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6 geheimen om je Doodle klitvrij te houden 
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Stukje voorkennis 
Doodles zijn leuke, lieve, anti-allergene honden met een geweldig karakter! 
Wapperend met hun lange manen op het strand lijkt het gehele plaatje compleet: aaibaar, zacht 
karakter versus aaibare, zachte vacht. Hoe langer hoe mooier lijkt het summum te zijn, maar een 
lange, mooie vacht is niet altijd even praktisch om te onderhouden. 

 
Om de vacht klitvrij, gezond, glanzend en aaibaar te kunnen houden zijn er enkele dingen die elk 
Doodlebaasje moet weten over de vachtstructuur, het verharen en de haargroei cyclus van het haar 
en over wat klitten zijn, hoe ze ontstaan, hoe je ze kunt verwijderen, maar vooral kunt voorkomen. 

 

In dit E-book leer je daar alles over, zodat je samen met je Doodle een heerlijk, klitvrij en voor beiden 
comfortabel leven kunt leiden. 

 
 

Mengvacht 
Een Australian Labradoodle is een kruising, bestaande uit meerdere rassen met verschillende 
vachtsoorten (van links naar rechts): 

 

 Labrador: kortharige, glanzende, waterafstotende stugge vacht, met een wollige, zachte 
weersbestendige ondervacht: komt voor in de kleuren: zwart, leverkleur en geel 

 Poedel: langharige krulllende wolvacht, waarvan de ondervacht dezelfde structuur en lengte 
heeft (de zogenaamde “enkele”vacht) 

 Amerikaanse Cocker Spaniel: gecombineerde (combi van zowel kort als lang haar) zachte, 
glanzende vacht met dichte, waterafstotende ondervacht: komt voor in diverse kleuren, ook 
meerkleurig, zij het minder gevarieerd dan de Engelse Cocker Spaniel 

 Engelse Cocker Spaniel: gladde, zijdeachtige gecombineerde vacht met ondervacht idem als 
de Amerikaanse Cocker Spaniel. Lijken op elkaar, maar verschillen qua bouw en haardracht. 
Komt voor in diverse kleuren, ook meerkleurig. 

 Ierse Water Spaniel: Langharige, vettige, stugge, waterafstotende krulvacht met idem 
ondervacht. Komt enkel voor in leverkleur 

 Curly Coated Retriever: korte, stevige kroeskrullige waterafstotende vacht met idem 
ondervacht: komt voor in de kleuren zwart en leverkleur 

 Soft Coated Wheaten Terrier: zachte, zijdeachtige lange, golvende tot licht krullende vacht 
met idem ondervacht: komt voor in licht tarwekleurig tot goudachtig rood 

 

 

 

Ongeacht welke rassen er momenteel nog gebruikt worden tijdens de fok en welke niet, deze vachten 
zitten allemaal in de stamboom en genen van elke Australian Doodle. De gewone Labradoodle heeft 
als voorouders alleen de Poedel en de Labrador. 
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Verharing 
Niet alleen verschillen de kleuren en vachtstructuren van de voorouders van de Australian 
Labradoodle, ook de verharingscyclus verschilt per ras. 

 

 Labrador Retriever: verhaart 2 x per jaar 
 Poedel: heeft een continu verharende (Mozaïek verharing) vacht, waarvan de losse haren zich 

door de bovenvacht heen weven i.p.v. op de grond te vallen 
 Amerikaanse Cocker Spaniel: verhaart 3 x per jaar 
 Engelse Cocker Spaniel: verhaart 3 x per jaar 
 Ierse Water Spaniel: heeft een continu verharende vacht, waarvan de losse haren zich door 

de bovenvacht heen weven i.p.v. op de grond te vallen 
 Curly Coated Retriever: verhaart 2 x per jaar 
 Soft Coated Wheaten Terrier: heeft een continu verharende vacht, waarvan de losse haren 

zich door de bovenvacht heen weven i.p.v. op de grond te vallen 

 
 

Ondervacht 
Hoewel er vaak gezegd wordt dat een labradoodle geen ondervacht heeft, hebben beide soorten 
Doodles deze wel degelijk. Net als hun voorouders de Poedel, Ierse Waterspaniel en Soft Coated 
Wheaten terrier hebben de Australian Labradoodles een zogenaamde “enkele” vacht. Deze is zo 
genoemd, omdat ze wel degelijk, net als de andere voorouders een ondervacht hebben, maar deze 
heeft zich zodanig ontwikkeld dat het net zo lang is en dezelfde structuur heeft aangenomen als de 
dekvacht. Omdat er geen onderscheid te zien is wordt de vacht “enkel”genoemd 

 
Elk hondenras (met uitzondering van de naakthonden) heeft een bovenvacht (dekvacht) en een 
ondervacht (bijvacht) als bescherming tegen weersinvloeden, onderkoeling en verbranding. De 
vachten zijn zodanig gefokt dat elk ras de taak waarvoor het gefokt is optimaal kon uitvoeren. In het 
geval van de Poedel, Curly Coated Retriever, Labrador Retriever en de Ierse Waterspaniel: het 
opzoeken en apporteren van waterwild, waarbij de ondervacht zodanig “ontworpen” werd dat de hond 
langdurig nat kon zijn, zonder last te krijgen van onderkoelingsverschijnselen. 

 
Bij kortharige tot halflangharige rassen met een uitwolvacht (zoals de Labrador Retriever, Golden 
Retriever, Herder, Pyrenese Berghond) of plukvacht (zoals de meeste terriër soorten) is de zachte 
ondervacht duidelijk te onderscheiden van de vaak stuggere dekvacht. Daarom worden deze vachten 
“dubbele vachten” genoemd.Tijdens de 2-jaarlijkse uitwolbeurt is het de zachte ondervacht die loslaat 
en uit de vacht verwijderd wordt om plaats te maken voor een nieuwe, beschermende laag ondervacht 
(zomer en wintervacht). Als een plukhond, zoals een Terriër om de 3 maanden van vacht wisselt, 
wordt door de hondentrimmer de losse, stugge bovenvacht geplukt om ruimte te maken voor de 
zachtere ondervacht. 

 
Omdat Labradoodles een enkele vacht hebben, is de ondervacht net zo lang en voelt deze hetzelfde 
aan als de bovenvacht. Alle zijdeachtige, langharige rassen en krulharige rassen hebben een enkele 
vacht. Voorbeelden zijn: de Maltheser, Yorkshire Terrier, Coton de Tulear, Amerikaanse Waterspaniel, 
Barbet, Bedlington Terrier, Kerry Blue Terrier, Pumi en de Silky Terrier. 

 

De benaming “enkele vacht” geeft echter zoveel misverstanden, dat veel fokkers, hondentrimmers en 
Doodle eigenaren de misleidende mening aangedaan zijn dat Doodles geen ondervacht hebben, wat 
het beeld van de hoeveelheid benodigd vachtonderhoud behoorlijk beïnvloedt. 

 
Van links naar rechts: Maltheser, Yorkshire Terrier, Barbet, Pumi, Kerry Blue Terrier 
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Vachtonderhoud 
Inzicht in de vachtstructuur en de verharingscyclus van de voorouder rassen geeft een helderder 
beeld van het benodigde vachtonderhoud. 

 

Elk ras heeft zijn eigen specifieke vachtonderhoud nodig om gezond, schoon en klitvrij te blijven. 
 

 Labrador Retriever: 2 x per jaar uitwollen om de losse onderwol te verwijderen en verharen 
tegen te gaan 

 Poedel: wekelijks borstelen plus elke 2 maanden knippen om ervoor te zorgen dat de vacht 
niet te lang wordt, handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond blijft. 

 Amerikaanse Cocker Spaniel: wekelijks borstelen plus 3 x per jaar plukken en effileren om de 
losse vacht te verwijderen, onderwol uit te dunnen en het model te kunnen bewaren plus de 
vacht handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond te houden 

 Engelse Cocker Spaniel: idem 
 Ierse Water Spaniel: wekelijks borstelen plus regelmatig knippen om ervoor te zorgen dat de 

vacht niet te lang wordt, handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond blijft. Dit ras zwemt veel en 
houdt zichzelf op deze wijze schoon, terwijl de natuurlijke vetlaag van de vacht behouden 
blijft. 

 Curly Coated Retriever: wordt weinig aan gedaan om de vacht zo origineel mogelijk te houden 
en de natuurlijke vetlaag (die als bescherming werkt tegen weersomstandigheden) te 
behouden. 

 Soft Coated Wheaten Terrier: wekelijks borstelen plus elke 2 maanden knippen om ervoor te 
zorgen dat de vacht niet te lang wordt, handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond blijft. 

 

Het kruisen van al deze rassen heeft de Australian Doodle een mengvacht meegegeven, die niet 
eenduidig te behandelen of te trimmen is. 

 

De Hollandse Labradoodle heeft veelal zoveel poedelinvloeden meegekregen dat ook deze vachten 
zeer onderhoudsgevoelig te noemen zijn 

 

Doodle vachtstructuren 
Een Australian Doodle vacht kan variëren van (van links naar rechts): fleece (van sluik, naar golvend 
tot gewafelde vacht), curly fleece (dikke, iets krullender vacht) tot wool (dikke, droge krulvacht met of 
zonder veel pluis: poedelvacht) met alle mengvormen daartussenin, afhankelijk van welke genen het 
meest tot uiting komen in de desbetreffende pup. 

 

 

Zo komt het veelvuldig voor dat een Australian Doodle weliswaar een wavy vacht heeft, maar dat de 
ondervacht zo dik is, dat de vacht toch nog moeilijk te onderhouden is, of dat een vrijwel gemakkelijk 
te onderhouden curly vacht zoveel zachte ondervacht heeft dat het geheel een pluizig aanzien krijgt 
en extra klitgevoelig is 

 

Vanwege de mengvacht is een Australian Labradoodle (die ik voor de rest van de tekstbehandeling 
gelijk trek aan de Hollandse Labradoodle, beide “Doodles” genoemd) een van de meest 
onderhoudsgevoelige honden ter wereld. Een goede kennis van en inzicht in de vachtstructuur en hoe 
deze te behandelen is dan ook van levensbelang om je Doodle de juiste vachtverzorging te kunnen 
geven en een klitvrij, comfortabel leven te kunnen bieden. 
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Haargroeicyclus 
Haar is een levend organisme, dat groeit en sterft om plaats te maken voor nieuw haar. Alle honden 
verharen, zij het dat bepaalde rassen opvallender verharen dan andere. 

 

De ene groep verhaart zoals eerder aangegeven van oorsprong slechts 2 keer per jaar en blijft op die 
manier beschermd tegen de kou of de schadelijke UV straling. De andere groep wisselt 3 keer per jaar 
van vacht en de laatste groep verhaart, net als de mens continu, maar onopvallend, omdat de lange, 
losse haren zich door de bovenvacht heen weven. 

 
Een Doodle verhaart continu, maar omdat Doodles langharige honden zijn is de haargroeicyclus van 
elke haar afzonderlijk erg lang. Een Doodle zal daarom nooit een bos haar verliezen, maar altijd 
slechts een paar haren, zodat de vacht zo min mogelijk geschaad wordt en haar beschermingsfunctie 
niet verliest. 

 

 
 

Klitten 
Omdat een Doodle continu haren verliest is regelmatig borstelen van essentieel belang om te 
voorkomen dat de dode haren, die zich door de bovenvacht heen weven klitten gaan vormen. 
Laat je deze dode haren zitten, dan ontstaan er haarophopingen die in elkaar draaien en zo klitten 
vormen die kunnen doorontwikkelen tot viltplekken. 

 

Als je een hondenhaar onder de microscoop legt, zul je zien dat deze uit schubben bestaat. 
Hoe droger en poreuzer het haar is, des te verder de schubben uit elkaar staan. Zo ver zelfs dat ze 
weerhaakjes vormen. 

 

 

Bij druk, wrijving of beweging grijpen de weerhaakjes in elkaar, waardoor een opeenhoping van haar 
ontstaat. Dat is het begin van een klit. 

 
Een klit die niet verwijderd of uitgeborsteld wordt zal zich bij herhaalde druk, beweging of wrijving 
ontwikkelen tot een viltplek. Hoe dikker de viltplek, des te minder talg het haar kan voeden, waardoor 
het droger en droger wordt en uiteindelijk afsterft. Zo ontstaan matten vilt die zich dicht op de huid 
nestelen en bij verwaarlozing een steeds groter deel van het lichaam zullen bedekken. 

 
Deze viltplekken zijn vaak vanaf de buitenkant niet te zien, omdat de vacht eroverheen valt. 
Hoe langer de vacht van je Doodle is, des te groter de kans is dat er viltplekken op de huid zitten. 
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Gevaar van klitten 
Daar waar de viltplekken zitten, wordt de huid verstikt en kan het niet ademen. Dit kan leiden tot 
vervelende huidproblemen, jeuk, allergieën, irritaties, beperktheid in beweging, benauwdheid en 
parasitaire problemen. Voor de Doodle zelf voelt dit als een benauwend nauw harnas om het lijf dat 
hem belet te ademen en te bewegen. Omdat het haar niet meer gevoed kan worden door de 
huidvetten, sterft het af, waardoor het des te poreuzer wordt en extra vuil aantrekt. Doordat het 
transpiratievocht zich ophoopt in de vacht zal de vacht een nare geur gaan verspreiden. Ook kunnen 
er smetplekken en andere irritaties ontstaan, omdat de huid onder de warmte en het gewicht van het 
vilt steeds zachter, dunner en kwetsbaarder wordt en gemakkelijker parasieten zal aantrekken. 

 

Niet alleen zal de vacht er dof gaan uitzien en gaan ruiken, je Doodle zal geheid minder levenslust en 
bewegingsdrang vertonen. Dit wil geen enkel baasje haar hond moedwillig aandoen. 

 
 

Scheren 
Als een vacht zodanig vervilt is dat er geen doorkomen meer aan is, is het voor het welzijn van de 
Doodle het beste om de vacht totaal te verwijderen. In de meeste gevallen zal een hondentrimmer 
kaal scheren als de enige optie zien. 

 
Dit lijkt een gemakkelijke “way out”, maar kaalscheren heeft vele nadelen: 

 
1. Om onder het vilt door te komen is een extra korte scheerkop nodig, vaak een 3 mm of soms 

zelfs een 1,5 mm scheerkop 
 

2. Het gevolg van het scheren met zo’n korte kop is dat de vacht totaal gemillimeterd wordt 
 

3. Dit laat je Doodle van zijn meest nadelige kant zien, waarbij het totale skelet zichtbaar wordt, 
wat hem een armoedig aanzien geeft 

 

4. Doordat de vacht zo kort geschoren wordt, verliest deze zijn beschermfunctie, waardoor de 
huid letterlijk en figuurlijk wordt blootgesteld aan regen, wind, kou en warmte en daarmee 
onderhevig wordt aan onderkoeling en verbranding. De huid is extra gevoelig voor geuren, 
stoffen en andere prikkels, waardoor allergieën gemakkelijker ontstaan en raakt sneller 
beschadigd bij het rennen door takken, rollen op de grond, vechten of spelen met andere 
honden. 

 
5. Omdat de viltlaag volledig van het lichaam afgestroopt moet worden, moet de trimster duwen 

tegen de vacht, waarbij er gemene, schrijnende snijwondjes in de huid kunnen ontstaan. 
 

6. Een hond die er “afwijkend” uitziet zal sneller aangevallen worden door andere honden 
 

7. De kans is groot dat je Doodle zich zelf ook erg ongemakkelijk zal voelen en de eerstkomende 
dagen stiller, rustiger en minder levenslustig zal zijn dan voor het trimmen. 

 
Beter is het natuurlijk gewoon om kaal scheren te voorkomen. Daar worden je Doodle en jij veel 
gelukkiger van. 
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Gebrek aan kennis 
Vaak is onwil echter geen oorzaak van deze onheil. 
Gebrek aan kennis zorgt ervoor dat veel Doodles niet de verzorging krijgen die ze nodig hebben. 
De meeste fokkers zijn geen hondentrimmers en kijken “anders”tegen vachten aan. 

 
Veel nieuwbakken Doodlebaasjes hebben vanwege hun allergie nooit eerder een hond gehad en 
daardoor nooit eerder met vachtverzorging te maken gehad. Of ze hebben wel een hond gehad, maar 
met een totaal andere vachtsoort en bijbehorende verzorging dan die van een Doodle. 

 

Het gebrek aan (eenduidige) informatie in boeken en op internet helpt de situatie niet. 
Daarom kun je het beste doorlezen, jezelf van de juiste kennis en vaardigheden voorzien en de 
vachtverzorging van je Doodle in eigen handen nemen. 

 
 

Hoe herken je klitten? 
Klitten voelen aan als een ophoping in de vacht. Vilt voelt aan als een dot of plakkaat haar in de 
normaal gesproken losse, luchtig vallende vacht. Er wordt vaak gezegd dat als je op de vacht blaast, 
je de huid moet kunnen zien, maar klitten zitten juist vaak op die plekken waar je niet gemakkelijk bij 
kunt en waar je niet gemakkelijk kunt blazen. 

 
Extreme gevallen van vilt zijn vaak al op een afstand te herkennen. Zoals gezegd vormt het vilt een 
extra, dikke laag op de huid. Hierdoor gaat de bovenvacht uitstaan, waardoor het lichaam ongewone 
verhoudingen krijgt, bobbels vertoont en de lichaamscontouren er onnatuurlijk uitzien (te dik lichaam, 
te brede benen, te vol hoofd, te dikke oren enz) 

 

Ook ziet de vacht er vaak ongewoon dik, pluizig en dof uit. 
Ziet een Doodle eruit, zoals op onderstaande afbeeldingen, dan is de kans groot dat de ondervacht 
totaal vervilt is. 

 

 

Een klitvrije vacht moet zonder enige moeite te borstelen en vooral te kammen zijn met een grove kam 
met vaste naalden. 

 
 

Doodle vachtverzorging 
Zoals bij elke langharige hond is het een must om de vacht schoon te houden, klitten te verwijderen 
en uit te borstelen en de haargroei binnen de perken te houden. 

 
Wekelijks borstelen is een must om: 

 
 De vacht schoon te houden en vuil en stof te verwijderen 

 

 De huidvetten gelijkmatig over de vacht te verdelen, zodat deze zijn beschermfunctie behoudt 
 

 De huid te masseren, zodat de haargroei gestimuleerd wordt 
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Daarnaast is het net zoals bij de andere rassen met een “enkele vacht” het beste om de vacht vanaf 
de leeftijd van 5 maanden elke 2 maanden een stukje in te (laten) korten, net zoals wij mensen elke 6 
weken naar de kapper gaan. Is de vacht erg dik of krullerig, dan is het verstandig om de trimbeurt te 
vervroegen naar elke 6 tot 8 weken en bij elke trimbeurt de vacht goed uit te dunnen, zodat deze 
minder klitgevoelig is. 

 
Op deze manier houdt je de vacht gezond, voorkomt je dode, gespleten punten, waardoor de vacht 
zijn glans behoudt en klitten voorkomen worden. 

 

 
Trimschema 

Omdat een Doodle nog steeds een kruising is en er dus niet (zoals met rashonden) mee geshowd 
wordt, bestaat er geen officieel trimschema. 

 

Vanwege een gebrek aan kennis over de benodigde vachtverzorging nemen veel fokkers, 
hondentrimmers en Doodle eigenaren in binnen en buitenland het recht in eigen hand en knippen hun 
Doodles naar believen, gelegenheid en smaak. Maar helaas niet naar inzicht. Met alle gevolgen en 
trimmodellen van dien. Getuige de vele YouTube filmpjes over Doodle vachtverzorging. 

 
De Doodles worden vaak op zicht geknipt, waardoor de vacht niet naar behoren wordt behandeld en 
klitten vaak blijven zitten. Dikke, klitgevoelige vachten worden vaak niet uitgedund, waardoor ze extra 
snel gaan klitten en over kaal scheren, of juist over de vacht zo lang mogelijk laten wordt maar al te 
vaak erg gemakkelijk gedacht, zonder de gevolgen voor het welzijn van de Doodles in kwestie juist in 
te.schatten. 

 
Niet alleen worden veel Doodles hierdoor nadelig behandeld en zelfs ongewild verwaarloosd, het 
beeld van hoe een Doodle eruit hoort te zien wordt door deze “showmodellen” totaal bevooroordeeld. 

 

Een slecht voorbeeld doet vaak volgen en dat brengt ons bij de noodzaak van een correcte, 
vachtinzichtelijke informatie over Doodle verzorging. 

 
 

Basisverzorging 
Met het borstelen en trimmen alleen ben je er nog niet. 
Bij langharige honden is het van essentieel belang om uiterlijk elke 2 maanden de voetzooltjes uit te 
knippen om vuilophopingen te voorkomen, het poepertje regelmatig vrij te knippen, zodat er geen 
ontlasting aan blijft hangen, de ogen vrij te knippen, zodat er geen haar in kan steken en oogirritaties 
of oogontsteking kan veroorzaken. 

 
 

Oorverzorging 
Het belangrijkste onderdeel van de basisverzorging is echter de oorverzorging 

 

Bij honden met lange flaporen kan er van nature geen zuurstof bij de gehoorgang komen. 
Dit maakt de oren bijzonder aantrekkelijk voor oormijt. Als het haar in de oren niet verwijderd wordt en 
oormijt vrij spel krijgt, is oorontsteking onvermijdelijk en zijn de gevolgen daarna niet te overzien. 

 
Bovendien blijft er aan de haren in de oren oorsmeer hangen, dat na verloop van tijd hard en brokkelig 
wordt. Worden de oren niet regelmatig uitgeplukt dan hoopt die oorsmeer zich op, tot grote klonten in 
de gehoorgang die na verwaarlozing enkel nog op chirurgische wijze kunnen worden verwijderd. 

 

Het gebeurt helaas nog te vaak dat een Doodle pas met 6 tot zelfs 12 maanden voor het eerst in de 
trimsalon komt en dat de oren nog nooit zijn uitgeplukt. 

 

Het gebeurt helaas ook veelvuldig dat dierenartsen beweren dat je de haren in het oor moet laten 
zitten. Onderstaande foto is het bewijs van wat er gebeurt als je de oren NIET uitplukt. 
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Laat het uitplukken van de oren altijd aan een professional over, als je niet zelf hebt geleerd hoe je dit 
pijnloos en stress vermijdend kunt doen. Een Doodle die een negatieve associatie krijgt bij het 
uitplukken van de oren zal dit niet gemakkelijk nog eens toestaan. 

 
 

Aan de slag 
Nu je je bovenvermelde informatie hebt eigen gemaakt kun je zelf met je Doodle aan de slag. 
Je kunt ervoor kiezen om alleen de basisverzorging zelf op te pakken en het trimmen aan een 
hondentrimmer over te laten. Omdat veel hondentrimmers echter niet hebben geleerd hoe ze een 
Doodle moeten trimmen, omdat de enige kniphonden waar ze op konden oefenen Poedels waren, kun 
je het beste het recht in eigen handen nemen. 

 
Zo blijf je zelf verantwoordelijk voor het welzijn van je Doodle, kun je je eigen tijd indelen, genieten van 
het 1 op 1 samenzijn, je Doodle beter leren aanvoelen en de band met je Doodle versterken. 

 

Daarnaast bespaar je bakken met geld aan 2-maandelijkse trimbeurten, kun je trimmen in het model 
dat JIJ mooi vindt en zelf de conditie van de vacht en de gezondheid van je Doodle monitoren, zonder 
afhankelijk te zijn van en jezelf en je Doodle over te geven aan een hondentrimmer die misschien wel 
veel geld vraagt voor een vaak teleurstellend resultaat. 

 

Bovendien ben je lekker zelf creatief met je hondje bezig en is het gewoon erg leuk om je eigen 
Doodle te kunnen trimmen. 

 
Als je de volgende 6 verzorgingsgeheimen in acht houdt, loopt je Doodle er voortaan altijd klitvrij, 
levenslustig & prachtig getrimd bij. 
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Geheim #1: gebruik de juiste borstel 
De basisvachtverzorging begint met het aanschaffen en op de juiste wijze gebruiken van de juiste 
borstel. De dikke, lange, zachte vacht van een Doodle vraagt om lange, stevige naalden die de huid 
bereiken en zodoende de klitten kunnen weg borstelen die zich op de huid bevinden. De meeste 
borstels hebben naalden die te kort zijn om de huid te bereiken, met als gevolg dat je over de klitten 
heen borstelt. 

 
De enige borstel die vat heeft op de onderhoudgevoelige Doodlevacht is de Activet (voormalig les 
Poochs) borstel. Niet alle Activet borstels zijn geschikt, wel de rode (ook wel red matzapper genoemd) 
Activet borstel. Alle borstels hebben namelijk een flexibel bed dat van de ene naar de andere kleur 
verschilt in stugheid. De groene (puppy borstels) zijn voor de meeste Doodle vachten te zacht en te 
flexibel, met als gevolg dat er te oppervlakkig mee geborsteld wordt, waardoor klitten die op de huid 
beginnen veelal blijven zitten en doorgroeien tot viltplekken. De paarse blijft in veel vachten hangen, 
waardoor je ongewild aan de huid trekt. 
Over de rode mat zapper is het nodige gezegd. Deze wordt door veel Doodle mensen als “te ruw” 
beschouwd. 

 

Voor een hele dikke, krul of fleecevacht en de meeste castraatvachten is dit echter de enige borstel 
die tegen het zware borstelwerk opgewassen is. De crux zit hem in het gebruik ervan. Elke borstel kan 
als “schadelijk”ervaren worden als er tijdens het borstelen teveel druk op wordt uitgeoefend. De rode 
borstel behoort met beleid (lees: losjes) vastgehouden te worden, zodat je als het ware met de borstel 
over de vacht aait, niet aan het haar trekt en de naalden de huid van je Doodle niet beschadigen. 

 

NO nep!!! 
Let op: vanwege de hoge prijzen van de Activet borstels zijn er B-merken op de markt gezet die er 
gelijkwaardig uitzien, maar zeker geen gelijkwaardig resultaat boeken. Het verschil zit hem vaak in 
het aantal naalden: minder naalden werken minder effectief, ook al hebben ze dezelfde lengte. 
Daarnaast doet het vaak veel te flexibele borstelbed de goedkope alternatieven verbleken bij 
de originele Activet borstels. 

 

Het verschil is te voelen: hoe stugger en moeilijker de borstel door de vacht gaat, des te efficiënter je 
borstelt, want de weerstand die je voelt betekent dat je alle haren meeneemt in plaats van enkel de 
oppervlakte te borstelen. 

 

 

De juiste borstel loont 
Het aanschaffen en gebruiken van de juiste borstel scheelt een slok op een borrel bij de 
vachtverzorging van je Doodle, want een hond die goed geborstelt is en klitvrij bij een trimsalon wordt 
afgeleverd, zal 

 
a. veel gelukkiger zijn 
b. veel minder lang op tafel hoeven staan 
c. veel minder gestresst en pijnlijk de trimbeurt hoeven ondergaan 
d. het baasje in kwestie veel geld, energie en irritatie besparen 
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Geheim #2: laat een natte Doodle vacht nooit aan de lucht drogen 
Klitten ontstaan op plekken die nat worden, want nat haar plakt op elkaar en vormt na het opdrogen 
een streng die zich samenvoegt met andere strengen en zich tot vilt ontwikkelt als het haar niet op de 
een of andere manier tijdens het drogen gescheiden wordt van elkaar. 

 

Helemaal als een vuile, stoffige of zanderige vacht nat wordt, zijn klitten na het drogen onvermijdelijk. 
 

Zorg daarom dat je de vacht na het nat worden zo spoedig mogelijk weer droog maakt. Alleen deppen 
met een handdoek zet weinig zoden aan de dijk, omdat het van essentieel belang is dat je de 
opeengeplakte haren uit elkaar haalt. Dit kun je doen door met een handfohn in de ene hand en een 
borstel in de andere, je Doodle volledig droog te föhnen, terwijl je borstelt, maar dit is een zeer 
langdurig proces. 

 

Gebruik je echter een waterblazer, dan sla je 2 vliegen in één klap. Met de warme lucht droog je 
namelijk de vacht, terwijl je het haar uit elkaar blaast. Dit scheelt je heel veel tijd! Bovendien is de 
blaaskracht van een waterblazer (ook wel doodleblaster genoemd) zo sterk, dat je tegelijk al het vuil, 
vocht, zand, stof enz uit de vacht blaast, zodat je Doodle in één klap schoon, fris en fruitig is. 

 
 

 

 

Regenkleding 
Uiteraard kun je het nat worden van de vacht ook zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 

 

Het dragen van een speciale honden regenjas is een optie. Deze heb je in alle soorten en maten. Het 
nadeel is echter dat de meeste regenjassen alleen de rug droog houden, terwijl de meeste klitten 
ontstaan op de poten en de buik. Er zijn regenpakjes verkrijgbaar die ook de poten volledig bedekken, 
maar het is de vraag of dit comfortabel loopt voor je Doodle, die tijdens het wandelen of rennen zoveel 
mogelijk bewegingsvrijheid wil hebben. 
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Geheim #3: was nooit een Doodle die klitten heeft 
Hoewel het erg gezond is voor de vacht en huid om af en toe gewassen te worden, is het credo: niet 
te vaak (slechts 1 keer per maand of 2 maanden), altijd de vacht eerst klitvrij maken en altijd, maar 
dan ook altijd speciale hondenshampoo gebruiken PLUS conditioner! 

 

De vetoplossende eigenschappen van een hondenshampoo verwijderen de natuurlijke, 
beschermende vetlaag van de vacht, waardoor het haar kwetsbaarder wordt en de weerhaakjes aan 
het haar gemakkelijker in elkaar kunnen grijpen. Voeg daar nog de masserende, wrijvende werking 
van de handen aan toe tijdens het wassen en je kunt je voorstellen dat een geklitte Doodle na het 
wassen en drogen zal zijn als een wollen trui na het wassen zonder wolwas programma: één viltbaal. 

 
A. Zo’n viltbaal krijg je onmogelijk droog 
B. Zo’n viltbaal krijg je na het drogen onmogelijk uitgeborstelt 
C. Voor zover je je Doodle uitgeborstelt krijgt, doe je hem enorm veel pijn door onvermijdelijk aan 

zijn vacht en huid te trekken tijdens het borstelen en drogen 
D. Je Doodle krijgt hierdoor zo’n negatieve associatie met wassen, drogen en borstelen dat hij 

geen van deze handelingen in het vervolg zal toelaten, zonder luid protest en veel gestress, 
wat je geen enkele hond, laat staan je eigen Doodle wilt aandoen. 

 
Zorg er daarom altijd voor dat je je Doodle volledig hebt uitgeborsteld vóór het wassen en dat je met 
een grove kam het hele lijf hebt nagekamd om te checken of de vacht daadwerkelijk klitvrij is. Dat 
voorkomt veel ellende bij jezelf, maar vooral bij je Doodle! 

 
 

Geheim #4: ken de gevolgen van castratie en sterilisatie 
Hoewel vroegtijdige castratie en sterilisatie vooral onder Australian Labradoodles gemeengoed zijn, is 
dit het slechtste dat je kunt doen voor de vacht! Hoewel deze ingrepen vele schadelijke gevolgen 
hebben voor de gezondheid en algehele welzijn van alle Doodles, beperk ik me tot de invloeden op de 
vachtstructuur. 

 
Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, zal elke professionele vachtverzorger 
het met me eens zijn dat de vacht in 9 van de 10 gevallen zodanig dik wordt na de ingreep, dat deze 
klitgevoeliger en daardoor des te moeilijker te onderhouden is voor het baasje in kwestie. 

 

De haargroeicyclus wordt namelijk direct beïnvloed door de hormoon huishouding van de hond. 
Schommelingen hierin kunnen een onregelmatige haargroeicyclus tot gevolg hebben, waardoor 
nieuwe haren sneller worden aangemaakt dan voorheen, of de haren minder snel zullen uitvallen. 

 
Bij plukhonden wordt de vacht vaak zodanig beïnvloed dat deze te zacht wordt om te plukken, bij 
Cocker Spaniels, die de voorouders zijn van de Australian Labradoodle ontwikkelt zich een extra dikke 
laag onderwol die de vachtverzorging extra benadeelt. 

 

Bij Doodles wordt de haargroei zodanig gestimuleerd, dat er vaak binnen enkele maanden na de 
ingreep een overmatige haargroei van de ondervacht waar te nemen is die een dikke, pluizige, extra 
klitgevoelige laag vormt in de vacht. 

 

Dit kan rampzalige gevolgen hebben, in de vorm van viltvorming tijdens en na de vachtwisseling als je 
als baasje voor de vachtwisseling niet geleerd hebt hoe je hiermee om kunt gaan. 
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Geheim #5: klitgevoelige delen van het lichaam 
Vaak gebeurt het dat een Doodle baasje bij het borstelen “maar wat doet”, zonder een duidelijk 
systeem te hebben. De rug wordt dan vaak wel geborsteld, omdat deze gemakkelijk bereikbaar is, 
maar bepaalde cruciale delen van het lichaam worden vaak vergeten. 

 

A. Omdat je Doodle tijdens het borstelen op de grond of tafel ligt, waardoor je niet overal bij kunt 
komen. 

B. Omdat je Doodle tijdens het borstelen zodanig tegenwerkt dat de lol er snel vanaf is en je 
voortijdig stopt met borstelen 

C. Omdat je door gebrek aan een systeem gewoonweg vergeet waar je gebleven bent met 
borstelen 

 

Niet alleen is het daarom belangrijk (voor de veiligheid van je Doodle, maar ook voor je rug en 
algehele lichaamsgesteldheid) dat je altijd een trimtafel met brede beugel gebruikt, ook is het hebben 
van een borstelroutine van groot belang om juist die extra klitgevoelige lichaamsdelen niet te kunnen 
vergeten. Dit zijn: 

 
 De voeten: voeten die nat worden gaan geheid klitten als ze aan de lucht drogen. Helemaal 

als de vacht daar wit of licht van kleur is en wollig of pluizig van vachtstructuur is 
 De voorkant van de knieën: omdat dit gedeelte altijd lang is en blijft beweegt het constant, 

waardoor klitten snel ontstaan, evenals viltplekken op de rand van de knie. Als deze 
verwijderd moeten worden blijft er een zielig dun spillebeentje over dat afdoet aan het aanzien 
van je Doodle 

 De staartaanzet: omdat hier extra talg wordt geproduceerd is het haar hier meestal extra dik. 
Samen met de staart daarom altijd goed uitborstelen. 

 De buik: hier ontstaan vaak plasklitten bij reutjes en vocht- of vuilklitten, vanwege opspattend 
water. Omdat het buikje vaak moeilijk te bereiken en heel gevoelig is, wordt deze vaak minder 
(goed) geborsteld. Vaak is het haar hier lang, waardoor klitten des te sneller ontstaan 

 De flanken: hoe langer de vacht is, des te meer beweging er ontstaat bij de flanken tijdens het 
rennen. De vacht bij de flanken is vaak extra dik en daarom bijzonder klitgevoelig 

 De oksels: een plek waar altijd wrijving is, dus snel klitten ontstaan 
 Onder de oren: veel Doodles hebben heel dik haar onder de oren. Soms wordt dit haar 

kortgeschoren om een zogenaamde luchtschacht te creëren voor zuurstoftoevoer naar de 
gehoorgang toe. Beter, mooier en natuurlijker om te zien is het uitdunnen van deze plek om 
klitten te voorkomen. 

 De baard en snor: welke Doodle hangt niet continu met zijn snuit in de waterbak en verzamelt 
etensresten in zijn snor??? Deze plekken plakken aan elkaar, drogen op en vormen zo 
pijnlijke klitten op een zeer gevoelige plek. Met de juiste tools zijn deze klitten echter 
gemakkelijk te verwijderen en het voorkomen van een zogenaamde “onderkin” scheelt heel 
veel klitten en irritatie bij zowel baas als Doodle 

 De oren: veel baasjes vergeten de oorflappen te borstelen, waardoor de oorrand totaal vervilt 
raakt. Men denkt dan dat dat zo hoort of dat de Doodle in kwestie last heeft van bloedoren 
(wat iets heel anders is). Vaak is het baasje bang om de Doodle zeer te doen, maar het 
resultaat van urenlang ontklitten is uiteindelijk veel pijnlijker dan het wekelijks, voorzichtig 
borstelen van de oren 

 De nek en hals: door het dragen van een tuig of halsband kunnen er vanwege de wrijving met 
de vacht gemakkelijk klitten in de nek en hals ontstaan. Het beste is om de halsband thuis af 
te doen en ook de nek wekelijks te borstelen 
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Geheim #6: Less is more! 
Omdat sommige fokkers hun Doodles met een zo lang mogelijke vacht rond laten lopen, wat ze zelf 
prachtig vinden, denken veel pupkopers dat lang de norm is. Een lange vacht is echter bijna nooit een 
gezonde vacht, want 

 

 Hoe langer de vacht is, des te minder goed deze te borstelen is en vaak wordt er daarom over 
de viltplekken op de huid heen geborsteld 

 Een lange vacht is een dode vacht, want net zoals mensenhaar moet hondenhaar regelmatig 
geknipt worden om dode, gespleten punten te voorkomen. Dood haar glanst niet meer, is 
extra klitgevoelig en houdt extra veel stof, vet en vuil vast, waardoor het vettig gaat aanvoelen, 
een nare geur zal verspreiden en extra aantrekkelijk wordt voor parasieten 

 
Vachtverzorgingsinformatie 

 

Het is van levensbelang voor je Doodle dat jij als pupkoper zelf zoveel mogelijk informatie verzamelt 
over de benodigde vachtverzorging. Over de tijd, energie en kosten die je hieraan kwijt bent, zodat je 
op basis van het volledige plaatje een weloverwogen beslissing kunt nemen. 

 
Laat je als kersverse pupkoper nooit door een fokker, dierenarts, trimmer of dierenspeciaalzaak 
wijsmaken dat je Doodle pas met 7 maanden of ouder voor de eerste keer getrimd moet worden. 

 

Laat je alarmbellen gaan rinkelen als je het advies krijgt je Doodle na 1 jaar te laten scheren en/of de 
eerste trimbeurt pas na de vachtwisseling te laten plaatsvinden. 

 
Dan ben je al een heel eind op weg naar een verantwoorde vachtverzorging! 

 

 Doodle trimschema  

De beste vorm van onderhoud die je als baasje kunt plegen is 
 

A. Je Doodle elke week (max 2 x per week, niet vaker!!!) goed doorborstelen en 
nakammen met een grove kam met vaste naalden (roterende naalden geven slechte 
grip en kammen over de klitten heen) 

B. Je Doodle vanaf de leeftijd van 5 maanden uiterlijk om de 8 weken te (laten) trimmen op een 
mooie tussenlengte (niet te kort, niet te lang) en tegelijk de voeten uit te knippen, ogen vrij te 
knippen en oren te plukken (om oorontsteking te voorkomen) 

C. Je Doodle OF tijdens de trimbeurt te laten wassen OF zelf 1 keer per 2 maanden te wassen 
om huid en haar fris en schoon te houden 

 
Voordelen: 

 

 Zo houdt je de vacht gezond, glanzend, fris, klitvrij, vrij van parasieten en op een praktische, 
gemakkelijk te onderhouden lengte 

 Je Doodle ziet er altijd op zijn best uit, in de lengte die zijn lichaam mooi laat uitkomen en 
komt elke trimbeurt weer als herboren en met puppy look onder de schaar vandaan 

 Op deze wijze ben je nooit te laat, waardoor je Doodle nooit meer kort geschoren hoeft te 
worden 

 Je Doodle voelt zich altijd gelukkig en zit te allen tijde prima in zijn vel 
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Puppy gewenning 

Wil je je pup de beste start geven op een leven vol vachtonderhoud? 
 

Begin daar dan zo vroeg mogelijk mee door van geboorte af aan veel aan de oortjes, kin, kopje, 
staartje en voetjes te friemelen, de pup vanaf circa 10 weken al regelmatig op de trimtafel met hoofd- 
en buikband vast te zetten. Je pup te wennen aan de waterblazer, handfohn en borstel en uiterlijk met 
3 á 4 maanden, hetzij een puppybeurt in te plannen bij een trimsalon, hetzij een puppy 
gewenningsworkshop te volgen. 

 
Vroeg geleerd is oud gedaan en hoe sneller een pup went, des te minder stressvol het trimmen op 
latere leeftijd zal zijn. Meer hierover kun je lezen in mijn Boek “Van Scruffy naar Fluffy”, te koop op 
Bol.com of via mijzelf. 
 

Hoeveel kost het laten trimmen van je Doodle of Waterhond? 
 
Nu je weet dat je Doodle voor een optimale verzorging uiterlijk elke 2 maanden getrimd moet 
worden, kun je uitrekenen hoeveel het kost als je dat bij een hondentrimster laat doen, 
De uurtarieven van een hondentrimmer variëren van € 35,00 tot € 50,00 per uur (afhankelijk van 
of ze wel/niet gediplomeerd zijn en wel/niet zwart werken), zeg gemiddeld € 40,00 per uur. 
Het optimaal trimmen van een Doodle neemt zonder wassen en drogen al 3 uur in beslag. 
Vanwege de dikke vacht duurt het wassen en drogen zo lang dat een volledige trimbeurt 
gemakkelijk 4 a 5 uur kan duren, laten we voor de beeldvorming uitgaan van 4 uur. Dat is 4 x € 
40,00 = € 160,00 per trimbeurt, of bij € 35,00 per uur minimaal € 140,00. Laten we voor de 
beeldvorming uitgaan van € 150,00 per trimbeurt, bij een gediplomeerde, wit werkende 
hondentrimster. 
 
Elke twee maanden € 150,00 betekent een investering van maar liefst € 900,00 per 
jaar. Ervan uitgaand dat je hond ca 15 jaar oud zal worden kost alleen de regelmatige 
vachtverzorging van je Doodle of Waterhond je al een slordig fortuin van € 13.500,00 per hond! 
En dat is alleen als hij NIET in de klit of vervilt wordt aangeleverd, want dan kan de 
trimbeurt nog langer duren dan die 5 uur. 
 
Stel je voor dat je meerdere honden hebt! Dan ben je een fortuin kwijt aan trimkosten en het 
ergste is dat je je Doodle of Waterhond dan nog niet eens altijd naar je zin getrimd terug krijgt.  
 
Want hoeveel trimmers weten niet hoe ze met de vacht van een Doodle of Waterhond moeten 
omgaan? Of weten dat misschien wel, maar nemen niet de tijd voor het ontklitten, omdat ze 
meerdere honden moeten doen op een dag?  
 
De kans dat je je Doodle of Waterhond kortgeschoren, op één lengte geschoren of als een poedel 
geknipt terugkrijgt is bijzonder groot. Lees de Doodle fora er maar op na. Ik noem het "de kloof 
tussen trimmer en baasje". Deze "kloof" heb ik geprobeerd te overbruggen door het verschaffen 
van zoveel mogelijk informatie over Doodle en Waterhonden vachtverzorging en door het bieden 
van trimworkshops. Ik geloof namelijk in zelfredzaamheid en hoe fijn is het als je je eigen Doodle 
of Waterhond kunt trimmen in het model dat JIJ mooi vindt, in je eigen tijd en enorm veel geld aan 
trimkosten te besparen? Naast al die andere voordelen die ik al genoemd heb? 
 
Lees HIER mijn blog : "8 redenen om zelf je Doodle te trimmen" 
 
En wil je het niet zelf leren? Dan kun je ervoor kiezen om alleen de basisverzorging zelf op te 
pakken, OF je huurt mij in om je Doodle of Waterhond in het comfort van zijn eigen huis te komen 
trimmen. Ook dat is DoodleComfort! 
 
Lees HIER verder als je meer wilt weten over puppy vachtverzorging 
 
 
 
 
 

http://www.dogcomfort.nl/blog/8-redenen-om-zelf-je-labradoodle-of-waterhond-te-trimmen
https://www.dogcomfort.nl/puppy-vachtverzorging
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Lees https://www.dogcomfort.nl/aanbod als je meer info wilt over mijn prive workshops (workshop 
Basis vachtverzorging / trimworkshop) bij jou aan huis. 
 

Conclusie:  
 

Als je weet wat voor soort vacht je Doodle heeft en hoe je deze zodanig kunt behandelen om klitvorming te 
voorkomen, bespaar je je Doodle en jezelf een leven vol stress en ongemak. 

 

Ik hoop dat de geheimen in dit E-book jou de juiste kennis en tools in handen hebben gegeven om zelf 
met je Doodle aan de slag te gaan. 

 
Een Doodle vacht is de meest onderhoudgevoelige vacht van alle hondenrassen! 
Daarvan kun je in paniek raken. Je kunt er ook de voordelen van inzien. 

 

Zelf de vachtverzorging oppakken geeft jou namelijk de verantwoording over het welzijn van je Doodle 
in eigen handen. Niet alleen kun je de levensvreugde van je Doodle aanzienlijk vergroten door hem 
klitvrij door het leven te laten gaan, het samenzijn tijdens de vachtverzorging leert jou je Doodle nog 
beter aan te voelen, leert je Doodle zich aan jou over te geven en volledig op jou te vertrouwen. 

 

Zo bevestig je je roedelleiderschap en versterk je de band met je Doodle. 
 

Dit zul je niet alleen merken bij de vachtverzorging, maar in jullie gehele communicatie en relatie 
samen. 

 

Ik wens je veel trimplezier!!! 

Groetjes, Wanda & Joy 

 

 
 
 


