
Puppy’s vinden het soms best moeilijk om te snappen wat je zegt. 
En jij moet ook nog oefenen om de taal van de puppy te leren spreken. 

Maar samen met Puppy Bob ben jij in no-time een expert op puppy-gebied!

Spreek jij de taal van 



Puppytaal

• Laat de puppy zelf contact zoeken.
•  Puppy’s vinden knuffelen niet zo leuk. Aai de puppy op zijn rug, billen of borst.
• Kijk de puppy niet recht aan, maar een beetje langs hem heen.
• Loop niet recht, maar met een bochtje, op de puppy af.
• Stoor de puppy niet als hij eet of slaapt.
• Kruip niet in de mand, bench of puppy-ren.
• Wil je dat de puppy rustiger doet? Doe dan zelf ook rustiger aan.
•  Laat het lekkers voor de puppy voor hem op de grond vallen, dan hapt hij 

niet per ongeluk in je vingers. 
 •  Een puppy die gromt is niet stout. Het grommen betekent in hondentaal:  

ik vind het spannend, eng, het doet zeer of ik ben een beetje bang.

Deze tips gelden voor 
alle honden, ook als ze geen 

puppy meer zijn!



Codewoord: Bob!

Omdat een puppy nog veel moet leren en jij ook druk bezig bent met het leren 
van de hondentaal kan het soms zijn dat het wat spannend is. Bijvoorbeeld 
wanneer je puppy blaft, springt of hapt. Spreek daarom met je ouders een 
codewoord af. Zeg je dit woord dan halen je ouders de puppy direct weg.  
En kunnen jullie alle twee even rustig bijkomen. Bijvoorbeeld: Bob!

Als jij samen met je ouders hard je best doet om de hondentaal van je puppy 
te leren spreken, dan wordt ook jouw super puppy een toffe hond. En beleeft 
hij misschien wel net zoveel avonturen als Top Bob.

Tips voor gezinnen met een puppy

• Houd altijd toezicht.
•  Betrek je kind bij de verzorging van de puppy, maar denk er goed over  

na welke activiteiten je je kind veilig met je puppy kan laten doen.
•  Let op jaloezie. Plan ook momenten zonder de puppy als je kind het moeilijk 

vindt dat er nu ook veel aandacht naar deze nieuwe huisgenoot gaat. 
•  Soms kan het prettig zijn om je puppy en je kind echt een eigen ruimte  

te geven. Gebruik voor de puppy bijvoorbeeld een puppy-ren of hekje.
•  Het is belangrijk je puppy goed te gaan begrijpen en te begeleiden. Ga 

daarom op zoek naar een goede hondenschool.



Over het boek 

Op een dag wordt Bob opgehaald door 
zijn nieuwe baasjes. Hij krijgt een eigen 
mand in zijn nieuwe huis. Het huis staat 
vol dingen waar je geweldig mee kunt 
spelen en er is een grote tuin. Bob kan 
er geen genoeg van krijgen. Het leukst 
vindt hij kuilen graven en daar iets in 
verstoppen. Maar dat vinden zijn baasjes 
weer niet zo leuk. Bob moet op honden-
training. Daar maakt hij vriendjes voor 
het leven. Als Bob iets terugvindt (eerst 
zelf verstopt!) waar zijn baasjes heel blij 
mee zijn, roepen zijn vriendjes Doortje 
en Skipper: ‘Je bent top, Bob!’
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