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week 14 – 3 april 2017 – tekst niveau A 
 

Politiepup Bumper heel beroemd 
 
De Rotterdamse politiepup Bumper is nog maar vier 
maanden oud. Maar hij is al heel beroemd. Veel 
kinderen kennen hem van internet. Elke week 
verschijnen daarop nieuwe foto’s en filmpjes van 
Bumper. 5 
 
Eigen instructeur 
Bumper is een Mechelse herder. Hij wordt opgeleid tot politiehond. Er zijn al 38 honden bij 
het team van de politie Rotterdam. Maar het is de eerste keer dat de politie Rotterdam zelf 
een hond opleidt. Politiehonden komen normaal gesproken van een speciale Nederlandse 
school voor politiehonden. De instructeur van Bumper is Stephan. Hij heeft de pup in huis 10 
sinds hij zeven weken oud is. De dochter van Stephan bedacht de naam Bumper. 
 
Toezicht houden 
Er wordt geprobeerd om Bumper op te leiden tot 
politiehond. Over twee jaar moet hij met agenten de 
straat op als ze toezicht gaan houden. Daarvoor moet 15 
hij drie dingen heel goed leren: 
• Hij moet spullen en mensen kunnen vinden. 

Daarvoor moet hij goed kunnen zoeken. 
• Hij moet te allen tijde goed luisteren naar zijn baas. 
• Hij moet een verdachte kunnen bijten als die weigert 20 

te luisteren naar de politie. Hij moet dus goed leren bijten. 
 
Vader: goede politiehond 
Stephan had Bumper al op het oog. Hij zegt: ‘De vader van Bumper is Xantho. Dat is een 
heel goede politiehond. Hij heeft heel veel moed en kan heel hard werken. Ik wilde daarom 
graag een pup uit het nest van Xantho. We hopen dat Bumper net zo goed wordt als zijn 25 
vader. Maar dat weet je nooit zeker.’ Het zou kunnen dat Bumper het in zijn hoofd niet 
aankan, omdat het misschien te gevaarlijk voor hem is. Dan houdt het op. Want het is 
belangrijk dat Bumper een goede politiehond wordt. 
 
Beroemd 
Bumper is al heel beroemd. Veel kinderen kennen hem van YouTube of Facebook. Daarop 30 
komen steeds nieuwe foto’s en filmpjes van Bumper. En je kunt er verhalen lezen over wat 
hij meemaakt. Vooral kinderen vinden hem heel schattig. Het zou kunnen dat Bumper geen 
politiehond wordt. Wat zal er dan met hem gebeuren? Stephan zegt: ‘Nou, Bumper heeft 
heel veel fans op Facebook. Ik denk dat we wel een baasje in Nederland kunnen vinden die 
hem heel graag wil hebben!’ 35 
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 opleiden = iemand iets leren 

de verdachte = iemand van wie de politie denkt dat hij iets verkeerds heeft gedaan 

Bumper wordt een politiehond 

Foto: Politie Rotterdam 
Bumper moet veel leren 
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