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Een neus is een handing ding. 
Je kunt ermee ruiken. 
Hij zit op de goede plek. 
Dieren hebben ook neuzen. 
Het ene dier gebruikt zijn neus beter dan het 
andere dier. 
In dit boek lees je er meer over. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Waar gebruikt een mens zijn neus voor? 
 Waarom heeft de neusaap zo’n grote neus? 
 Waar gebruikt het varken zijn neus voor? 
 Wat kan een olifant allemaal met zijn neus? 
 Hoe helpt de hond de mens met zijn neus? 
 Kunnen vissen ruiken? 
 Hoe ruikt een mug? 
 Hoe ruikt een slang? 

Neuzen 

 



 1. Je neus 

Allemaal neuzen 
Neuzen zijn er in veel soorten. 
Je hebt  
1. de wipneus,  
2. de haviksneus,  
3. de rechte neus  
4. De haakneus 
 
Een goede plaats 
Bob pakt zijn glas melk. 
Hij heeft zin in een slok 
Hij tilt het glas naar zijn mond. 
Het glas komt eerst langs zijn neus. 
Wat is dat? 
Er komt een vreemde lucht in Bobs neus. 

Bobs neus waarschuwt: 
Drink dit niet! 
Die melk is zuur! 
Je neus zit daarom net boven 
je mond. 
Dat is een goede plaats. 

Zo word je niet ziek. 
 

 

 

BAH, ZUUR! 
DAT STINKT! 
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Gevaar 
Je ruikt met je neus gevaar. 
Ruik ik een brandlucht? 
Je gaat op zoek naar de brand. 
Daarna sla je alarm. 
 
Lucht 
Je hebt lucht nodig. 
Je haalt adem. 
Adem haal je door je mond of  je neus. 
Door je neus ademhalen is het best (1). 
In je neus zitten haartjes (2). 
De haartjes houden stof  tegen. 
 
Koud 
In de winter is de lucht vaak koud. 

In je warme neus wordt de 
lucht warm. 
Zo komt de lucht warm je 
longen binnen. 
Daardoor word je minder 
snel ziek. 
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De neusaap 
Ik ben Nico. 
Hoe vind je mijn neus? 
Ik ruik er niet eens zo goed mee. 
Die neus zit er voor de sier. 
Vrouwtjes vinden zo’n neus mooi. 
Hoe groter hoe beter. 
Mijn grote neus is echt stoer. 
Ik hoop dat er een leuk vrouwtje is. 
 
 
Lekker ding 
Ik ben Noortje de neusaap. 
Mijn neus is maar klein. 
Het is een wipneus. 

Daar zit Nico met zijn grote 
neus. 
Ik ben dol op zijn neus. 
Ik voel al kriebels in mijn buik. 
Nico is een lekker ding. 

 2. Groot is mooi 

 
VINDT ZE 
ME LEUK, 
DENK JE? 



Het wilde zwijn 
Ik woon in het bos. 
Mijn neus is plat en groot. 
Ik kan er goed mee ruiken. 
Ik speur er mee naar knollen, insecten, 
wormen en paddenstoelen. 
Soms zit mijn eten onder de grond. 
Met mijn neus kan ik goed wroeten. 
Ik woel de grond ermee om. 
Mijn neus is oersterk. 
 
Het varken 
Ik ben familie van het wilde zwijn. 
Maar ik woon bij de boer. 
Ik heb ook een neus om te wroeten. 

Ik ben graag buiten. 
Daar wroet ik met mijn neus. 
In een stal is het saai. 
In beton kun je niet wroeten. 
Daar verveel ik me. 

 3. Wroeten 

 



De olifant 
Mijn neus is lang. 
Je noemt het een slurf. 
Ik ruik en adem met mijn slurf. 
Maar ik kan er nog veel meer mee. 
Zie je de twee puntje aan de slurf? 
Het zijn mijn twee vingers (1). 
Tussen de vingers pak ik eten. 
Ik pak een vrucht van de grond. 
Of  ik grijp blaadjes uit de boom (2). 
Meer 
Met mijn slurf  doe ik nog veel meer. 
Ik gooi zand over mijn rug (3). 
Zo jaag ik de vliegen weg. 
Mijn slurf  is een rietje. 

Ik zuig water op en spuit het  
in mijn bek (4). 
En mijn slurf  is mijn trompet. 
Dat maakt veel herrie. 
Zo jaag ik vijanden weg. 
Een slurf  is een handig ding. 
 

 4. Grijpneus 
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Een goede neus 
Een hond heeft een goede neus. 
Hij ruikt er goed mee. 
Jij ruikt een hele pizza. 
De hond ruikt alle dingen die  
op de pizza zitten apart. 
De neus is nat. 
De geurtjes plakken er goed aan. 
Waar komt het luchtje vandaan? 
Voor? Links? Rechts? Achter? 
De hond weet het precies. 
Honden snuffelen aan van alles. 
Speuren 
De hond helpt de mens. 
Hij speurt en spoort van alles op. 

De hond moet het wel leren. 
Hij speurt naar boeven, geld 
bommen, drugs of  mensen die 
vermist zijn. 
Er zijn zelfs honden die ziektes 
opsporen. 

 5. Speurneus 

 

IK RUIK PIZZA ! 

IK RUIK UIEN, CHAMPIGNONS, TOMAAT, KAAS, 
PAPRIKA, WORST EN KAAS! 



 

. . 

6. Onder water 

De vis 
De vis heeft ook een neus. 
Het zijn twee kleine gaatjes. 
Ze zitten net boven de bek. 
De vis ruikt alleen met zijn neus. 
Hij haalt adem met zijn kieuwen. 
De kieuwen gaan open en dicht. 
 
 
De haai 
De haai is een roofdier. 
Deze vis heeft een goede neus. 
Een haai kan een druppel bloed van ver 
ruiken. 
Hij volgt de geur van het bloed. 

Waar bloed is, is eten. 
De haai zwemt in rondjes 
naar zijn prooi. 

 



De mug 
Zoem, zoem! 
De mug vliegt door het open raam. 
In de slaapkamer is het stil. 
De mug is op zoek naar bloed. 
Hij ruikt een mens of  dier van ver. 
De mug ruikt de adem van mens en dier. 
Antennes 
De mug heeft geen neus. 
Op de kop zitten twee antennes (1) 
Ze zitten vol haartjes. 
Aan die haartje blijven geurtjes plakken. 
De geur van je adem en de geur 
van zweet. 
Zo spoort de mug je op. 

Ze landt op je huid. 
Haar zuigsnuit (2)  prikt door 
je vel. 
Ze spuit eerst wat spuug. 
Je bloed wordt er dun van. 
Dan zuigt de mug je bloed op. 
 

 7. Zoem, zoem, ik ruik je 
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De slang 
De slang heeft twee gaatjes boven zijn 
bek. 
Door die gaatjes haalt de slang adem. 
Het is geen neus om mee te ruiken. 
Ruiken gaat heel anders. 
 
De tong 
De slang steekt heel vaak zijn tong uit. 
Je noemt dat tongelen (1). 
Die tong lijkt op een vorkje. 
Aan de tong blijft een geur plakken. 
Dan gaat de tong weer naar binnen. 
Binnen in de bek zit de neus van de 
slang (2). 

De slang duwt zijn tong 
tegen de neus (3). 
Zo ruikt de slang de geur 
die aan de tong geplakt zit. 
 

8. Ruiken met je tong 
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 9. Filmpjes 

 

Speurhond op het vliegveld 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-slurf-van-de-
olifant-daar-kan-zij-alles-mee/#q=SLURF 

De slurf  aan het werk Hoe leeft het wilde zwijn? 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-het-
wilde-zwijn-een-soort-varken-in-het-bos/

#q=wilde%20zwijn 

  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/speurhond-op-
het-vliegveld-hoe-herkent-een-speurhond

-explosieven/#q=speurhond 

https://schooltv.nl/video/de-slurf-van-de-olifant-daar-kan-zij-alles-mee/#q=SLURF
https://schooltv.nl/video/de-slurf-van-de-olifant-daar-kan-zij-alles-mee/#q=SLURF
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-het-wilde-zwijn-een-soort-varken-in-het-bos/#q=wilde%20zwijn
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-het-wilde-zwijn-een-soort-varken-in-het-bos/#q=wilde%20zwijn
https://schooltv.nl/video/hoe-leeft-het-wilde-zwijn-een-soort-varken-in-het-bos/#q=wilde%20zwijn
https://schooltv.nl/video/speurhond-op-het-vliegveld-hoe-herkent-een-speurhond-explosieven/#q=speurhond
https://schooltv.nl/video/speurhond-op-het-vliegveld-hoe-herkent-een-speurhond-explosieven/#q=speurhond
https://schooltv.nl/video/speurhond-op-het-vliegveld-hoe-herkent-een-speurhond-explosieven/#q=speurhond
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http://nl.wikipedia.org/wiki/Hond 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kiwi%27s 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slangen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mug 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Olifant 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Neusaap 
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