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Een vogelspin 

Leuk als huisdier 

Ben jij bang voor spinnen? Dan is een vogelspin als huisdier vast niets voor jou. 

Bas-Saab! Mijn naam is Bas! En dit is m’n tweelingbroer Sab. Wij gaan je alles vertellen over dieren. 

En dan niet over een saaie goudvis, kat of kanarie. Maar over hele enge dieren. Zoals deze, deze, die 

en deze omdat griezelen leuk is.  

Ieuw! Veel mensen zijn bang voor spinnen. Vooral voor vogelspinnen. Omdat ze groot en harig zijn. Je 

hebt meer dan 900 soorten vogelspinnen over de hele wereld. En sommige zijn ook nog eens giftig.  

Wie is dit? Spooky, mijn vogelspin. Hij komt uit Australië? Wat is leuk aan hem,? Hij is best wel harig 

en dat vind ik best wel stoer. Hij is best wel schattig en het is gewoon leuk om voor hem te zorgen. 

Maarre schattig? Ja. Waarom? Nou hij zit er best wel schattig uit als je hem kent. Ja ja. Maar is een 

spin moeilijk te verzorgen dan? Nee eigenlijk heel makkelijk. Een spin eet elke maand een 

sprinkhaan, een levende. Oh vet zielig! Het is maar wat je zielig vindt.  

Nou een spin moet je elke dag besproeien met een plantenspuit. In de bak van de spin staat ook een 

waterbakje en dat moet elke dag gevuld worden. Heeft ie je wel eens gebeten? Nee hij heeft me nog 

nooit gebeten. Kan die wel bijten dan? Ja hij kan wel bijten maar meestal heeft ie daar geen zin in. 

Waar zitten z’n tanden? Onderop z’n lichaam heeft ie tanden en hij heeft acht ogen. Acht ogen? Dan 

kan die vast heel goed zien. Nee. Hoe zit dat dan? Hij ziet zeg maar alles in blokjes, zelfs een vlieg.  

Kun je knuffelen met je spin? Ja, als je het goed doet wel. Hoe dan? Je kunt hem aaien over z’n 

pootjes en hier bovenop z’n hoofd. En wat nou als ie ontsnapt? Dan moet je hem wel zoeken. 


