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7 Xpert geheimen 
om je Doodle efficiënt en effectief te borstelen

Wie ben ik?

Laat ik me eerst even voorstellen, voordat je aan het werk gaat, zodat je weet waar 
de inzichten uit dit boek vandaan komen. 

Mijn naam is Wanda Klomp, ik ben life coach en Doodle VachtXpert en als dochter 
van een hondentrimster en fokster van Franse en Italiaanse Waterhonden, zit niet 
alleen het trimvak in mijn bloed, maar tevens de voorliefde voor langorige, groot-
neuzige, krulvachtige vierpotige familieleden. 

Ontklitten en het “zijn” met honden is mijn tweede natuur en met de strengste, 
meest perfectionistische lerares als moeder en de Waterhonden als canvas, heb ik 
op een hele natuurlijk ogende, fluffy wijze leren knippen, waar de meeste honden-
trimsters alleen de stilistische Poedel coupe kennen.

In 2011 heb ik middels mijn Doodle trimworkshops en informatievoorziening via 
internet en social media het begrip “Doodle vachtverzorging” in de wereld gezet. 
Niemand hield zich hier destijds mee bezig, want Doodles werden alleen maar als 
lief en schattig beschouwd en de meeste fokkers moesten dan ook niks van mij en 
mijn boodschap hebben. 

Maar zodra mijn eerste sites Waterhondentrimster.nl en niet lang daarna Doodle-
trimster.nl online kwamen, kwamen enthousiaste Doodle baasjes vanuit alle hoeken 
van Nederland en België aangerend om mijn workshops te volgen en had ik ineens 
een bedrijf: blijkbaar was er een enorme behoefte aan wat ik te brengen had.

Nu, zoveel jaren later hebben vele mijn voorbeeld gevolgd en is Doodle vachtverzor-
ging een veelbesproken onderwerp.
Ieder baasje loopt namelijk vroeger of later tegen klitten en vilt aan en hoewel ik 
middels mijn workshops en blogs al veel baasjes met veel plezier heb kunnen hel-
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pen, neemt het aantal Doodles nog steeds gestaag toe en weten heel veel baasjes
nog niet hoe ze hun Doodle zelf mooi, gezond en klitvrij kunnen houden. Met vaak
te kort geschoren of lelijk getrimde Doodles als resultaat.
Inmiddels zijn er zoveel forums en websites ontstaan, waarin iedereen een andere
mening heeft, dat het voor veel baasjes moeilijk is om het kaf van het koren te
scheiden.

En omdat ik weet dat het slechts een kwestie is van het hebben van (vacht)inzicht,
de juiste kennis, vaardigheden en het gebruiken van de juiste tools, heb ik dit pro-
gramma gemaakt om jou en elk ander baasje in Nederland en België te helpen.

Hoe werkt het?
Eigenlijk is het heel simpel: je begint gewoon met lezen en doet de opdrachten die

je tegenkomt. Op die manier loop je stapsgewijs door de 
materie heen en sla je niks over.

Als je beide boeken gelezen hebt kun je het Borstel
en ontklit gedeelte van mijn online training Leer 
je Doodle te trimmen in 7 stappen  bekijken en
zelf aan de slag gaan.

Heb je tijdens dit proces vragen? Dan kun je
deze stellen in de speciale Borstel & Ontklit 

Facebook groep waar ik je lid van maak.

Op naar een prachtige, levenslang klit-
vrije Doodle!

Groetjes, Wanda
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Waarom heb je een training nodig 
om je Doodle te kunnen borstelen?

Je zou zeggen dat borstelen een simpele vaardigheid is waar je echt geen training 
voor nodig zou hebben. En heel veel Doodle baasjes denken er ook zo over…in het 
begin.

Maar hoe vaak gebeurt het niet dat Doodles die regelmatig geborsteld worden toch 
vervelende klitten krijgen en dat het baasje niet meer weet wat te doen?  
Niet alleen lijkt het alsof die klitten van de ene op de andere dag verschijnen, elke 
trimmer die ze tegenkomt besluit om een vacht met zulke klitten te millimeteren en 
beschuldigt het baasje van “niet goed borstelen”.
Hoe kan dat gebeuren? Maar nog belangrijker: hoe kun jij leren je Doodle zodanig 
te borstelen dat klitten en vilt weg blijven?
Op dit vlak heb je het advies van een Doodle VachtXpert nodig. 
Daarom staat dit ebook vol met expert geheimen die elk Doodle baasje zou moeten 
weten.

1. Gebruik het juiste professionele Doodle trimgereedschap

Het juiste gereedschap is het halve werk.
Veel hondentrimmers en baasjes gebruiken trimgereedschap dat niet specifiek gese-
lecteerd is voor de uitdagende Doodle vachten en dat laat zich zien in het eindresul-
taat.
Er zijn zoveel verschillende soorten borstels te koop in de dierenwinkel, dat het een 
ware uitdaging is om de juiste uit te kiezen, helemaal als de verkoper je zogenaamd 
“goed advies” geeft, zonder inzicht in en kennis over Doodle vachten te hebben.
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Dit zijn de borstels die zoal verkrijgbaar zijn in de dierenwinkel.

De slicker borstel
De slicker borstels zijn de voormalige professionele honden-
borstels die veel hondentrimmers gebruik(t)en. Ze komen 
in alle soorten en maten, hebben gebogen naalden en een 
kromme rug. Deze borstels zien er professioneel en effectief 
uit. En zijn dat ook voor de meeste vachtsoorten, maar voor 
de onderhoudsgevoelige Doodle vachten hebben ze afgedaan.

Katten borstels
De volgende borstels zijn wat ik noem “katten-
borsteltjes” . Ze zien eruit als slicker borstels, 
maar de naalden zijn nog korter.

Nep ActiVet borstels
Omdat de echte ActiVet borstels te duur zijn voor veel baasjes, 
zijn sommige fabrikanten heel slim met slechte alternatieven op 
de markt gekomen. 
Deze borstels hebben dezelfde look als de ActiVet borstels, maar 
het borstelbed is veel te flexibel om voldoende druk uit te kunnen 
oefenen in de vacht en de naalden verschillen totaal van die van 
ActiVet, qua aantal, plaatsing en kromming, waardoor ze onge-
schikt zijn voor de onderhoudsgevoelige Doodle vachten. 

Algemene borstels
Dan zijn er nog de zachte borstels en de borstels met naalden 
met of zonder plastic bolletje bovenop. Deze borstels zien eruit 
als mensen borstels en zouden niet op honden gebruikt moeten 
worden, vooral niet op Doodles.  

Als je eenmaal weet waar een professionele Doodle borstel aan moet voldoen om 
effectief te zijn, zul je begrijpen waarom alle bovenvermelde borstels niet afdoende 
werken. 
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Oefening 1 
Lees de bijlage Waarom Doodles zo n onderhoudgevoelige vacht
hebben  

Oefening 2 
Bekijk nu de bijgevoegde video van de borstel test die ik gedaan heb
om erachter te komen waarom veel borstels niet op Doodle vachten
werken. Let op: deze is in het Engels.

Als je onderstaande spullen gebruikt op de juiste wijze, versterkt met vachtinzicht
en de juiste trimvaardigheden, ziet je Doodle er altijd uit om door een ringetje te
halen.

De enige echte Doodle borstel
In de Doodle wereld is er maar 1 borstel merk dat telt: ActiVet (voorheen bekend
als Les Poochs). Dit is het enige merk dat borstels maakt met naalden zo lang dat
ze de huid raken (waar de meeste klitten zitten). Het aantal naalden en de krom-
ming van de naalden zijn speciaal ontworpen om de meeste grip in de vacht te heb-
ben.Geen andere borstel is net zo goed in staat om jouw Doodle klitvrij te houden. 

De borstels zijn vanwege hun patent erg duur, maar zijn de investering meer dan
waard en gaan bij verantwoord gebruik echt wel 15 jaar mee.
De borstel komt in twee formaten en in verschillende kleuren, elke kleur is geschikt
voor een andere vachtsoort. 

De maten waaruit je kunt kiezen zijn: breed (voor grote honden of grote oppervlak-
ken, zoals de rug) en smal (voor kleine hondjes of kleine oppervlakken, zoals de
onderbenen of oksels).
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De enige kleuren die geschikt zijn voor Doodle vachten zijn de groene en paarse en 
vooral de rode ActiVet die in deze volgorde verschillen qua flexibiliteit, aantal naal-
den en kromming van de naalden.
Dit maakt de groene borstel geschikt voor puppy vachten en hele dunne, steile 
wavy vachten (maar niet voor de dikkere fleece of curly vachten), de paarse voor de 
dikkere fleece vachten en de rode voor de curly fleece, curly en wol vachten.

Hoe dikker en/of krulliger de vacht, des te stugger het borstelbed moet zijn om de 
huid te kunnen raken en dan kom je al snel op de paarse en rode ActiVet borstels 
uit.

NB: tijdens het schrijven van dit boek kwam ActiVet met een nieuwe borstel lijn 
uit, die de krachten van de twee beste borstels (paars en rood) samen brengt in 1 
borstel: de 2 in 1 duo borstel. Deze borstel test ik in de video. 

Ik adviseer dan ook altijd om deze duo borstel van puppy af aan te gebruiken, zodat 
een pup van meet af aan kan wennen aan het gevoel van de juiste borstel.

 

Meer informatie over de ActiVet borstel lees je verderop in het boek.

6 7



X

Grove kam
Om te checken of de vacht echt klitvrij is, kam je deze na het borstelen door met 
een grove kam.  Pas als dit soepel gaat, is je Doodle klitvrij en kun je beginnen met 
trimmen. De grove kam wordt tevens gebruikt voor het opkammen van de vacht als 
voorbereiding op het effileren.

Waarom een grove kam gebruiken en niet een smalle kam?

 
Of een grove kam met roterende naalden?

 

Om de wollige, vaak poreuze Doodle vacht niet te beschadigen. Hoe 
fijner de kam, des te eerder splijten de haren. Bovendien trek je met een 

fijne kam eerder aan de haren, waardoor je Doodle minder rustig op tafel 
zal staan.

Als je een kam met roterende naalden gebruikt, lijkt het alsof je moeiteloos door 
de vacht glijdt. Deze kam wordt graag gebruikt door Doodle baasjes, omdat het 
kammen pijnloos lijkt te gaan.

Dit fijne gevoel van moeiteloos door de vacht glijden is echter totaal misleidend. 
Omdat de naalden draaien hebben ze namelijk geen enkele grip in de vacht, waar-
door je niet effectief kunt kammen en over klitten en vilt heen glijdt.
Terwijl je dus de illusie hebt dat je goed bezig bent, stapelen de klitten zich op, 
waardoor je je Doodle op termijn alleen maar meer pijn doet.

Wat moet je vooral NIET gebruiken?
Ook al worden ze nog zo aangeraden binnen de Doodle 
gemeenschap, gebruik NOOIT speciale zogenaamde ontklit 
tools, zoals het herders harkje, coat king of andere tools met 
mesjes erin, waarvan geclaimd wordt dat ze praktisch zijn 
voor Doodle vachten. 
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De mesjes beschadigen de vacht, kunnen je Doodle zeer doen of beide.
Deze tools zijn namelijk niet bedoeld om klitten bij honden met een zachte vacht 
door te snijden, maar voor het uitkammen (uitwollen) van de losse ondervacht (on-
derwol) bij bijvoorbeeld Herdershonden en Golden Retrievers. 

Aangezien Doodles geen losse onderwol hebben, doen de mesjes de haren breken 
en kunnen ze de huid beschadigen.

2. Begin bij het borstelen altijd achteraan

Niet alle Doodles vinden het even fijn om geborsteld worden. Het borstelen van de 
buik is vaak pijnlijk. Het borstelen van de staart is allesbehalve plezierig, de kop 
borstelen voelen ze als een belemmering en de voorpoten zijn al helemaal uit den 
boze.
Maar als je van achteren naar voren werkt. En onderaan (bij de poten) begint, 
terwijl je omhoog werkt, terwijl je met de haargroei mee borstelt, dan geef je je 
Doodle de tijd om aan het gevoel te wennen en verminder je de schrikreactie wan-
neer je bij de voorkant aan belandt.
Dit is één van de manieren om je Doodle te laten wennen aan het borstelen.
Als je daarnaast op je energie let en een professionele trimtafel gebruikt met brede 
beugel, dan is de kans groot dat je Doodle de ideale trim Doodle krijgt: rustig, ont-
spannen, accepterend en misschien zelfs genietend.
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3. Zet geen druk op de borstel

Als je de ActiVet borstel over je eigen hand haalt, dan voel je al hoe scherp de naal-
den zijn en hoe het dus kan aanvoelen voor je Doodle op zijn huid.

Veel baasjes borstelen te snel of te hard en zijn dan verrast als hun Doodle in op-
stand komt of gaat bijten. Dit gedrag is allesbehalve verrassend als je Doodle pijn 
lijdt en zich probeert los te wrikken. Gebruik de borstel daarom als een verlengstuk 
van je eigen hand en aai de vacht. 
De naalden doen hun werk wel. Dat is juist waar deze borstels voor dienen.

4. Hanteer een systeem

Zodra mensen hun Doodle beginnen te borstelen beginnen ze vaak bij de plek die 
het makkelijkst te bereiken is: de rug. Ze beginnen te borstelen en zijn snel alweer 
vergeten waar ze waren gebleven, vooral als hun Doodle heen en weer beweegt op 
de tafel, op de grond ligt of op welke manier dan ook, zonder vast te staan. Zodra 
de Doodle wat begint te protesteren, stopt het baasje al gauw met borstelen en zijn 
de moeilijkst te bereiken lichaamsdelen niet gedaan.

Zelfs wanneer de Doodle in kwestie kalm blijft tijdens het borstelen vergeten veel 
baasjes waar ze mee bezig waren en vergeten ze de moeilijkere plekjes.
Dat sommige plekken ongeborsteld blijven ligt hem ook in het feit dat baasjes vaak 
niet weten hoe ze moeten borstelen, wat weer leidt tot klitten en vilt.

Een borstelsysteem is dé manier om effectiever en efficiënter te 
borstelen.
1. Je begint van achteren, waar je eerst de poten borstelt, om dan via de benen 
naar de rug te gaan. Je borstelt eerst het volledige been en daarna de achterkant, 
billen en de staart.

2. Je stapt dan opzij en begint vanuit de nek met de haargroei mee de rug te bor-
stelen. Je rondt af door de flanken en de buik te borstelen (de buik bereik je door 
één voorpoot op te tillen en er onderdoor te borstelen).
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3. Zodra je dit hebt gedaan stap je voor je Doodle om zijn kop en zijkant te borste-
len.

4. Zodra de kop geborsteld is herhaal je het systeem vanaf de andere kant van de 
tafel.

Op deze manier kun je elk lichaamsdeel borstelen zonder al te veel moeite en is er 
geen excuus meer om de klitgevoelige delen te vergeten! 

5. Borstel nooit vaker dan 1 à 2 keer per week

Het lijkt misschien verstandig om je Doodle zo vaak mogelijk te borstelen en som-
mige baasjes borstelen elke dag, maar het tegendeel is waar. 
Hoe raar het misschien ook klinkt, de vacht is een uitvinding van de huid om je 
Doodle te beschermen. Borstelen is een soort van aanslag op de huid, omdat hoe 
voorzichtig je ook te werk gaat, de naalden over de huid schrapen. Een huid die op 
die manier regelmatig “toegetakeld” wordt zal zichzelf gaan beschermen door meer 
haar aan te maken. 
Hierdoor wordt de vacht dikker, steviger en dus ook klitgevoeliger. 

6. Vergeet niet de moeilijk te bereiken lichaamsdelen

Het lijkt misschien makkelijk, maar de oren en de staart worden nogal vaak verge-
ten terwijl ze zeker ook verzorging nodig hebben. Wees alleen wel extra voorzichtig 
want de huid is daar erg kwetsbaar. Het niet borstelen van lichaamsdelen die con-
stant bewegen zorgt voor zeer vervelende klitten.

De oren moeten aanvoelen als dun leer, zonder knobbels op de randen.
Er zijn mensen die denken dat het normaal is als de oren dik aanvoelen of wanneer 
hun Doodle bloedoren heeft als de randen dik zijn, maar die dikheid is altijd een 
teken dat het oor vervilt.
Als je jezelf aanleert om altijd een grove kam te gebruiken na het borstelen dan zal 
je die dikke oren nooit meer zien!

10 11



X

Er zijn ook plekken op het lichaam die vaak vergeten worden en juist erg klitgevoe-
lig zijn. 

Dit zijn vooral de ledematen die vaak bewegen, waar druk op staat of die wrijving
ondergaan (bij het bewegen) en die bij het borstelen ook het meest zeer doen als
ze vervilt of vuil zijn.

7. Laat je Doodle niet overnemen!

Veel Doodle baasjes stoppen met borstelen als hun Doodle tegenwerkt. Doodles zijn
hele sensitieve honden, die precies weten hoe ze jou kunnen manipuleren: sommige
beginnen te piepen, te janken of schreeuwen de hele boel bij elkaar. 
Sommige worden beweeglijk, draaien in hun banden of gaan dansen op de tafel.
Andere gaan bijten op de borstel of in jouw hand en de slimste onder hen spelen de
emotionele chantage troef en beginnen je te likken, leggen hun hoofd op je schou-
der, gaan tegen je aan hangen en als ze heel brutaal zijn staan ze zelfs tegen je op.
Dit zijn allemaal afleidingsmanoeuvres om jou te laten stoppen met borstelen.
Niet omdat je ze zeer doet, maar gewoon omdat ze liever vrij rond lopen op de
grond, spelen of anderszins hun eigen zin doen. 
Het klinkt dan misschien ook heel cru, maar zolang je dit gedrag toestaat, houdt 
je Doodle alle kaarten in zijn poot en zal het steeds moeilijker worden om hem te
borstelen. 

Elke hond zal jouw doortastendheid testen. Vooral in het begin en vooral als je
hem op andere gebieden ook vaak zijn zin geeft of verwent. Als je deze vorm van
weerstand toe staat geef je geen grenzen aan en vertel je je Doodle eigenlijk dat
zijn gedrag werkt. 

Oefening 3 
Bekijk de video Doodle Zara en haar vervilte oren  
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Hierdoor zal dat gedrag alleen maar verergeren en zal je nooit door je Doodle seri-
eus worden genomen als roedelleider. 

Dus STOP NOOIT met borstelen als je Doodle dit soort gedrag laat zien, maar GA
DOOR alsof er niets aan de hand is en BELOON je Doodle als hij rustig is en het
borstelen accepteert. 

Oefen dit dagelijks (voor de gewenning, niet om de vacht grondig te borstelen) dan
creëer je niet alleen de perfecte trim kandidaat, maar het ideale maatje dat beter
zal luisteren en jou met respect en vertrouwen als roedelleider zal accepteren.

De functie van borstelen
Een Doodle vacht is een borstelvacht, daar kunnen we niet omheen. Niet alleen 
om de verharing in goede banen te leiden en de losse haren op zachte wijze uit de
vacht te verwijderen om klitten te voorkomen, maar ook omdat lange, dikke, zachte
en krullende vachten nu eenmaal veel vuil, stof, vet, zand, gras, takjes, blaadjes en
zaadjes vasthouden.
Wekelijks borstelen is daarom een must om:

De vacht schoon te houden en vuil en stof te verwijderen
De huidvetten gelijkmatig over de vacht te verdelen, zodat deze haar 

 beschermfunctie behoudt
De huid te masseren, zodat de haargroei gestimuleerd wordt

Oefening 4 
Lees de bijlage: Hoe het zelf trimmen van je Doodle de band
versterkt   

12 13

http://www.fromscruffytolovely.com/files/pro-brush-program/3-report-how-grooming-your-doodle-yourself-improves-the-dog-transcriptie.pdf
http://doodlecomfort.phoenixsite.nl/wp/../wp-content/upload_folders/doodlecomfort.phoenixsite.nl/2016/03/rapport-hoe-het-trimmen-van-je-Doodle-de-band-versterkt.pdf


X

De juiste borstel
De basis vachtverzorging begint met het aanschaffen en op de juiste wijze gebrui-
ken van de juiste borstel. 

De dikke, lange, zachte, soms krullende vacht van een Doodle vraagt om lange, ste-
vige 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. Dit geldt 
ook voor de zogenaamde “Slickers” die voorheen standaard in trimsalons gebruikt 
werden, maar nu onvoldoende effectief zijn voor Doodle vachten.

De enige borstel die vat heeft op de onderhoudgevoelige Doodlevacht is de ActiVet 
borstel. Ik zeg ActiVet borstel, omdat het bedrijf ActiVet de borstels maakt, die het 
shampoo bedrijf les Poochs voorheen onder eigen naam verkocht. 
Sinds Les Poochs gebroken heeft met ActiVet en op zoek is gegaan naar een andere 
fabrikant brengt ActiVet de borstels (waar zij het patent op hebben) in eigen naam 
uit. Dit kan in de toekomst wat verwarring gaan geven die ik bij deze vast uit de 
lucht wil helpen.

Niet alle ActiVet borstels zijn geschikt. De borstels die geschikt zijn voor Doodle 
vachten zijn de paarse en de rode (ook wel matzapper genoemd) ActiVet borstel. 
Het flexibele bed dat de naalden bevat verschilt van de ene naar de andere kleur 
namelijk in stugheid, zodat er voor elke soort vacht een eigen borstel bestaat
Hoewel veel fokkers en Doodle baasjes de groene ActiVet borstels aanbevelen van-
wege het flexibele bed, dat volgens hen de huid en vacht minder beschadigt, zijn 
deze prima voor puppy vachten, maar ongeschikt voor de meeste volwassen Doodle 
vachten, want te zacht en te flexibel, met als gevolg dat er te oppervlakkig mee 
geborsteld wordt. Het gevolg is dat klitten die op de huid beginnen veelal blijven 
zitten en doorgroeien tot viltplekken.
Over de rode mat zapper is het nodige gezegd. Deze wordt door veel Doodle fok-
kers en baasjes verguisd als zijnde “te ruw”. 

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, want ook borstelen is een kunst die vaak 
verkeerd begrepen wordt. NO nep!
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Omdat de ActiVet borstels het patent hebben op hun ontwerp en fabricagepro-
ces, met andere woorden de enige verkrijgbare borstels zijn met naalden die lang 
genoeg zijn om de huid te bereiken, zodanig gevormd zijn dat ze door de dikste 
vachten heen komen en de meeste grip hebben alsmede een flexibel bed hebben 
om huidbeschadiging te voorkomen… zijn ze erg prijzig.

Vanwege de hoge prijzen van Activet borstels zijn er diverse 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) en de kromming van de naalden, die 
minder grip in de vacht geven. De stugheid van het bed doet daarnaast de goedko-
pe alternatieven verbleken bij de originele ActiVet borstels en ook het totale uiterlijk 
ziet er vaak goedkoper uit. Het is erg gemakkelijk om nep van echt te onderschei-
den als je weet waar je op moet letten.

Het verschil is echter gemakkelijk te voelen: hoe moeilijker de 
borstel door de vacht heen 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 gebor-
steld is en klitvrij bij een trimsalon wordt aangeleverd zal
a. veel gelukkiger zijn
b. veel minder lang op tafel hoeven staan
c. veel minder gestrest en pijnlijk de trimbeurt hoeven ondergaan
d. het baasje in kwestie veel geld, energie en irritatie besparen

Heb je een medium of standaard Doodle? Gebruik dan altijd een brede ActiVet 
borstel. De smalle versie is prima voor een pup, maar zodra de pup groter wordt en 
de vacht dikker, heb je een brede ActiVet borstel nodig om de juiste grip in de vacht 
te krijgen.
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Borsteltechniek
Borstelen is niet moeilijk, zou je zeggen. Toch komt het heel vaak voor dat Doodles 
die regelmatig geborsteld worden nare klitten hebben, waar het baasje zich geen 
raad mee weet. Zelfs als ze de juiste borstel heeft.

Ook komt het voor dat het baasje het eng vindt om te borstelen, omdat ze verno-
men heeft dat ze daarmee de huid kan beschadigen of zelf het idee heeft dat het 
haar Doodle zeer doet, omdat deze weerstand vertoont tijdens het borstelen.
Elke borstel kan als “schadelijk” ervaren worden als er tijdens het borstelen teveel 
druk op wordt uitgeoefend. 

Als je de ActiVet borstel over je eigen hand haalt, zul je voelen hoe scherp de naal-
den zijn en je voor kunnen stellen hoe pijnlijk dat kan zijn voor je Doodle. Daarom 
behoren zowel de rode als de paarse les Poochs borstel met beleid vastgehouden 
te worden, losjes in de hand, met een paar vingers om de steel in plaats van in je 
vuist.
Vervolgens aai je als het ware met de borstel over de vacht heen, zodat de naalden 
de huid van je Doodle niet beschadigen.

Veel baasjes borstelen gehaast en daardoor vaak te hard met als gevolg dat hun 
Doodle beweeglijk is, in opstand komt of zelfs bijt. Dit gedrag is niet verwonderlijk 
als je je beseft dat je Doodle pijn heeft en probeert zich te bevrijden. Gebruik daar-
om de borstel als verlengstuk van je hand en aai over de vacht heen. De naalden 
doen het werk. Als je hoort dat je aan het borstelen bent, borstel je te hard.

Borstelrichting
Niet alle Doodles beschouwen het geborsteld worden als hun grootste hobby. Het 
borstelen van het buikje is vaak pijnlijk, borstelen van de staart niet fijn, borste-
len van het hoofd geeft vrijheidsbeperking en de voorpoten zijn helemaal vaak off 
limits.
Om je Doodle rustig aan het gevoel te laten wennen, begin je met borstelen op een 
plek die het minst heftig aanvoelt voor je Doodle: de achterkant.
Je werkt van onderen naar boven, van achteren naar voren en borstelt altijd met de 
haarrichting mee en NOOIT tegen de haarrichting in (dat is niet alleen heel onaan-
genaam voor je Doodle, je kunt er tevens het haar mee breken)
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Op deze manier help je je Doodle te wennen aan het gevoel, waardoor het minder 
“spannend” voor haar is, zodra je bij de voorkant bent aangekomen met borste-
len. Bovendien geef je jezelf zo een systeem, waardoor je geen enkele plek meer 
overslaat.
Je gaat zijdelings naast je Doodle staan, tilt de poot op in een hoek van 90 graden 
ten opzichte van de knie en borstelt eerst de onderkant, dan de bovenkant van het 
voetje.

Vervolgens zet je het been weer neer en borstel je de schenen, de benen, dijen enz 
tot je bij de rug bent aangekomen. Terwijl je met je ene hand borstelt, houd je met 
de andere de vacht en huid tegen
A.  Zo geef je tegendruk aan de vacht, waardoor je niet heel onaangenaam aan de 
    haren trekt.
B.  Zo kun je vertrouwen geven tijdens het borstelen
C.  Zo kun je voelen dat je niet te hard over de huid borstelt

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 delen van het lichaam worden vaak 
vergeten.

A. Omdat de Doodle in kwestie tijdens het borstelen op de grond of tafel ligt, 
    waardoor je niet overal bij kunt komen.
B. Omdat de 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 gebruikt om 
op te borstelen en je Doodle zowel bij zijn liezen als bij het hoofd vastzet aan een 
brede beugel, ook is het hebben van een borstel systeem of routine van uiterst 
belang om juist de extra klitgevoelige lichaamsdelen niet te kunnen vergeten.
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Dit zijn de klitgevoelige lichaamsdelen waar je extra aandacht aan moet besteden:

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 of heel zacht van structuur is.

Voorkant van de knieën
Omdat dit gedeelte altijd lang is 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 de 
totale Doodle.

Staartaanzet
Omdat hier extra talg wordt geproduceerd is het haar hier meestal extra dik en voelt 
steviger en vettiger aan. Samen met de staart daarom altijd goed uitborstelen.

Buik
Omdat de buik vaak moeilijk te bereiken is en heel gevoelig is, wordt deze vaak 
minder (goed) geborsteld met plasklitten (bij reutjes) vocht- of vuilklitten tot gevolg. 
Vaak is het haar hier lang en zacht, waardoor extra gemakkelijk klitten ontstaan.

Flanken
Hoe langer de vacht is, des te meer beweging er ontstaat bij het rennen. De vacht 
bij de flanken is vaak extra dik en daarom extra klitgevoelig.

Oksels
Een plek waar altijd wrijving is, dus snel klitten ontstaan

Onder de oren
Veel Doodles hebben heel dik haar onder de oren, dat vaak in combinatie met het 
vet van de oor cleaner erg geklit is. Soms wordt dit haar kortgeschoren om een zo-
genaamde luchtschacht te creëren voor zuurstof toevoer naar de gehoorgang toe. 
Beter en veel mooier en natuurlijker om te zien is het uitdunnen van deze plek om 
klitten te voorkomen.
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Baard en snor
Welke Doodle hangt niet continu met zijn snuit in de waterbak en verzamelt 
etensresten in zijn snor en baard? 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 baas en hond.

Oren zelf en achter de oren
Het lijkt bijna onmogelijk, maar veel baasjes vergeten de oorflappen zelf te borste-
len, 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 is veel pijnlijker dan 
het regelmatig, voorzichtig borstelen van de oren. Het vele kroelen met de handen 
om de oren leidt vaak tot flinke klitten achter de oren. Deze moeten vaak eerst
uitgedund worden om vervolgens los te kunnen borstelen.

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 regelmatig te borstelen. 
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Oefening 5 
Lees de bijlage De voordelen van een professionele trimtafel en hoe 
je je Doodle rustig houdt tijdens het borstelen

http://www.fromscruffytolovely.com/files/pro-brush-program/4-report-the-advantages-of-using-a-professioal-grooming-table-and-how-to-keep-your-doodle-calm-during-brushing.pdf
http://doodlecomfort.phoenixsite.nl/wp/../wp-content/upload_folders/doodlecomfort.phoenixsite.nl/2016/03/rapport-3-redenen-waarom-een-trimtafel-een-must-is.pdf
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Less is more!
Omdat veel fokkers hun Doodles met een zo lang mogelijke vacht rond laten lopen, 
denken veel pupkopers dat lang de norm is. Een lange vacht is echter bijna nooit 
een gezonde vacht, want

A.  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
B.  Een lange vacht is een dode vacht, want net zoals mensenhaar moet honden-

haar 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

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 pun-
ten, waardoor de vacht zijn glans behoudt en klitten voorkomen worden.

Oefening 6 
Lees de Vraag & Antwoord lijst met de meest gestelde vragen over 
het borstelen van Doodles
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Gefeliciteerd!

Met al deze nieuwe inzichten en kennis zou je van nu af aan in staat moeten zijn 
om je Doodle efficient en effectief te borstelen. 
Dit is de eerste stap op weg naar een professionele verzorging van je Doodle.

Maar als je je Doodle echt goed klitvrij wilt houden heb je aan alleen goed borste-
len helaas niet genoeg. Als je namelijk niet weet hoe je de vacht kunt uitdunnen, 
zodat deze luchtiger wordt en hoe je zelf klitten en vilt kunt verwijderen, zonder dat 
je meteen happen in de vacht knipt, loop je nog steeds kans dat de hondentrimster 
je Doodle de eerstvolgende keer kort scheert.  
En dat wil je te allen tijde voorkomen toch?

Lees daarom ook het “Ontklit en uitdun ebook” , doe de oefeningen en bekijk de 
video’s.

“Zie” je bij het 2e deel van de training! 

                                                         

                                          

Veel trimplezier!

Groetjes, Wanda & Joy

20 21



www.dogcomfort.nl



Bijlage oefening 1 – Waarom Doodles zo’n onderhoudgevoelige vacht hebben 

De Labradoodle als ideale kruising  

Zoals iedere Doodle fanaat weet, is de Doodle ooit gefokt om de ideale hulp- en huishond te kunnen vormen. Niet 
alleen qua karakter (zachtaardig, dienstbaar en intelligent), maar vooral ook qua hypo-allergene vacht.  
 
Hier is veel meer werk en onderzoek bij komen kijken dan ik nu doe voorkomen, maar omdat daar al genoeg 
boeken over geschreven zijn, beperk ik me tot de simpele feiten en logica. 
 
Om een zoveel mogelijk hypo-allergene vacht te kunnen ontwikkelen zijn zes verschillende rassen ingezet, die alle 
zes een verschillende vachtstructuur, haarkleur en taak, dus karakter hebben. Nummer zeven, de Soft Coated 
Wheaten Terrier is slechts enkele keren ingezet, vanwege de vachtkleur en vachteigenschappen.  

Verharing 

Niet alleen verschillen de kleuren en vachtstructuren van de voorouders van de Australian Labradoodle, ook de 
verharingscyclus verschilt per ras. 
 
Zeven voorouders 
 
Ik bespreek ze alle zeven, om een duidelijk beeld te kunnen schetsen van zowel de vachtstructuur, mate van 
vachtverzorging als karakter eigenschappen, omdat een Australian Labradoodle en Cobberdog al deze genen in 
zich dragen. Vanzelfsprekend draagt een gewone Labradoodle enkel de genen van de Poedel en Labrador 
Retriever in zich, die echter volledig elkaar’s tegengestelde zijn in meerdere opzichten. Dit geldt tevens voor de 
Golden Retriever en Poedel, van waaruit de Golden Doodle is ontwikkeld. 
 
Labrador Retriever 
 

 
 
Taak/karakter 
Een Labrador Retriever is gefokt om aangeschoten gevogelte op te halen en in ongeschonden toestand naar de 
jager te brengen.  
 
Vachtstructuur 
Om deze taak het beste uit te kunnen voeren is de vacht kortharig en glanzend, met een waterafstotende stugge 
vacht en een wollige, zachte, weersbestendige ondervacht. 
 
Vachtkleuren 
De vacht komt in de kleuren zwart, leverkleur en geel 
 
Haargroei cyclus  
Een Labrador Retriever verhaart van oorsprong twee keer per jaar, maar tegenwoordig vrijwel continu 
 
Poedel 
 



 
 
Taak/karakter 
Ook de Poedel is in eerste instantie gefokt om aangeschoten gevogelte op te halen en in ongeschonden toestand 
naar de jager te brengen. Pas op latere termijn is de Poedel gedegradeerd tot huishond en mode accessoire. 
 
Vachtstructuur 
Langharige krulllende wolvacht, waarvan de ondervacht dezelfde structuur en lengte heeft  
 
Vachtkleuren 
Poedels komen bijna in elke kleur voor, waarvan de Abrikoos kleur de meest typerende is. Verder in wit, zwart, 
grijs en tweekleurig wit/zwart gevlekt, Harlekijn genaamd. 
 
Haargroei cyclus  
Een Poedel heeft een continu verharende (Mozaïek verharing) vacht, waarvan de losse haren zich door de 
bovenvacht heen weven in plaats van op de grond te vallen 
 
Amerikaanse Cocker Spaniel 
 

 
 
Taak/karakter 
De Cocker Spaniël werd ook gefokt voor de jacht, maar dan om het gevogelte op te stoten, zodat het uit het 
water of het struikgewas tevoorschijn kwam  
 
Vachtstructuur 
Gecombineerde (zowel kort als lang haar) zachte, glanzende vacht met dichte, waterafstotende ondervacht 
 
Vachtkleuren 
Komt voor in diverse kleuren, ook meerkleurig, zij het minder gevarieerd dan de Engelse Cocker Spaniel 
 
Haargroei cyclus 
Verhaart 3 x per jaar 
 
 
Engelse Cocker Spaniel 
 

 
 
Taak/karakter 
Gelijk aan die van de Amerikaanse Cocker Spaniël 
 
Vachtstructuur 



gladde, zijdeachtige gecombineerde vacht met ondervacht idem als de Amerikaanse Cocker Spaniel. Lijken op 
elkaar, maar verschillen qua bouw en haardracht 
 
Vachtkleuren 
Komt voor in diverse kleuren, ook meerkleurig 
 
Haargroei cyclus 
Verhaart 3 x per jaar 
 
 
Ierse Waterspaniel 
 

 
 
Taak/karakter 
 
Vachtstructuur 
Langharige, vettige, stugge, waterafstotende krulvacht met idem ondervacht. 
 
Vachtkleuren 
Komt enkel voor in leverkleur  
 
Haargroei cyclus 
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 
 

 
 
Taak/karakter 
 
Vachtstructuur 
korte, stevige kroeskrullige waterafstotende vacht met idem ondervacht  
 
 
Vachtkleuren 
komt voor in de kleuren zwart en leverkleur 
 
 
Haargroei cyclus 
verhaart 2 x per jaar 
 
 
 
 



Soft Coated Wheaten Terrier 

 
 
Taak/karakter 
 
Vachtstructuur 
zachte, zijdeachtige lange, golvende tot licht krullende vacht met idem ondervacht 
 
Vachtkleuren 
komt voor in licht tarwekleurig tot goudachtig rood 
 
 
Haargroei cyclus  
heeft een continu verharende vacht, waarvan de losse haren zich door de bovenvacht heen weven i.p.v. op de 
grond te vallen 
 
 
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 Doodle. 

Vachtonderhoud 

Elk ras heeft zijn eigen specifieke vachtonderhoud nodig om gezond, schoon en klitvrij te blijven.  
 
Labrador Retriever 
Wordt van oorsprong twee keer per jaar uitgewold om de losse onderwol te verwijderen en verharen tegen te 
gaan  
 
Poedel 
Wordt wekelijks optimaal geborsteld PLUS elke twee maanden geknipt om ervoor te zorgen dat de vacht niet te 
lang wordt, handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond blijft. 
 
Amerikaanse en Engelse Cocker Spaniel 
Wordt wekelijks geborsteld PLUS drie keer per jaar geplukt en geeffileerd om de losse vacht te verwijderen, 
onderwol uit te dunnen, het lichaam in model te houden en de vacht handelbaar, klitvrij, glanzend en gezond te 
houden 
 
Ierse Water Spaniel 
Wordt wekelijks geborsteld PLUS regelmatig geknipt 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. 

 
Al deze kruisingen hebben de Doodle een mengvacht meegegeven, die niet eenduidig te behandelen of te 
trimmen is.  



Doodle vachtstructuren 

Een Doodle heeft dus een mengvacht, ontstaan uit zes verschillende vachtstructuren. 
 
In theorie en de Doodle fokstandaard wordt er onderscheid gemaakt in drie verschillende vachtstructuren. 
 
Wavy Vacht 
Een wavy vacht is sluik tot wafelig van vorm en kan zijde achtig tot wollig van structuur zijn. 
 
Curly fleece vacht 
Een curly fleece vacht kan een dikke of dunne haarimplant hebben, meer of minder pluis en losse tot iets vastere 
krullen hebben 
 
Curly vacht 
De curly vacht is de vacht die het meest lijkt op die van de poedel. Heeft over het algemeen een dikke 
haarimplant en kan variëren van weinig krullen met veel pluis tot veel krullen met weinig pluis 
 
Wolvacht 
Hoewel de wolvacht vaak onder de curly vacht geschaard wordt en ik deze tot voorheen ook zo benaderd heb, 
heeft het zien van de eerste echte wolvacht mij doen beseffen dat er daadwerkelijk vachten bestaan die niet 
zozeer uit pluis of krullen bestaan, maar volledig uit wol. Deze vachten zijn vergelijkbaar aan schapenvachten en 
lijken gemaakt te zijn van vilt. 
 

   
 
 
De praktijk laat echter zien dat binnen de genoemde vachtstructuren vele mengvormen voorkomen, afhankelijk 
van welke genen het meest tot uiting komen in de desbetreffende pup.  
 
Zo komt het veelvuldig voor dat een 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. Het komt zelfs 
voor dat een Doodle die als F3 gefokt is, toch nog een stugge, maar halflange labradorvacht heeft, waarbij het de 
vraag is of deze geknipt of geplukt moet worden.  
 
Vanwege deze mengvacht is een Labradoodle een van de meest onderhoudsgevoelige honden ter wereld en is 
geen enkele Doodle vacht hetzelfde, ook al zien ze er van buitenaf hetzelfde uit. 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. 



Wel of geen ondervacht? 
 
Enkele vacht 
 
Hoewel er vaak gezegd wordt dat een labradoodle geen ondervacht heeft, hebben ze 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. 
 
Elk hondenras (met uitzondering van de naakthonden) heeft een bovenvacht (dekvacht) en een ondervacht 
(bijvacht) om het te beschermen tegen weersinvloeden, geweld, 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. 
 
Dubbele vacht 
 
Bij kortharige tot halflang harige rassen met een uitwolvacht (zoals de Labrador Retriever, Golden Retriever, 
Herder, Pyrenese Berghond) of plukvacht (zoals de meeste terriër soorten) is de ondervacht duidelijk te 
onderscheiden van de dekvacht. 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. Als 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 en Doodle eigenaren de foutieve 
mening aangedaan zijn dat Doodles geen ondervacht hebben, wat het beeld van de hoeveelheid benodigd 
vachtonderhoud behoorlijk nadelig beïnvloedt. 

Van links naar rechts: Maltheser, Yorkshire Terrier, Barbet, Pumi, Kerry Blue Terrier 

    



Wat is haar? 

Haar is een hoornachtig uitgroeisel van de huid. Dat vanuit een zogenaamd haarzakje uit de huid groeit. Via de 
bloedvaten in de haarpapil worden voedingsstoffen aangeleverd die het haar sterk en gezond houden. Uit één 
haarzakje groeien meerdere haren in een bundeltje, bestaande uit één hardere dekhaar en aan aantal zachtere 
bijharen in groepjes daaromheen. 

Meestal is er een duidelijk verschil waarneembaar in lengte en structuur tussen de dekharen en bijharen en dan 
noemen we de vacht een “dubbele vacht” 

Zoals aangegeven hebben Doodles een “enkele vacht”, omdat de bijharen zo sterk zijn ontwikkeld dat ze dezelfde 
lengte en vachtstructuur hebben aangenomen als de dekharen, hoewel bij veel Golden Doodles op bepaalde 

plekken nog wel duidelijk een doffe, zachte laag van bijharen te zien is.  

Een haar is opgebouwd uit meerdere lagen.  

• Mergstreng: Dit is het binnenste gedeelte, dat bestaat uit sponsachtige cellen die de voeding in zich 

opnemen, zodat het haar van binnenuit verzorgd wordt.  

• Haarschors: Dit is het laagje daaromheen, dat het pigment draagt  

• Opperhuidje: Dit is de buitenste laag, die uit brede cellen bestaat die als schubben over elkaar heen 
vallen. Sluiten deze schubben mooi aan, dan is het haar glanzend en vettig.  
Staan ze los van elkaar, zodat er veel lucht tussen komt, dan is het haar poreus en heeft een donzig en 
mat aanzien. 

Omdat de totale vacht gevormd wordt door een veelheid aan haren en haren voor hun uiterlijk en structuur 
volledig beïnvloed worden door de genen van de ouders en voorouders, is geen vacht hetzelfde en moet elke 
vacht dus ook afzonderlijk bekeken en beoordeeld worden om te kunnen bepalen welke mate van 
vachtverzorging er nodig is. 

Haarvet 
 
Aan de buitenzijde worden haar en huid verzorgd door huidvet, ook wel talg genoemd. 
Deze wordt uitgescheiden door een talgklier die uitmondt in het haarzakje. 

De talg houdt het haar soepel, maakt het waterafstotend, voorkomt uitdroging en vervuiling. 
Een vettige vacht is dus goed voor de bescherming van huid en haar, maar een te vette vacht is in de huidige 
maatschappij ongewenst, want gaat ruiken, trekt vuil en stof aan, houdt vuil en stof vast en is onprettig om aan 
te raken, wat in gezinsverband niet praktisch en hygiënisch is 

Foto haarfollikel aan de linker zijde 



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 levenscyclus bestaat uit vijf stadia, te weten 
 

1. Groeiperiode 
2. Overgangsfase 
3. Rustfase 
4. Rijpingsfase 
5. Uitvalfase 

 
Een haar die aan het einde van zijn cyclus zit krijgt geen voeding meer, droogt op, voelt daardoor knisperig aan, 
de punten verkleuren, worden poreus en zullen uiteindelijk afbreken, terwijl nieuw haar weer ingroeit. Dit is wat 
verharing in feite is. 
 

 
 
 
Verharing  
 
Omdat verharing feitelijk een beschermingsmechanisme van de huid is om de hond te beschermen tegen te hoge 
of te lage temperaturen of temperatuurswisselingen, wisselt de verharingscyclus per soort hond en vacht.  
 
De ene groep verhaart zoals eerder aangegeven van oorsprong slechts twee keer per jaar en blijft op die manier 
beschermd tegen de kou of juist de zonnestralen. De andere groep wisselt drie 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.  
 



Haargroei beïnvloedingsfactoren 
 
Omdat verharing een natuurlijk lichaamsproces is en het lichaam voortdurend onderhevig is aan diverse interne 
en externe factoren, wordt ook de haargroei cyclus en gezondheid van het haar beïnvloedt door diverse interne 
en externe factoren. 
 
Klimaat & lichtintensiteit 
 
Omdat haren zelf geen tijdsbesef hebben, is de hoeveelheid licht hun graadmeter. In de zomer (lichthoeveelheid 
neemt toe) moet de vacht dun zijn, dus neemt de verharing in de lente toe, in de herfst wordt de vacht 
winterklaar gemaakt, doordat de verharing af neemt.  
Waar honden vroeger nog een echte zomervacht en wintervacht ontwikkelden om tijdens die periodes optimaal 
beschermd te zijn, hebben de Centrale Verwarming en onze lampen in huis die taak volledig in de war gebracht. 
Zo kan het zijn dat honden juist meer gaan verharen in de winter, omdat de verwarming dan hoog staat en de 
dagen vanwege al het lamplicht in huis langer lijken te duren, met andere woorden de vacht “denkt” dat het 
zomer is. 
 
Zo kan het gebeuren dat rassen die normaal gesproken twee keer per jaar van vacht wisselden, tegenwoordig 
het hele jaar door verharen.  
 
Hormonen 
 
Omdat hormonen zich via de bloedbaan door het hele lichaam verspreiden, hebben ze een grote invloed op het 
verharingsproces. Sommige vertragen het verharen, terwijl andere juist verharing bevorderen. Zo kan een teef 
vanwege de zwangerschap en het baren volledig “uit vacht gaan”, kunnen bepaalde ziekten wisselingen in de 
hormoonhuishouding teweeg brengen waardoor de vacht er dof of dun uitziet en kunnen stresshormonen ook 
zorgen voor vachtproblemen. 
 
Gezondheid 
 
De vacht is de spiegel van de gezondheid van de hond, dus een slechte gezondheid vertaalt zich vaak in een 
slechte vacht. Problemen met de stofwisseling, in het darmgestel, met de weerstand…alle gezondheidsproblemen 
hebben een directe invloed op de huid en vacht. 
 
Huidproblemen 
 
Omdat haar en huid feitelijk hetzelfde zijn, hebben huidproblemen automatisch gevolgen voor de vacht: een zieke 
huid is een zieke vacht en kan dus de oorzaak zijn van kale, doffe, dunne of beschadigde plekken in de vacht. 
 
Voeding 
 
Hier kom ik later uitgebreider op terug, maar logisch is dat de voeding die het lichaam van zijn noodzakelijke 
bouwstoffen voorziet, dat tevens voor de huid en vacht doet. Zo zal een gebrek aan bepaalde voedingsstoffen de 
gezondheid van huid en vacht schaden. 
 
Overbeborstelings effect 
 
Een huid die dagelijks geborsteld wordt zal zich beschadigd voelen en willen repareren en beschermen door meer 
haar aan te maken. Hierdoor zal de vacht dikker worden, sneller verharen en daardoor klitgevoeliger worden. 
 
Scheren of verkeerd trimmen  
 
Hier wil ik meteen een groot misverstand uit de wereld helpen, namelijk dat Doodles die geschoren worden een 
afwijkende vacht kunnen krijgen. Dit is pure onzin, gebaseerd op wat er met plukvachten gebeurd als er een 
andere techniek dan plukken op wordt uitgeoefend.  
Bij die vachten zal de vacht inderdaad van structuur veranderen en “onplukbaar” worden. Doodles hebben echter 
een knipvacht, waarbij de vacht op een bepaalde lengte wordt afgesneden en of dat nu gebeurt door een 
tondeuse of schaar, het effect blijft hetzelfde en de haarstructuur dus ook. 
 



De invloed van castratie en sterilisatie op de haargoeicyclus 

 
Hoewel vroegtijdige castratie en sterilisatie vooral onder Australian Labradoodles gemeengoed zijn, kunnen de 
ingrepen een grote invloed hebben op de vacht. 
 
Hoewel er geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is, zal elke hondentrimmer het met me eens zijn dat de 
vacht in negen van de tien gevallen zodanig dik of pluizig kan worden 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 Doodles is vaak 
een overmatige haargroei van de ondervacht waar te nemen die een dikke, pluizige, extra klitgevoelige laag 
vormt in de vacht. Dit verschil kan rampzalige gevolgen hebben, in de vorm van viltvorming enkele maanden na 
de ingreep. 
 
Dit verschijnsel zal echter pas na de vachtwisseling te zien zijn, dus bij Doodles die voor het eerste jaar 
gecastreerd of gesteriliseerd worden.  
 
Heb je echter zelf geleerd hoe je de basis vachtverzorging optimaal kunt oppakken, dan hoeft deze bijwerking 
geen ernstige gevolgen voor het vachtonderhoud te hebben. 



De vacht 

 
Zoals eerder aangegeven is het de functie van de vacht om de huid te beschermen tegen wind, regen, 
zonnestralen en kou, maar ook om de lichaamstemperatuur te reguleren.  
De ondervacht is bedoeld om een isolatielaag te vormen tussen de huid en de buitenwereld, zodat een hond niet 
oververhit en niet onderkoeld raakt.  
 
Ook beschermt de vacht tegen beschadigingen en geweld, waardoor een hond dwars door struiken heen kan 
rauzen, zonder een enkele wond op te lopen of bij een gevecht met een andere hond het grootste gedeelte van 
huid en leden intact kan houden. 
 
Beschadigen van de vacht 
 
Poreus, zacht haar zal sneller beschadigd raken dan stug, glad haar en nat haar is kwetsbaarder dan droog haar. 
 
Borstelen, kammen of de vacht behandelen met het verkeerde materiaal kan de vacht letterlijk breken en 
daardoor ernstige schade toedienen.  
 
Schuren langs ruwe oppervlakken, zoals een stenen muur kan het haar beschadigen, net als het dragen van een 
te strakke of ruwe halsband of tuig. 
 
Stof, vuil, vocht en zelfs uitlaatgassen kunnen de vacht aantasten en daarom is het van essentieel belang dat een 
hond regelmatig optimaal geborsteld wordt om de beschermende huidvetten te verspreiden over het gehele 
lichaam en stof en vuil te verwijderen 

Vachtwisseling 

Een pup wordt geboren met een dunne laag haar over het lichaam, nesthaar genoemd. 
Dit haar is zachter, dunner en korter dan dat van een volwassen vacht en er zijn minder haarfollikels per cm2. 
Het haar dient voornamelijk om de pup warm en comfortabel te houden in de eerste weken van haar leven. 

Tussen de vier en veertien maanden verruilt de pup haar nestharen voor een volwassen vacht. Deze vacht zal 
dikker, stugger, gladder en steviger van structuur zijn en dikker geïmplanteerd zijn, dus meer haarfollikels per 
cm2. Het is dus niet zo dat een pup in één keer haar puppy vacht verliest en het klopt ook niet dat een 
puppyvacht eenmalig geschoren kan worden om plaats te maken voor een volwassen vacht. Scheren zou de 

haargroei cyclus alleen maar verstoren. 

Omdat Doodles een variabele achtergrond hebben, kan ook de timing van de vachtwisseling per Doodle 
verschillen. In de praktijk blijkt dat de meeste Doodles rond de zes maanden beginnen te “ruien” en dat de vacht 
pas rond de twee jaar echt de volwassen structuur heeft. 

Sommige baasjes merken weinig van de vachtwisseling. Andere beleven het als een donderslag aan een heldere 
hemel. Omdat het haar loslaat en in de vacht blijft hangen terwijl meer nieuw haar ingroeit, kunnen snel 
vervelende klitten ontstaan en is borstelen ineens geen pretje meer. Als baasjes dit te lang negeren, omdat ze 
een te oppervlakkige (puppy)borstel gebruiken, te weinig borstelen of bang zijn om naar een trimsalon te gaan, 
zal de vachtverzorging steeds stressvoller worden voor de pup en zal kortscheren steeds noodzakelijker worden, 
met alle gevolgen van dien. 

  



Bijlage oefening 4 – Hoe zelf trimmen van je Doodle de band versterkt 

Zoals kleren de man maken, maakt de vacht de hond. 
 
En bij Doodles en Waterhonden zegt dat nogal wat, dat weet iedereen die zijn hondje wel eens nat heeft gezien.  
 
Van nature geldt de vacht als bescherming voor huid en organen en dikke, lange vachten zijn over het algemeen 
bedoeld om onderkoeling tegen te gaan en hebben daarmee een praktische functie, ook al staat het esthetisch 
ook niet verkeerd. 
 
In de huidige tijd en maatschappij echter is het hebben van een dikke, lange vacht niet altijd handig, helemaal als 
deze gefokt is voor de mooiheid i.p.v. de functionaliteit. En als de vacht niet alleen dik, lang, maar ook gemengd 
is met andere vachtstructuren kun je als baasje nog wel eens letterlijk met je handen in het haar komen te zitten. 
 
Dik, lang haar werkt als een magneet op stof, takjes, blaadjes, zand en andere onhebbelijkheden der natuur. 
Bovendien doet het er langer over om te drogen, dan dun, kort haar. Als dik, lang haar erg dik en lang is kom je 
er met een gewone hondenborstel niet goed doorheen en daarmee komen we op het volgende punt. 
 
Dik, lang haar gaat automatisch gepaard met klitten en viltvorming. Want dik haar is altijd zacht en zacht haar is 
poreus en klitgevoelig. Daarom zal dik haar door druk, wrijving, beweging en vocht altijd klitten vormen als je 
niet weet hoe je deze kunt voorkomen. Lang haar heeft de neiging om af te breken en daardoor ook poreus en 
klitgevoelig te worden, dus een dikke, lange vacht is logischerwijze de meest moeilijke vacht om te onderhouden. 
 
Als baasje van een Doodle of Waterhond gezegend met een dikke vacht, heb je dus een enorme 
verantwoordelijkheid (want slechts twee keer per jaar naar de trimsalon gaan werkt bij deze vachten niet), maar 
als je daar een positieve draai aan geeft, heb je als Doodle of Waterhond baasje tevens de kans om een sterke 
band op te bouwen met je hond, gebaseerd op leiderschap en wederzijds vertrouwen 
 
Als je regelmatig naar een trimsalon gaat sta je er waarschijnlijk niet bij stil, maar het trimmen van een hond is 
een enorme vertrouwenskwestie. Ga maar eens in de schoenen van je hond staan en bekijk de wereld vanuit zijn 
ogen. Stel, je bent 4 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 een 
vreemde omgeving vol prikkels en misschien wel luidruchtige honden en apparaten 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 vastzet 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 hond 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 
hondje van nature ook heeft: het komt altijd naar voren op de trimtafel. 
 
Heeft je hondje een sterk karakter, dan zal het zich verzetten tegen het lichamelijke "gedoe" en weerstand 
vertonen middels weigeren stil te staan, bijten in de hoofdband, 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, niet teveel aandacht aan de 
hond op tafel schenkt en via haar lichaamstaal laat weten dat ze weet wat ze doet, 100% te vertrouwen is, maar 
dat bepaald gedrag onacceptabel is en niet waardig genoeg is om aandacht aan te schenken, zal 90% van de 
nieuwbakken “leerlingen” op den duur het verzet staken en een onderdanige, afwachtende positie aannemen. 
 
Bij sommige honden vergt de overgave fase iets meer tijd, maar met een vriendelijke, 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 dat 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 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 interactie met je hond 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 leiderschaps- of ouderrol op je neemt en 
je hond beloont voor goed gedrag in plaats van je onderdanig en afwachtend op te stellen ten opzichte van je 
hond, zodat hij de leiderschapsrol op zich neemt, dan zal je pup opgroeien tot een stabiele, zelfverzekerde hond. 
Een rustige hond 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, gebaseerd op teamwork en wederzijds vertrouwen. 
 
Waarom dus het opvoeden aan je hondentrimster overlaten als je zelf door het oppakken van hetzij de basis 
vachtverzorging, hetzij het volledige trimproces zo’n grote verrijking kunt geven aan het samenleven met je 
Doodle of Waterhond. 
 
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 hondenkind volledig in eigen hand neemt, toch? 

  



Bijlage oefening 5 – De voordelen van een professionele trimtafel en hoe je je 
Doodle rustig houdt tijdens het borstelen  

1. De veiligheid van je Doodle 

Net zoals de wet van Murphy gaan dingen nooit zoals je zou verwachten. 
Vooral als je met levende wezens zoals honden werkt moet je voorbereid zijn en altijd rekening houden met het 
onverwachte.  
Hoe volgzaam je Doodle ook is, het blijft een dier dat altijd instinctief zal reageren op externe triggers. En deze 
instinctieve reactie kan slecht aflopen als je niet de juiste voorzorgsmaatregelen treft. 
Daarom moet je je Doodle nooit on-aangelijnd op een tafel laten staan. 
Één raar geluid, een andere hond of een andere externe trigger is genoeg om je hond af te leiden en hem van de 
tafel te laten springen. Hij kan zijn nek of benen breken of zich op een andere manier lelijk verwonden.  
Dat lijkt me niet de bedoeling. 
Veel mensen vinden het naar als ze professionele hondentrimmers zien die hun hond vastzetten aan de tafel. 
Maar dit doen ze alleen om de hond veilig te houden. 
En als je iets langer kijkt en even voelt, dan merk je al dat de riemen nooit te strak aangetrokken zijn en dat ze 
dus ook geen pijn doen of stress veroorzaken.  
Ik wil even benadrukken dat je de riemen nooit te strak aan moet trekken als je je Doodle wil vastzetten, maar 
wél strak genoeg om kenbaar te maken aan je Doodle dat hij niet kan bewegen of zitten.  
Zet je Doodle altijd vast aan de nek en onder de buik. Het enkel vastzetten van de kop is levensbedreigend als je 
Doodle van de tafel springt of valt. 
Als een hond merkt dat hij ruimte heeft om te bewegen, dan neemt hij die ruimte! 

 
 

2. Een kalmere hond 

 
Zodra je je hond van de grond tilt (zijn territorium) en aangelijnd op de tafel plaatst, dan weet hij dat er iets van 
hem verwacht wordt en zal hij jouw instructies afwachten. 
Als je je vanaf dat moment als een echte leider gedraagt dan zal je alles gedaan krijgen zonder je Doodle nerveus 
te maken.  
Als je de juiste borstel en verzorgingsmethodes gebruikt dan zal je je Doodle niet schaden en zal hij je 
leiderschap accepteren. Het borstelen wordt zo een plezierige 1 op 1 sessie wat jullie onderlinge bond zal 
versterken.  
 
Je Doodle zal zich aanpassen aan jouw daden en energie.  
Het begint al met hoe je hem uit zijn comfort zone tilt (de grond) en op de tafel zet. Als je onzekerheid vertoont 
dan verlies je al snel het respect en zal je Doodle niet naar je luisteren.  
Als je je niet als een echte leider gedraagt, dan hoef je er niet op te rekenen dat je Doodle naar je gaat luisteren 
en wordt het verzorgen/trimmen een dramatische ervaring voor jullie allebei. 
Daarom heb je de juiste instructies en coaching nodig van een professional, die jou laat zien hoe je je dient te 
gedragen tijdens de borstel- en trimsessies, op een manier waar je Doodle rustig van wordt met een volledig 
vertrouwen in jouw handelingen. 
Je zelfverzekerdheid moet altijd te zien en te horen zijn. In je stem, je uitstraling, je handelingen, je lichaam, de 
ademhaling en je totale energie.  



Zodra je aan jezelf begint te twijfelen neem je afstand van je leiderschapspositie. 
Maar als je trouw blijft aan je leiderschapsvaardigheden en gewoon doet wat je van plan was zonder in twijfel te 
worden gebracht door slecht, opstandig gedrag, dan zal je Doodle zich schikken en jouw je ding laten doen. 
Beloon kalm, toelatend gedrag met hondensnoepjes die nog lekkerder zijn dat wat hij al kent. Zo leert hij wat er 
van hem wordt verwacht.  
 
Negeer slecht, rebels gedrag. Wacht gewoon tot je Doodle weer kalm en toelatend gedrag vertoont en beloon 
dat. 
 
Zorg er voor dat je slecht gedrag nooit beloond door aandacht te geven, te aaien of door lief te praten, want dat 
maakt het alleen maar erger. 
Tolereer nooit dat je Doodle begint te bijten of grommen, corrigeer hem desnoods met een strenge NEE. Dit 
geldt ook voor het bijten in verzorgingsproducten zoals de borstel, of het bijten in je handen, hoe onschuldig het 
er ook uit ziet.  
Daarom is puppy gewenning op een vroege leeftijd zo belangrijk. 
Hoe sneller een puppy went aan het verzorgt worden op een trimtafel, des te sneller hij dit als dagelijks ritueel 
zal accepteren. En des te beter zijn gedrag. 
 
Dit is ook ontoelatend gedrag, al ziet het er nog zo schattig uit. 
 

 
 
 
 

3. Gezonder voor je lichaam 

 

Vachtverzorging is één van de meest lichamelijk inspannende vakken die er zijn. Veel hondentrimsters gaan al 
vroeg met pensioen vanwege fysieke klachten. 
 
Dit vertel ik je niet om je af te schrikken, en hondentrimsters verzorgen tientallen honden per dag wat hun 
lichamen vatbaarder maakt voor allerlei kwalen. 
 
Bij jou is dat niet het geval. 
 
Maar ik wil toch benadrukken dat je ook goed voor jezelf moet zorgen terwijl je je Doodle verzorgt of borstelt. De 
gezondheidsklachten kunnen je langzaam besluipen als je de symptomen niet herkent. 
Als je een hond verzorgt of borstels is het belangrijk dat je op de juiste hoogte werkt, zodat je je lichaam niet 
extra belast. 
Ga op een krukje zitten als je de onderste delen verzorgt. Bij het verzorgen van de bovenste lichaamsdelen kan je 
boven je Doodle staan en de tafel op de juiste lengte instellen. 
Loop nooit om je Doodle heen, maar probeer hem stil te houden en mee te laten werken. Anders raak je alleen 
maar uitgeput en vergeet je waar je was gebleven en blijven belangrijke delen dus onverzorgd.  
Als je voorover moet bukken om bij de buik, de oksels of de achterpoten te geraken, let dan altijd op je rug en 
hoe je lichaam zich houdt tijdens de verzorging. Zodra je wat pijntjes begint te voelen, stop dan en verander je 
houding.  



Nadat ik 2 weken lang mijn trimworkshops heb moeten stopzetten omdat ik zware rugklachten had, geef ik nu 
iedereen die zelf zijn Doodle wil verzorgen mijn eigen therapieadvies: Probeer niet vanuit één staande positie elke 
lichaamsdeel te bereiken, dat is een gegarandeerd recept voor rugproblemen. Gebruik je voeten, neem een stap 
in de richting van het deel dat je probeert te bereiken. 
 

 
 

Je Doodle is kleiner en beweeglijker dan jij en daarom zal je je bij het uitvoeren van de vachtverzorging 
al snel in allerlei bochten moeten wringen om het werk gedaan te krijgen. Doe je dit op de grond, dan 
zal je al snel de volgende nadelen ervaren: 

• Last van je knieën en rug 
Op de grond zitten is nooit comfortabel en hoe je het ook probeert, je zult nooit de optimale 
houding vinden om je Doodle te kunnen borstelen of trimmen en dat voel je al snel aan je rug en 
ledematen. Trimmen is fysiek al zwaar genoeg, doe jezelf en je lichaam een plezier en kies voor een 

goede, professionele trimtafel. 

• Moeite om je Doodle stil te laten liggen 
Kies jij ervoor om je Doodle op de grond te trimmen dan verlaag je je letterlijk tot haar niveau en 
kun je de leiderschapsrol niet goed oppakken. Er hoeft maar iets te gebeuren en je Doodle is 
afgeleid of weg en leert op deze manier niet om zich uit vertrouwen aan jou over te geven of 
grenzen opgelegd te krijgen, waaraan hij zich dient te houden 

• Moeite om overal bij te kunnen komen 
Klitten ontstaan op plekken met wrijving en druk, dus liggen is niet de meest gunstige houding voor 
een optimale vachtverzorging. Bovendien is het lastig om je Doodle stil te laten liggen terwijl je 
bijvoorbeeld het hoofd en de snuit wilt borstelen, en omdat je maar één kant tegelijk kan borstelen 
zal de andere kant vanzelf weer rommelig en klitterig worden. En als borstelen liggend al lastig is, is 
liggend trimmen zelfs onmogelijk als je dat goed wilt doen, zij het op de tafel of op de grond. 

Een trimtafel is dus een must om je Doodle optimaal en met de juiste opvoedingstechnieken te kunnen 
trimmen. 

• Je kunt op de juiste hoogte trimmen, waardoor je minder snel last krijgt van je rug  

• Je kunt je Doodle laten staan, waardoor je gemakkelijker overal bij kunt en efficiënter kunt 

werken 

• Je kunt je Doodle vastzetten om ongelukken te voorkomen, veiliger te kunnen werken en 
overal gemakkelijk bij te kunnen 

• Een Doodle die vaststaat voelt al meteen dat er iets van hem verwacht wordt en zal daardoor rustiger 
stilstaan en zich eerder uit vertrouwen aan je overgeven 



Waarom vastzetten een must is 

In de Doodle wereld, waar de aanpak met de fluwelen handschoenen vaak lijkt te worden geprefereerd 
boven een duidelijke, gezonde opvoeding en de honden veelal gezien worden als knuffelbeer en 
kwetsbaar kind in plaats van als hond, wordt ook met een schuin oog gekeken naar het vastzetten van 
honden op de trimtafel. 
 
Hoewel dit al tientallen jaren automatisch door professionele hondentrimmers wordt gedaan om de 
bovengenoemde redenen en honden er geen enkele hinder van ondervinden, omdat ze enkel vast staan 
en niet opgestropt worden, hebben sommige Doodle fokkers en baasjes het zich om de een of andere 
reden in het hoofd gehaald dat vastzetten zielig en stressvol is voor Doodles. Liever trimmen zij hun 
Doodle liggend of losstaand op tafel, met bovengenoemde nadelen als gevolg en nemen zij het risico dat 
hun Doodle onverwachts van tafel springt en de trimbeurt eindigt met een gebroken poot, nek of ander 
letsel.  
 
Als je Doodle je dierbaar is, zet je hem netjes vast, want bij honden, ongeacht van welk ras geldt: wees 
altijd voorbereid op het onvoorbereide, want honden zijn onvoorspelbaar en hun gedrag wordt door het 
minste of geringste getriggered. Professionele hondentrimmers weten dat en handelen daarnaar. 

Voorwaarden waar een goede trimtafel aan moet voldoen 

Hoewel er op internet diverse goedkope trimtafels verkrijgbaar zijn, is goedkoop duurkoop en moet de 
veiligheid van je Doodle altijd voorop staan. 

Een goede trimtafel heeft de volgende kwaliteiten: 

• Het is stabiel. 

• Het heeft een rubberen coating zodat je hond niet uitglijdt. 

• Het heeft een breed opzetstuk met verschillende bevestigingspunten. 

• Het is verstelbaar naar verschillende hoogtes. 

• Het is groot genoeg om je Doodle genoeg staplaats te geven. 

• Maar klein genoeg zodat je alle lichaamsdelen kan bereiken. 

 

Stabiliteit 

 

Een lichte, makkelijk te dragen trimtafel is geen stevige, stabiele trimtafel. 

Hoe zwaarder en groter je Doodle, hoe stabieler en steviger je trimtafel dient te zijn. 

De tafelpoten kunnen je al vertellen hoe stevig een trimtafel is  

De meeste trimtafels die particulier worden verkocht zijn niet bedoeld voor honden van medium tot 

standaardformaat. Ze zijn enkel gebouwd om een bepaald klein gewicht te kunnen dragen en de 

tafelpoten zijn vaker dan niet onstabiel.  

Een vouwtafel zal nooit echt stabiel zijn tenzij het een professionele vouwtafel is, die veel zwaarder zijn 

dan de tafels die je doodleuk in de winkel kan vinden. 

 

Rubberen coating 

De meeste trimtafels hebben een rubberen coating zodat de hond niet kan uitglijden. Deze voorziening 

is niet echt een graadmeter voor de kwaliteit. 

 

Breed opzetstuk. 

De meeste trimtafels hebben een klein opzetstuk met maar één bevestigingspunt, wat niet genoeg is om 

je Doodle veilig aan te lijnen aan de kop en buik. 

Als allebei deze delen maar aan één bevestigingspunt vastzitten dan is het te makkelijk voor je Doodle 

om uit zijn riemen te geraken of te bewegen tijdens het trimmen, met alle risico's op verwondingen van 

dien. 

Zelfs de professionele trimtafels hebben vaak een klein opzetstuk. Als je een fatsoenlijke verkoper hebt 

gevonden kan je een breed opzetstuk vaak los kopen en aan de zijkant van je trimtafel bevestigen. 

Een opzetstuk dat aan allebei de kanten van je trimtafel staat werkt ook niet, zo kan je nooit effectief de 

kop trimmen en staat het letterlijk altijd in de weg als je de voorkant van je Doodle wil trimmen. 

 



Verstelbaarheid 

 

De meeste trimtafels hebben een specifieke hoogte die vaak niet hoog genoeg is om je Doodle 

fatsoenlijk te trimmen, wat je vatbaar maakt voor rug- en schouderklachten. 

Als je de poten trimt wil je lager staan dan wanneer je de kop trimt. Hetzelfde geldt voor de rug, de buik 

en de kin, dan wil je juist veel hoger dan je Doodle staan om zo zijn kop omhoog te tillen.  

Met een trimtafel die je in hoogte kan verstellen kan je altijd de verschillende lichaamsdelen op de juiste 

hoogte trimmen. Zo heb je volledige toegang zonder je lichaam onnodig te belasten. 

Een mini-Doodle moet je trimmen op een hogere trimtafel, een standaard Doodle op een lagere 

trimtafel. Als je dus met verschillende Doodles werkt qua grootte dan is een niet-verstelbare trimtafel 

geen optie. 

 

Grootte 

 

Je wilt het liefst dat je Doodle genoeg staplaats heeft, maar je wil ook alle lichaamsdelen goed kunnen 

bereiken. Een te brede tafel werkt ook niet, een te lange al zeker niet. Zorg er altijd voor dat je 

voldoende ruimte hebt om te staan en jezelf te positioneren, zodat je zonder te veel moeite je hond 

volledig kan bereiken. 

 

Professionele verstelbare trimtafel Amateur trimtafel 

      

     

 


