hebben een vrij 
ronde kop en een korte snuit, grote ogen, gevoelige snorharen bij de bek en scherpe omhoogstaande 
oren. Een kat heeft een lange staart die hij gebruikt om in evenwicht te blijven en bij sociale communicatie.
Katten worden al heel lang gehouden als huisdier of muizenvanger.

De hond
De hond is ook een huisdier en stamt af van de wolf.
Al sinds duizenden jaren wordt de hond door mensen gebruikt, bijvoorbeeld bij de jacht, als herdershond, 
trekdier, politiehond of hulphond, maar vaker als gezelschapsdier.

De gifslang
Gifslangen zijn gevaarlijk, omdat ze gifstoffen kunnen overdragen door een beet. De giftanden zijn hol, Bij 
een beet spuit de giflang het gif in de prooi.
Als het gif in het bloed terechtkomt is het bijzonder effectief en in een aantal gevallen levensgevaarlijk voor 
de mens. De belangrijkste functie van slangengif is echter niet het doden van vijanden, maar het efficiënter 
verteren van de prooi. In Nederland heb je ook een gifslang, de adder.

De regenworm
Regenwormen komen overal in de wereld voor, uitgezonderd in droge klimaten en op Antarctica. Meestal 
zijn ze in grote aantallen te vinden, en soms worden ze zelfs uitgezet om de bodemstructuur te verbeteren. 
Regenwormen maken de grond namelijk beter en luchtiger door het graven van tunnels en het afbreken 
van plantaardig materiaal.

De eland
De eland is het grootste zoogdier uit de familie der hertachtigen.
Hij heeft een opmerkelijke snuit en de vacht is ruw en grijsbruin van kleur. In de lente valt de vacht uit. 
De poten zijn lang, waardoor hij in de diepe sneeuw kan lopen. Hij komt voor in noordelijke landen bv in 
Noorwegen en Zweden.

De ree
De ree graast geen gras zoals een hert, maar hij is een ‘knabbelaar’. Hij knabbelt bramen, bessen, twijgen, 
scheuten, knoppen en loten van struiken en bomen. De ree leeft in bosachtige streken met open plekken en 
aangrenzende velden. Soms is het dier ook te zien in hoge heidevelden. In de schemering waagt het zich 
in open terrein. 

De dagvlinder
Veel dagvlinders vallen op door hun bonte kleuren. Verreweg de meeste vlinders worden beschouwd 
als onschuldige en nuttige dieren omdat ze bestuivers zijn die niet kunnen steken of bijten. Rupsen zijn de 
larven van vlinders. De rupsen van de meeste vlinders voeden zich met planten.
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De nachtvlinder
De meeste nachtvlinders zien er onopvallend grijs of bruin uit. Nachtvlindervrouwtjes maken gebruik 
van geurstoffen die op grote afstand mannetjes kunnen lokken, terwijl dagvlinders hun paringspartner 
zoeken op grond van wat ze zien. Niet alle nachtvlinders vliegen ‘s nachts. Er zijn veel nachtvlinders, 
zoals de kolibrievlinder en de Sint-jansvlinder, die voornamelijk overdag vliegen.

De tuimelaar
De tuimelaar is een sociale dolfijn die meestal in groepen leeft. Met behulp van sonar, hun 
onderwaterradar, kan de tuimelaar zich ook in troebel water uitstekend oriënteren op zijn prooi, 
voornamelijk vis. Ze kunnen grote sprongen maken boven water en het zijn intelligente dieren die goed 
kunnen samenwerken.

De potvis
De potvis is de grootste tandwalvis en tevens een van de grootste roofdieren in de dierenwereld. 
Mannetjes worden tot 18 meter lang en het gewicht kan tot 50 ton bedragen De potvis voedt zich 
onder andere met reuzeninktvissen, enorme pijlinktvissen, die hij tot op 3000 meter diepte vangt.

De kalkoen
Kalkoenen zijn zeer weerbaar: ze pikken, krabben en delen klappen uit met hun vleugels. Ze hebben 
een uitstekend gezichtsvermogen overdag, maar ‘s nachts kunnen ze minder goed zien. In Nederland 
worden ruim 1.000.000 kalkoenen in de landbouw gehouden.

De kip
De kip is de meest voorkomende vogelsoort ter wereld, er zijn er op de wereld 52 miljard. 
De meeste kippen worden in de landbouw gehouden. Ze kunnen niet ver of hoog vliegen. Ze houden 
van rondscharrelen.

De luiaard
Luiaards klimmen over het algemeen in bomen. Ze eten bladeren, maar die geven weinig energie en 
worden niet gemakkelijk verteerd.  Luiaards hebben daarom een zeer grote, gespecialiseerde maag 
met meerdere delen waarin de stugge bladeren verteerd kunnen worden. Ze kunnen ook insecten, 
kleine hagedissen en kadavers eten. De luiaard is voornamelijk kwetsbaar op de grond. Wanneer ze 
in een boom hangen vallen ze bijna niet op omdat ze zo traag bewegen. Ze verdedigen zich met hun 
klauwen.

De mieren
Mieren hebben zich kunnen aanpassen aan zeer verschillende leefomgevingen. Ze komen vrijwel 
overal ter wereld voor. Ze behoren daarmee tot de succesvolste diergroepen. Veel mierensoorten 
bouwen hun nest in de bodem of in holle bomen, andere soorten spinnen bladeren aan elkaar om een 
nest te maken, en weer andere leven in spleten tussen rotsen.

De Krekel
Krekels komen wereldwijd voor. Vooral in de tropen is er een grote diversiteit. Belangrijke habitats 
voor krekels zijn onder meer graslanden, struiken en bossen, moerassen, stranden en grotten. Krekels 
zijn nachtdieren en staan vooral bekend om het hoge, schrille, tjirpende gezang van de mannetjes die 
vrouwtjes proberen aan te trekken.

Het pissebed
Het pissebed is een schaaldier die op het land leeft. Dat is bijzonder, want de meeste schaaldieren 
leven in het water. Je vindt pissebedden vooral op donkere vochtige plekken, zoals onder stenen.

De huismus
De huismus eet voornamelijk zaden en insecten en hij beweegt zich vliegend of hippend voort. De mus 
blijft meestal rond dezelfde plek wonen.

De zwaluwen
Deze vogels komen wereldwijd voor, uitgezonderd in de poolgebieden. Ze zijn zo sterk afhankelijk 
van insecten, dat ze hiervoor ver moeten vliegen als trekvogels. Als het te koud voor ze wordt, of voor 
de insekten die ze eten, dan trekken ze verder naar een warmer gebied. Zo leggen ze hele grote 
afstanden af.


