
Klitten check 
 

Geen Doodle kan getrimd worden als de vacht geklit of vervilt is, dus je allereerste 

stap is te voelen hoe de vacht aanvoelt en waar eventuele klitten of viltplekken zitten, 

zodat je die kunt verwijderen. 

 

Zet je Doodle op de juiste hoogte op tafel neer, zodat je hem van 

alle kanten rustig kunt observeren, neem een paar meter afstand 

en ga naar stap 1. 

 

Stap 1: Kijken van een afstand 
A. vacht:  

 Is de kleur overal gelijk? 

 Is de vachtstructuur overal hetzelfde? 

 Is de vacht op alle plekken even dik? 

 Wat valt je op? 
 

Stap 2: Kijken van dichtbij 
 

B. botstructuur: 

Ga voor je hond staan aan de kant van het hoofd en kijk naar het lichaam. 

 

 Trek een denkbeeldige lijn van de schedelrand, via de nek, 

schouders naar de voorpoten: loopt deze lijn volledig recht of zie je 

afwijkingen?  

 Vormen hoofd en nek één geheel, of is de nek duidelijk smaller? 

 Hoe groot is het hoofd in vergelijking met het lichaam? 

 Hoe dik is de nek in vergelijking met het hoofd? 

 Hoe dik zijn de wangen? 

 Hoe dik zijn de oren? 

 Kijk naar de buik: volgt de vacht de rondingen van de buik of hangt 

het er slap een paar cm onder? 

 Kijk naar de flanken: zijn deze mooi gewelfd of is de vacht daar dik 

en pluizig? 

 Trek een denkbeeldige lijn van de schouders via de borstkas naar de 

heupen en dijen: loopt deze lijn volledig recht of zie je 

afwijkingen? 

 Trek dezelfde lijn van de heupen naar de achterpoten: loopt deze 

recht? 



 Kijk naar de rug: hoeveel cm extra steekt de vacht boven de rug 

uit? 

 Volgt het haar netjes het lichaam of hangt het aan meerdere kanten 

buiten het lichaam? 

 Til de staart op en kijk naar de vorm van de billen: zie je duidelijk 

geprononceerde billen of hangen ze er een beetje bij?  

 Is de vacht dun en hangend of dik en pluizig? 

 Hoe dik is de staart? 
 

Stap 3: Voelen 
 
Ga naast je Doodle staan, leg je beide handen op de botstructuur (dus niet 

op de vacht, maar voel door de vacht heen) en voel van achteren naar 

voren, terwijl je je hand laat glijden over de botten, beginnend bij de 

dijen, met je rechterhand cup je het achterbeen vanaf de achterzijde, met 

de linkerhand cup je het achterbeen vanaf de voorzijde en glijd je over de 

knie naar beneden toe.  

 

 Voelt de oppervlakte glad en zacht of voel je hier en daar dikke, 

donzige of harde plekken? 
 

 Kun je overal gemakkelijk door de vacht heen de botstructuur 

voelen of zit er op bepaalde plekken een laagje overheen? 

 

 Doe dit voor het hele lichaam, hoofd, staart, buik, oren, nek, poten 

enz. 

 

 Wat valt je op? 
 

Stap 4: Borstelen 
 

Pak nu de paarse of rode brede ActiVet les Poochs borstel en begin van 

achteren naar voren, van boven naar beneden te borstelen, met de 

haarrichting mee. 

 

- Hoe klinkt de vacht? 

- Hoor je de vacht op bepaalde plekken meer knisperen dan op andere 

plekken? 

- Blijf je op bepaalde plekken meer hangen of voel je meer weerstand dan 

op andere plekken? 

 

Borstel het hele lichaam, inclusief hoofd, oren, buik en staart 



 

- Wat valt je op? 
 

Stap 5: Kammen met de grove kam zonder roterende 

naalden 
 

Doe hetzelfde, maar nu met de kam en probeer met de naalden op de huid 

door de vacht te kammen. 

 

Kom je op alle plekken vloeiend door de vacht heen, of blijf je op 

bepaalde plekken steken? 

 

Kam het hele lichaam, inclusief hoofd, oren, buik en staart 

 

Wat valt je op? 
 

Als je deze oefening optimaal gedaan hebt, heb je vanzelf kunnen voelen waar er in de 

vacht klitten of viltplekken zitten. Dit is de enige manier om daar achter te komen en 

helpt je meer vachtinzicht in je eigen Doodle te krijgen. 

 

Nu ben je klaar voor het betere werk ;-) 

 

  



 


