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Er is een wedstrijd op school:
leer je huisdier een kunstje.
Het beste kunstje wint een prijs.
Sem wil heel graag meedoen.
Maar wat kan hij Knor leren?
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Voor mijn vijf (b)engeltjes.
Ik hou van jullie!
M.B.
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Meester Damian laat een film zien.
Het gaat over een hond die kunstjes doet.
Sem steekt zijn vinger op.
‘Kunnen alle honden dat?’
De meester schudt zijn hoofd.
‘Je moet het ze eerst leren.’
Glen steekt ook zijn vinger op.
‘Mijn hond kan pootjes geven. 
Hij kan zitten en liggen. 
Hij kan zelfs doen alsof hij dood is.’

Meester Damian knikt.
‘Je kunt een hond veel leren.
Ik heb een plan.
Wie heeft er thuis een hond?’ 
Er gaan een paar handen in de lucht.
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‘We doen een wedstrijd.
Je krijgt een week de tijd om je hond iets te leren.
De beste krijgt een prijs.’
‘Is het alleen voor honden?’ vraagt Emmy.
‘Mag mijn kip niet meedoen?’

Glen lacht.
‘Wat ga jij die kip dan leren?
Hoe ze een ei op jouw hoofd moet leggen?’
‘Emmy heeft gelijk,’ zegt Sem. 
‘Waarom is het alleen voor honden?
Ik kan Knor ook een kunstje leren.’
Glen valt nu bijna van zijn stoel.
‘Een big die kunstjes kan,’ lacht hij. 
‘Wat een onzin!’
De meester klapt in zijn handen. 
‘Stilte! Alle dieren mogen meedoen. 
Zelfs kippen en biggen.’
‘Pfff,’ zegt Glen. 
‘Mijn hond wint toch!’
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Na school gaat Sem gauw naar huis.
Hij loopt meteen door naar de schuur.
Knor ligt lekker tussen het stro.
Hij is blij om Sem te zien.
Maar dan hoort Knor iets.
‘Big! Big, kom hier!’ klinkt het.
Het is buurvrouw Jet.
Ze steekt haar hoofd over de heg.

Knor rent naar buiten.
De buurvrouw heeft een zakje met schillen.
Het zijn schillen van een peer.
Sem snapt er niks van.
Buurvrouw Jet was toch bang voor Knor?
Toen hij Knor won met een lot
rende ze zelfs gillend haar huis in.
En nu voert ze hem schillen!
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