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De KIDDO-Leespluim van de maand november 2016 gaat naar het boek… 
 

Ik heet geen Scheetebeetje! 
 

Juryrapport: 
Een klein, harig hondje met een grote roze strik om zijn nek kijkt de lezer boos aan wanneer hij gekust 
dreigt te worden door zijn baasje. Het is duidelijk dat zijn zelfbeeld afwijkt van het beeld dat zijn baasje van 
hem heeft. Hij wil niet gewassen worden met fruitige puppyshampoo en heeft geen behoefte aan een 

ligbank met baldakijn afgezet met hartjes. De eveneens hartvormige Mini 
Puppy Koekjes vindt hij de MEEST gênante dingen die hij ooit heeft gezien. 
Ook op straat voelt hij zich ten overstaan van de andere honden die 
uitgelaten worden voor gek gezet. En hij heet zeker geen Scheetebeetje! 
Maar ja, wat kan hij eraan doen?  
In het park op het veldje bij de andere honden voelt hij zich ‘een mini-puppy-
koekjes-etend-Scheetebeetje in een handtas’. De andere honden zouden 
beslist niet met hem willen spelen. Maar dat is een vergissing en hij speelt 
‘dit is mijn stok’ en ‘honden en worstjes!’ en ‘modderspringen’ alsof hij een 
echte hond is. Totdat zijn baasje roept: ‘We gaan weer, zoeterikse 
Scheetebeetje’, en hij wel in een poel vol krokodillen wil springen. Maar wat 
gebeurt er nu? Alle bazen roepen hun hond met de meest zoetsappige 

bewoordingen. Ze kijken elkaar allemaal aan alsof ze willen zeggen, ‘wat kan ik eraan doen?’  En vanaf dat 
moment spelen ze elke dag met elkaar en smaken de Mini Puppy Koekjes een stuk beter. 
Een hilarisch verhaal dat oudere peuters en kleuters zeker zal aanspreken. Zij zijn toch zeker ook geen 
Scheetebeetjes! Zij voelen zich dikwijls al groot, maar vinden het natuurlijk ook nog wel fijn om heerlijk 
geknuffeld te worden. En wat een grappige troetelnamen hebben de honden. Misschien hebben de 
kinderen zelf ook een troetelnaam, of hebben ze zelf hun knuffel een troetelnaam gegeven. 
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Informatie voor de redactie:  
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De 
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). 
De Leespluimjury bestaat uit: Marijke Bos (Boekstart), Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Coby 
Faber (marketingcoördinator KIDDO), Agnes van Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & 
Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel), Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Naarden-
Bussum). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.KIDDOLeespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de 
KIDDO-Leespluim, Coby Faber, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200. 


