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Vandaag is de grote dag. Bob krijgt een nieuw baasje. 
Kijk nou eens, het zijn er twee! Ze zijn heel groot en zien er gek uit.
Ik geef ze een lik, denkt Bob. Dat vinden ze vast fijn.
‘Niet in mijn gezicht, Bob!’ roept mevrouw Dril geschrokken.



‘Kijk eens, Bob, dit is je nieuwe huis,’ zegt meneer Dril.
Die bak is voor mij, denkt Bob. Ik heb honger. WAF! WAF! WAF!
‘Hij is blij met ons!’ zegt het bazinnetje. 
Jullie snappen er niks van, denkt Bob. Ik wil brokjes!



Ik moet heel nodig, denkt Bob. Wat een fijn plekje voor een plas. 
Hij tilt zijn pootje op.
‘Bob, wat doe je nou?!’ roept mevrouw Dril. 
‘Ga jij maar even buiten spelen,’ zegt meneer Dril, en hij opent de deur.

 



Wat een fijne tuin! Dit is allemaal van mij, denkt Bob. 
Hé, dit is een goede plek voor een kuil. Bob begint te graven. 
Dat is een leuk spelletje! Bob graaft nog een kuil.
En nog een…
‘Foei Bob, dat mag niet. Kom maar weer naar binnen!’ roept het baasje.
Wat jammer nou, denkt Bob. Mijn kuilen waren nog wel zo goed gelukt.



De volgende ochtend rent Bob blij door het huis.
Zijn staart zwiept vrolijk heen en weer.
Wat is er veel speelgoed!
Wat ruikt de sok van het baasje lekker, denkt Bob.
Hij draagt hem naar zijn mand.
En kijk daar eens, wat een leuk slangetje. 
Maar het laat niet los. Bob zet zijn tanden erin…
GRRRRR!



‘Bob! AF!!!’ roept meneer Dril. ‘Jij hebt je eigen speeltjes!’
‘Kijk eens?’ Het bazinnetje knijpt in een gek beestje. 
PIEP!
Bob schrikt zich een ongeluk.
Dat gekke ding hoef ik niet, denkt hij. De mensenspeeltjes zijn veel leuker. 
Bob zucht en ploft in zijn mand.
Nou zeg, denkt hij. Samen spelen, samen delen.



Het bazinnetje laat haar lievelingsspeeltje op de bank liggen. 
Ja! Dat is een leuk dingetje. 
Wat fijn dat het baasje de deur heeft opengelaten…
Bob graaft een kuil en laat het speeltje erin vallen.
Dan maakt hij het gat met zijn achterpootjes snel dicht.
Ziezo, niets meer te zien! 



Waar komt dat geluid vandaan?
‘Ik hoor mijn telefoon!’ roept mevrouw Dril. Ze rent de tuin in en kijkt 
verbaasd om zich heen. Ze graaft Bobs kuil open en pakt zijn speelgoed.
WAF! blaft Bob vrolijk. 
‘Foei, Bobje toch,’ zegt het bazinnetje streng.
Wat een leuk spelletje, denkt Bob. Straks nog een keer!

  TRING!
TRINGGG!


