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Okay, dus nu weet je hoe je de vacht effectief 
en efficient kan borstelen.

Maar je bent er wellicht nog niet helemaal. Want als de vacht nog klitten en/of vilt 
heeft zal het borstelen niks uithalen en nog erger: het borstelen wordt zo een pijn-
lijke en stressvolle beleving voor je Doodle.

Ook zal een geklitte en vervilte vacht altijd een mooi knipresultaat in de weg staan, 
omdat de schaar er in blijft steken en je dus nooit een gelijkmatige knipbeurt be-
reikt. En je arme Doodle moet het allemaal maar lijdend doorstaan omdat je aan de 
haren en de huid trekt.

Maar hoe verwijder je de klitten en het vilt zonder ze er uit te knippen om zo lelijke 
plekken achter te laten?
Of beter gezegd, hoe voorkom je dat je Doodle dan maar gewoon kort geschoren 
wordt? Dat is waar dit boek om draait.

Alvast veel leesplezier!
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Wat zijn klitten?
Omdat een Doodle continu haren verliest is regelmatig borstelen van essentieel be-
lang 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 door ontwikkelen 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 staan de schubben uit 
elkaar. Zo ver zelfs dat ze weerhaakjes vormen. Hoe vetter het haar, des te dichter 
de schubben op elkaar staan en des te minder weerhaakjes er worden gevormd. 

   

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

Een klit die niet verwijderd of uitgeborsteld wordt zal zich bij herhaalde druk, bewe-
ging 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 dicht op de huid zitten 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 erover-
heen 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 je 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 transpi-
ratievocht zich ophoopt in de vacht zal de vacht een nare geur gaan verspreiden. 
Ook kunnen er smetplekken ontstaan en andere irritaties, omdat de huid onder de 
warmte en het gewicht van het vilt steeds zachter, dunner en kwetsbaarder wordt. 

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.

Waarom scheren slecht is voor je Doodle?
Als een vacht zodanig vervilt is dat er geen doorkomen meer aan is, is het voor 
het welzijn van de hond 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 onderkoeling en verbranding. De huid is extra gevoelig 
voor geuren, stoffen en andere prikkels, waardoor allergieën gemakkelijker ont-
staan. Ook raakt de huid sneller beschadigd bij het rennen door struikgewassen, 
het rollen op de grond, vechten of spelen met andere honden. 

5. Omdat de viltlaag volledig van het lichaam afgestroopt moet worden, moet de 
    trimster met de scheerkop duwen tegen de vacht, waarbij er gemene, schrijnen-
    de snijwondjes in de huid kunnen ontstaan. 
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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.

Gebeurt het kaal scheren in de winter? Dan is het zeker aan te raden om je Doodle 
na het scheren warm te houden middels een extra beschermingslaag in de vorm 
van een jasje of truitje.
Het mag duidelijk zijn dat geen enkel Doodle baasje het zover moet willen laten 
komen.

Hoe herken je klitten?
Klitten voelen aan als een ophoping in de vacht. Vilt voelt aan als een dot of plak-
kaat haar in de normaal gesproken losse, luchtig vallende vacht. Er wordt vaak ge-
zegd 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 gemak-
kelijk kunt blazen. 

Extreme gevallen van vilt zijn 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 bobbels vertoont en de lichaamscontouren totaal 
veranderen en er onnatuurlijk uitzien (te dik lichaam, te brede benen, te vol hoofd 
enz). Ook ziet de vacht er vaak ongewoon dik, pluizig en dof uit.
Ziet een Doodle eruit, alsof hij in zijn geheel of op bepaalde plaatsen veel te dik is, 
dan kun je er zeker van zijn dat de ondervacht totaal vervilt is.
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Doe de klitten check

(Download HIER)

Een klitvrije vacht moet zonder enige moeite te borstelen en vooral te kammen zijn 
met een grove kam met vaste naalden
Omdat een Labradoodle nog steeds een kruising is en er dus niet (zoals met ras-
honden) mee geshowd wordt, bestaat er geen officieel trimschema.

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

De Doodles worden vaak op zicht geknipt, waardoor de vacht niet naar behoren 
wordt behandeld en klitten blijven zitten. Dikke, klitgevoelige vachten worden 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 te gemakkelijk gedacht, zonder 
de gevolgen voor het welzijn van de Doodles in kwestie juist te kunnen inschatten.
Niet alleen worden veel Doodles hierdoor nadelig behandeld en zelfs verwaarloosd, 
het beeld van hoe een Doodle eruit hoort te zien wordt door deze “voorbeelden” 
totaal bevooroordeeld.
Een slecht voorbeeld doet volgen en daarom is correcte, vachtinzichtelijke informa-
tie over Doodle verzorging een must.
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Hoe verwijder je klitten en vilt? 

Een klit bestaat feitelijk uit een paar strengen haar die in elkaar gedraaid zijn en 
zo een hoopje haar vormen. Als je deze “hoopjes” haar zomaar uit de vacht knipt, 
ontstaan er happen die er lang over doen om weer aan te groeien. 
Dat kan makkelijker en mooier!

Om een klit te kunnen verwijderen, zul je het hoopje haar moeten scheiden, soms 
in meerdere losse hoopjes, zodat je de klit daarna gemakkelijk uit kunt borstelen.

Er zijn 3 tools die je nodig hebt om de vacht te ontklitten:

1.  De brede duo ActiVet borstel                      2.  Smalle rechte schaar

 

3.  Ontklitter 
Je tweede beste maatje in huis! Een vernuftig dingetje om 
snel, gemakkelijk en pijnloos losse klitten te verwijderen. 
Een keer gebruiken en je bent helemaal om!
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Hoe gebruik je deze?
Je gebruikt de kleine, rechte schaar om met de haarrichting, de klit verticaal, van de 
huid af door te snijden. Als je heel veel weerstand voelt, mag je knippen. Dit doe je, 
afhankelijk van de grootte van de klit één of meerdere keren.

Vervolgens gebruik je de paarse of rode brede ActiVet les Poochs borstel om de klit 
uit te borstelen.
Voor kleinere klitten kun je tevens de ontklitter gebruiken. Voor grotere klitten 
en vilt werkt deze niet, want moet je teveel aan de vacht trekken, waardoor je je 
Doodle zeer doet.
Let op: kijk altijd uit dat je niet met de punt van je schaar in de huid van je Doodle 
prikt.
Als je niet goed kunt voelen wat klit is en wat huid is, gebruik dan je vingers om 
te voelen tot waar de klit reikt. Er zit altijd wat ruimte tussen de klit en de huid en 
door je vinger in die ruimte te plaatsen weet je zeker dat je de huid niet beschadigt.

Heb je met vilt te maken, dan zie en voel je kussentjes haar dicht op de huid zitten. 
Klitten zitten los in de vacht, maar vilt is een plak op de huid vol met klitten.
Deze behandel je in principe hetzelfde als klitten, maar met gebruik van een extra 
hulpmiddel: de grove effileerschaar. Knip het vilt met de haarrichting mee, van de 
huid af op verschillende plekken in, afhankelijk van hoe groot de plek is en houd 
hierbij altijd rekening met de huid, want de schaar is heel scherp. Borstel de plek 
vervolgens voorzichtig uit.
Blijf de procedure met de kleine rechte schaar en de borstel net zo lang herhalen, 
totdat de klit uitgeborsteld is.

Let op: zeker bij witte en lichtgekleurde Doodles is de huid extra gevoelig. Check 
terwijl je bezig bent dat de huid niet beschadigd is, of rood wordt van het borstelen.

Doe ook extra voorzichtig bij de oksels, tepels, liezen en al die plekken waar je niet 
goed kunt zien wat je doet en waar de huid extra kwetsbaar is!

Gebruik de grove kam om het laatste beetje kracht mee te kunnen zetten als de 
borstel niet werkt en om te checken dat de vacht klitvrij is.
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3 manieren om klitten en vilt te voorkomen

1.  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 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 hand föhn in de ene hand en een borstel in de andere, je Dood-
le volledig droog te föhnen, terwijl je borstelt, maar dit is een zeer langdurig proces. 

Gebruik je echter een waterblazer, dan sla je twee 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 doodle blaster 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.

2.  Zorg er ALTIJD voor dat je Doodle volledig klitvrij is, voordat je begint 
met wassen. 
Een geklitte Doodle wassen is hetzelfde als een wollen trui in de gewone was doen: 
hij raakt volledig vervilt!
Dat wil je niet, want
A.  Zo’n vilbaal krijg je onmogelijk droog
B.  Zo’n viltbaal krijg je na het drogen onmogelijk uitgeborsteld

Voor zover je je Doodle uitgeborsteld krijgt, doe je hem enorm veel pijn door onver-
mijdelijk aan zijn vacht te trekken tijdens het borstelen, drogen enz
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3.  Dun de vacht regelmatig uit
Uitdunnen doe je op alle plekken waar de vacht extra dik aanvoelt. Dit zijn vaak de 
plekken waar je het haar ook ziet uitsteken, zoals:
• Achterzijde en Dijen
• Broek
• Nek
• Flanken
• Voorborst
• Onder en achter de oren

Uitdunnen doe je om zes redenen:
1.  Het zorgt ervoor dat de vacht weer vlak gaat liggen, waardoor het geheel er 
    netter uit ziet
2.  Het maakt de vacht luchtiger, zodat je Doodle het minder warm heeft
3.  Het zorgt ervoor dat de vacht er tussen de trimbeurten door weer even tegen 
    kan
4. Het maakt de vacht minder dik en is een goede voorbereiding op het trimmen 
    met de opzetkam, die anders blijft steken in de vacht.
5.  Het helpt je vilt en klitten door te snijden, alvorens ze uit de vacht te borstelen
6.  Het laat de vacht er op slag gezonder uitzien

Voor het uitdunnen gebruik je een messscherpe, grove effileerschaar met maximaal 
17 tanden.
Als je een fijnere effileerschaar gebruikt, is de kans groot dat je happen haar uit 
de vacht knipt en dat is niet de bedoeling van het uitdunnen. Uitdunnen gebeurt in 
principe onzichtbaar, want je knipt diep in de vacht.

Voordat je begint is het belangrijk om te weten dat je altijd tegen de haarrichting 
in of met de haarrichting mee moet knippen en dat je binnen in de vacht knipt, wat 
niet van buiten te zien mag zijn.

Zou je overdwars knippen, dan krijg je happen te zien en dat is de bedoeling niet.
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Uitdun techniek 
Om de effileerschaar optimaal te laten knippen houd je hem vast op de officiële 
kappersmanier, zie de instructie.

Vervolgens gebruik je één hand om de vacht rechtop te zetten, terwijl je met je 
andere hand één knip zet in de opgezette vacht, ca 1 cm van de huid af, tegen de 
haarrichting in, of met de haarrichting mee. Dit doe je op verschillende plekken.

Vervolgens borstel je de uitgedunde plek uit om te zien wat het effect is.

Deze stappen herhaal je net zo lang, totdat het resultaat naar je zin is en je met de 
grove kam vloeiend door de vacht heen kunt kammen.

LET OP: zet altijd één knip op elke plek. Zou je meerdere knippen zetten op de-
zelfde plek, dan knip je flinke happen uit de vacht en dat is niet de bedoeling van 
het uitdunnen.
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Bekijk de video’s om de juiste ontklit en uitdun technieken te leren.
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Voordelen als je zelf je Doodle leert trimmen

Gefeliciteerd!
Nu weet je hoe je de vacht van je Doodle zelf klit en vilt vrij kunt houden. 
Voelt dat goed of niet?

Waarom dan niet nog een stapje verder gaan en helemaal voor het echie leren het 
welzijn van je Doodle in eigen handen te nemen?
Het zelf oppakken van de vachtverzorging biedt zoveel voordelen waar je waar-
schijnlijk nog nooit bij hebt stil gestaan en die zoveel verder gaan dan alleen de 
praktische kant.
Zoveel voordelen die je letterlijk en figuurlijk heel veel opleveren:

1.  Geld besparen aan trimkosten
Om de vacht van een kniphond gezond en klitvrij te kunnen houden is een trimbeurt 
elke acht tot tien weken een must. Bij Doodles met een hele dikke of curly vacht 
wordt zelfs aangeraden om de vacht elke zes tot acht weken te laten trimmen. 
Een gemiddelde hondentrimmer in Nederland vraagt € 25,00 tot € 45,00 per uur en 
is dan ca 3 uur bezig, mits je je Doodle klitvrrij aanlevert. Een trimbeurt kost dan al 
snel € 75,00 tot € 150,00 per keer. Zou je dat elke zes weken kwijt zijn, dan kost je 
dat al een klein fortuin per jaar, laat staan in een heel Doodle leven.

Nu is het hondentrimvak een dubieus vak, waarin veel wordt zwart gewerkt en veel 
wordt geïmproviseerd door mensen die er geen opleiding voor hebben gevolgd. Dit 
maakt dat prijzen nogal kunnen verschillen, maar zelfs al zou je aan de lage kant 
van de uurtarieven zitten, dan kost je Doodle je toch een flinke duit.
En hoe zit het met de tijd die je vrij moet nemen om je Doodle te brengen en te 
halen? En de reiskosten die je moet maken om bij de salon te komen?

Het vachtonderhoud van een Doodle heeft zoals gezegd een flink kostenplaatje. 
Omdat het de meest onderhoudgevoelige vacht ter wereld is, heb je behoorlijk wat 
middelen nodig om deze klitvrij en gezond te houden. Echter, als je meteen het 
juiste gereedschap koopt, ben je minder geld kwijt aan spullen die niet geschikt zijn 
voor Doodle vachten. Bovendien gaan de juiste spullen een Doodle leven mee, 
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dus is het een eenmalige investering waar je de rest van je leven profijt van hebt. 
Verderop in het boek leer je welke trimmaterialen het beste resultaat geven.

Zou je de basis vachtverzorging zelf oppakken, dan hoef je enkel het grote werk 
door een trimster te laten doen en bespaar je dus veel geld. Zou je zelf leren je 
Doodle te trimmen, dan ben je eenmalig de aanschafkosten voor het trimgereed-
schap kwijt, maar houd je de rest van je Doodle’s leven het geld in eigen zak.
Dat alleen is het overwegen toch al waard?

2.  Zelf bepalen hoe je Doodle eruit ziet
Dat je veel geld kwijt bent per trimbeurt is één ding, als je er maar zeker van zou 
zijn dat je Doodle er weer geweldig en op zijn best uit zou komen te zien. Het 
gebeurt echter maar al te vaak dat een baasje schrikt van het trimresultaat. Veel 
hondentrimmers hebben nog maar weinig ervaring opgedaan met Doodles en soort-
gelijke vachten en doen vaak maar wat. Krijg je je Doodle niet als poedel terug, dan 
vaak geschoren of korter getrimd dan je gewild had of in een bijzonder experimen-
teermodel. 

Zou je de vachtverzorging zelf oppakken, dan kun je helemaal zelf bepalen hoe je 
Doodle er voortaan uit ziet. 

3.  De zekerheid hebben dat je Doodle de beste zorg krijgt
Niet weten hoe je Doodle er na afloop uitziet is niet het enige aspect dat komt kijken 
bij het wegbrengen van je Doodle naar een trimsalon. Doodles zijn erg gevoelig en 
kunnen daardoor heftiger op prikkels reageren dan andere honden. Het komt maar 
al te vaak voor dat een Doodle een negatieve ervaring heeft bij een trimsalon. De 
oren worden te hardhandig uitgeplukt, de trimster is te ongeduldig of er zijn teveel 
honden tegelijkertijd aanwezig: wat er ook gebeurt, je hebt er als baasje geen idee 
van en merkt enkel dat je je Doodle angstig terug krijgt. Als je je Doodle zelf trimt, 
hoef je nooit meer onzeker te zijn over wat er in de trimsalon met hem gebeurt, 
hoef je nooit meer veel moeite te doen om de juiste trimster te vinden en weet je 
zeker dat je Doodle de beste zorg krijgt die het verdient. 

4.  Zelf verantwoordelijkheid nemen voor het welzijn van je Doodle
Zoals je je kind wilt behoeden voor alle erge en enge dingen en ziektes, zo wil je ook 
je Doodle gezond en springlevend houden. Weet je zelf echter niet hoe je symp-
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tomen kunt herkennen, dan ben je afhankelijk van de trimster of dierenarts voor 
het monitoren van de gezondheid van je Doodle. Hoe minder vaak je Doodle in de 
trimsalon komt, des te minder zicht je hebt op hoe het met de gezondheid van je 
Doodle gesteld is.

Zou je echter geleerd hebben waar je op moet letten dan kun je zelf de verantwoor-
delijkheid voor het welzijn van je doodle in eigen hand nemen en tijdig de juiste 
maatregelen treffen. Geeft dit niet een veel fijner en zekerder gevoel?

5.  Je eigen tijd inplannen
Elke rit naar de trimsalon kost je tijd. Tijd om in te plannen en tijd om uit te voeren, 
want je Doodle moet eerst gebracht en daarna weer opgehaald worden. En niet 
elke trimsalon zit bij je om de hoek. Hoe heerlijk zou het dan zijn om zelf te bepa-
len wanneer je je Doodle gaat doen, hoe lang je daarmee bezig wilt zijn, in welke 
omstandigheden je dat wilt doen en op welke manier? Zelf de vachtverzorging van je 
Doodle oppakken geeft je niet alleen vrijheid, het geeft je ook het gevoel dat je een 
goede baas bent en zaken in je eigen hand neemt. 
En waarom zou je je Doodle in één keer helemaal doen? Wie houd je tegen om in 
etappes te werken, naar gelang jouw agenda toelaat? Je bent immers je eigen Baas.

6.  Quality time met je Doodle doorbrengen
Tijd doorbrengen met je Doodle is je favoriete bezigheid. Spelen, wandelen, eten 
geven, knuffelen dragen allemaal bij aan het ontwikkelen van een vertrouwensband. 
Maar vaak moet je je gezelschap delen met anderen: je partner, kinderen, vrienden, 
familieleden. Ieder Doodle baasje weet hoe ze de neiging hebben aandacht naar 
zich toe te trekken, zelfs van mensen van wie je het nooit had verwacht!

Door de vachtverzorging in eigen handen te nemen heb je niet alleen de moge-
lijkheid om nog meer tijd met je Doodle door te brengen, maar echte één op één 
quality time, waarbij je leert je Doodle aan te voelen, te anticiperen op bepaalde nei-
gingen en behoeften en nog meer inzicht krijgt in zijn persoonlijkheid en eigenaar-
digheden. Een paar uur borstelen, knippen, kammen en werken met de opzetkam 
helpt je niet alleen aan te voelen wat je Doodle nodig heeft, het geeft zoveel rust en 
ontspanning dat de tijd voorbij vliegt en je heerlijk je hoofd hebt kunnen leegmaken. 
Bovendien geeft het een trots en zelfvoldaan gevoel als je ziet hoe je zelf de vacht 
kunt bijhouden met een blije, gezonde, klitvrije hond als resultaat.
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7.  Het herkennen van gezondheidsklachten
Trimmen is een intieme 1-op-1 activiteit, waarbij de Doodle zich volledig aan je 
overgeeft, uit vertrouwen, terwijl je hem overal aanraakt. Je voelt zijn ademhaling, 
de warmte van de huid en je merkt hoe je Doodle op bepaalde dingen reageert. Je 
voelt de spanning en weerstand bij pijnlijke plekjes. Als de oren geïrriteerd zijn dan 
zal je Doodle voorkomen dat je ze aanraakt. Hetzelfde geldt voor de tanden als je de 
muilkorf vasthoudt. 
Je zal leren hoe je je Doodle aan moet voelen en zo kan je dus anticiperen op be-
paalde aandoeningen en ziektes door je Doodle eens per week op tafel te borstelen 
en te inspecteren.

Door je Doodle aan te raken, te borstelen en droog te blazen met een föhn kom 
je direct bij de huid terecht waar je hotspots, vlooien, teken en kleine verwondin-
gen kan zien. Je zal vlekjes opmerken waar de huid dikker is geworden of waar je 
Doodle zich vanwege jeuk heeft lopen likken of krabben. Je zal het merken als de 
vacht dof is geworden of roos heeft, of als de ogen vuil en geïrriteerd zijn. Misschien 
deinst je Doodle wel achteruit als je hem ergens aanraakt, wat kan duiden op jeuk 
of pijn. Als je weet hoe je deze symptomen moet interpreteren dan kan je uiteinde-
lijk fatsoenlijk voor je Doodle zorgen en hem geven wat hij nodig heeft.

Zo zie je dus dat er meer schuilgaat achter vachtverzorging en trimmen dan je 
wellicht eerst had gedacht. En dat er dus veel meer te winnen valt door letterlijk 
het heft (van de borstel) in eigen handen te nemen, laat staan de besparingen op 
trimkosten.

Sterke baas/hond relatie
Dit voordeel van zelf de vachtverzorging oppakken is zo groot en zo belangrijk dat 
het een eigen hoofdstuk verdient.

Als je regelmatig naar een trimsalon gaat sta je er waarschijnlijk niet bij stil, maar 
het trimmen van een hond, welke hond dan ook is een enorme vertrouwenskwestie. 
Ga maar eens in de schoenen van je Doodle staan en bekijk de wereld vanuit zijn 
ogen. Stel, je bent vier maanden jong en je bent nog nooit geborsteld. Of je bent 
wel zachtjes geborsteld, maar alleen door je baasje. 

Plotseling wordt je op een dag weggebracht en helemaal alleen achter gelaten in 
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een vreemde omgeving vol prikkels en misschien wel luidruchtige honden en ap-
paraten die je onzeker en bang maken. Je baasje, het enige bekende in je leven 
gaat weg en je wordt opgetild door een vreemde meneer of mevrouw die zich 
“hondentrimmer” noemt en je vast zet op een hoge tafel en aan je vacht begint te 
rommelen. Je poten worden opgetild, je hoofd wordt vastgehouden, er wordt in je 
oren geplukt: je wordt voor je gevoel totaal binnenstebuiten gekeerd en kunt er niks 
tegen doen. Geïntimideerd door zoveel vreemd geweld houd je je zo stil mogelijk, 
biddend dat je gauw weer op de veilige grond gezet zult worden. 

Voor elke Doodle zal de eerste trimervaring er ongeveer zo uitzien. En hoe ouder 
een pup is, des te meer weerstand het zal vertonen, omdat de wereld zoals hij die 
kent al voor een groot deel gevormd is, net als het karakter. Het is een enorme 
oefening in uithoudingsvermogen, zelfbeheersing en overgave en welk karakter je 
lieveling van nature ook heeft: het komt altijd naar voren op de trimtafel. 

Heeft je Doodle een sterk karakter, dan zal het zich verzetten tegen de beperking in 
vrijheid en weerstand vertonen middels weigeren stil te staan, bijten in de hoofd-
band, grommen, bijten in de borstel en misschien zelfs agressief gedrag jegens de 
hondentrimster. Een doorgewinterde trimster zal zich echter niet laten intimideren 
en gaat gewoon door met wat ze van plan was: trimmen. En als de trimster rustig 
blijft, positief gedrag beloont, via haar lichaamstaal laat weten dat ze weet wat ze 
doet, 100% te vertrouwen is, maar dat bepaald gedrag onacceptabel is, zal 90% 
van de nieuwbakken “leerlingen” op den duur het verzet staken en een onderdanige, 
afwachtende positie aannemen. 

Bij sommige Doodles vergt de overgave fase iets meer tijd, maar met een vriende-
lijke, geduldige, maar strikte houding bereikt een hondentrimster heel veel, zo niet 
alles.
Een baasje heeft er vaak geen benul van hoeveel opvoedkundige technieken er bij 
het hondentrimmen komen kijken, maar geloof me als ik zeg dat hondentrimmen 
zoveel meer is dan alleen trimmen en dat een sterke baas/hond relatie begint op de 
trimtafel.

Veel baasjes die nog nooit een hond hebben gehad, of nog nooit een hond hebben 
gehad die zoveel onderhoud nodig heeft als een Labradoodle laten zich verrassen 
door die eerste reactie van hun pup. Hoe jonger een pup is, des te sneller ze leren 
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en iets nieuws accepteren, maar als een baasje in eerste instantie geen grenzen 
stelt, omdat ‘ie zijn pup niet wil kwetsen, pijn wil doen of bang is dat de pup zijn 
maatje niet meer wil zijn laat hij de pup bepalen hoe het behandeld wil worden.

Zo komt het vaak voor dat een pup die niet gewend is om getrimd of geborsteld te 
worden weerstand vertoont in de vorm van grommen of bijten. Laat een baasje zich 
door dit gedrag intimideren, door te stoppen met borstelen of trimmen, dan zal de 
pup dit zien als een erkenning van zijn gedrag en het vergroten. Zo kan zelfs een 
van nature zachtaardige pup agressief worden op den duur.

Gebruikt het baasje dit echter als een kans om zijn pup op te voeden, dan worden 
de eerste stappen op weg naar een sterke baas/hond relatie gezet. In alle inter-
actie met je Doodle gaat het er namelijk om dat jullie begrijpen wat je van elkaar 
verlangt, dat jullie elkaar vertrouwen en met respect behandelen, dat jullie in rust 
en geduld met elkaar omgaan, zonder iets te forceren. Als jij als baasje de leider-
schaps- of ouderrol op je neemt en je Doodle beloont voor goed gedrag in plaats 
van je onderdanig en afwachtend op te stellen, zodat hij de leiderschapsrol op zich 
neemt, dan zal je pup opgroeien als een stabiele Doodle. Een rustige Doodle die 
goed luistert, weet waar zijn grenzen liggen en jou zodanig vertrouwt dat hij zonder 
te vragen doet wat je zegt en jullie altijd weten wat je aan elkaar hebt. Als je op dit 
gedrag voortbouwt kun je een hele sterke band met je Doodle opbouwen, geba-
seerd op teamwork en wederzijds vertrouwen.

Waarom dus het opvoeden aan je hondentrimster overlaten als je zelf door het op-
pakken van hetzij de basis vachtverzorging, hetzij het volledige trimproces zo’n grote 
verrijking kunt geven aan het samenleven met je Doodle. 
Dan kun je nog meer van elkaar leren en nog meer van elkaar genieten en je voelt 
je pas een ware “ouder” als je de verantwoordelijkheid voor je Doodle volledig in 
eigen hand neemt, toch?

En het gaat verder dan alleen het trimmen, door zelf de vachtverzorging op te pak-
ken en dagelijks een uurtje 1 op 1 quality time met je Doodle door te brengen leer 
je hem beter kennen en aan te voelen. 

Trimmen is een intieme 1 op 1 bezigheid, waarbij je Doodle zich volledig uit vertrou-
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wen aan je overgeeft terwijl je haar feitelijk overal betast. Je voelt haar ademhaling, 
warmte van de huid en merkt hoe ze op bepaalde dingen reageert. Je zult span-
ning voelen en weerstand op plekken die haar pijn doen. Als ze last van oorirritaties 
heeft, zal ze je zoveel mogelijk beletten aan haar oren te zitten, hetzelfde geldt voor 
haar tanden, als je haar snuit vasthoudt.

Door wekelijks je Doodle even op tafel te zetten om te borstelen en te checken op 
onregelmatigheden leer je je Doodle aan te voelen en kun je anticiperen op moge-
lijke kwalen en ziektes. 

Doodles en energie 
Ik geloof dat honden reageren op energie. En dat vooral Doodles heel gevoelig zijn 
(ze worden niet voor niets vaak als hulphond ingezet) De subtiele signalen die jij 
afgeeft middels spraak, toonhoogte, lichaamshouding en stemming bepalen voor 
een groot deel hoe je Doodle op je reageert. Zo heb ik ervaren dat als een baasje 
erg onrustig en gestresst probeert haar Doodle te borstelen, dat deze onrustig en 
gestresst op tafel staat en dat de behandeling allerminst als prettig wordt ervaren, 
door beide partijen.

Trimmen en de basisverzorging moeten dan ook altijd in rust gebeuren. Het is geen 
haastklus, het is een moment van ontspanning voor jou en je Doodle. Als jij druk 
bent in je hoofd met allerlei afspraken die je nog moet nakomen, plannen die je 
moet maken, dingen die je vergeten bent of die je wilt uitstellen en daardoor niet 
in wezen aanwezig bent bij je Doodle, is er een grote kans dat je Doodle niet zal 
meewerken.

Ik heb aan den lijve ervaren hoe krachtig en bepalend energie is toen ik een training 
deed voor honden spiegel coaching. Ik kreeg de opdracht om contact te maken met 
een hond die ik vooraf niet te zien kreeg. Ik werd buiten op een veld neergezet met 
een blinddoek om en werd gevraagd om de hond naar me toe te laten komen, zon-
der een woord te zeggen of geluid te maken. 

Vertrouwend op de werking van energie, ben ik rustig op de grond gaan zitten, diep 
gaan ademen en voordat ik er erg in had, had ik een hondensnuit in mijn nek. 
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De hond die ik geluidloos moest roepen was vanaf de andere kant van het grasveld 
naar me toegekomen, zonder dat ik daar iets voor gedaan had. Hoe miraculeus kan 
energie werken?

Nu was ik niet volledig onvoorbereid die test in gegaan, want voordat ik deze op-
dracht moest uitvoeren, werd mij gevraagd contact te maken met een jonge Ierse 
Wolfshond van 1 jaar en uiteraard deed ik dat door vrolijk te doen, geluid te maken 
en speelbewegingen te maken. Het resultaat was dat de hond in mijn arm ging 
bijten en hoe ik ook probeerde, hij liet niet los. Toen de trainer vanaf de zijkant riep 
dat ik me moest overgeven begreep ik eerst niet wat hij bedoelde, maar toen mijn 
arm zo zeer ging doen dat ik geen andere mogelijkheid zag, ging ik liggen met beide 
armen wijd, zo stil als ik kon en voilá mijn arm werd niet alleen losgelaten, de hond 
liep bij me vandaan. 

Dit was mijn eye opener voor hoe veel meer je kunt bereiken vanuit rust in plaats 
van vanuit controle en waardoor ik tijdens de 2e opdracht met blinddoek om direct in 
de rust ging. Het heeft mijn manier van omgaan met honden op de trimtafel voor-
goed veranderd. Werken vanuit rust en stabiele, gegronde energie is de grootste 
kracht die je kunt hebben bij het omgaan met dieren. Bovendien word je er zelf ook 
helemaal zen van.
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Gefeliciteerd!

Nu je ook het 2e deel van de training hebt gedaan heb je alles in huis om je Doodle 
voortaan zelf gemakkelijk klit en viltvrij te kunnen houden. Is dat geen opluchting?

Voor zover je ervoor kiest om je Doodle toch regelmatig te laten trimmen, zul je 
niet alleen veel geld besparen op de trimkosten, omdat je je trimster veel tijd en 
hard werken hebt bespaard. De kans dat je Doodle kort geschoren wordt vanwege 
de klitten is een stuk geringer (en als je trimster het toch doet, terwijl je weet dat 
de vacht klitvrij was, moet je een nieuwe trimster zoeken). 
Die voordelen heb je al in de pocket.

Heb je nu echter de smaak van het trimmen te pakken gekregen en lijkt het je 
geweldig om je Doodle helemaal zelf te kunnen trimmen in het model dat jij het 
mooiste vindt?Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij mijn In 1 dag klaar 
groepsworkshop, waar je HIER meer over kunt lezen.
Maar als je gemerkt hebt dat het leren via mijn online programma’s en video’s je 
eigenlijk heel gemakkelijk af gaat, kun je ook kiezen voor mijn 6 maanden training 
“Leer je Doodle trimmen in 7 stappen”

Lees HIER meer over de training.

Voor nu wil ik je feliciteren met alle kennis, inzichten en 
vaardigheden die je opgedaan hebt. 
En dank voor je vertrouwen.

Ik zou het leuk vinden als je een reactie 
geeft op mijn Doodletrimster Facebook 
pagina.                                          

Heel veel trimplezier 
en heel graag tot ziens!

Groetjes, Wanda & Joy
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