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Als Doodle of Waterhondenbaasje loop je vroeger of later
vanzelf tegen de benodigde vachtverzorging aan.
Logischerwijze ga je dan op zoek naar de juiste informatie.
Misschien heb je informatie meegekregen van de fokker,
misschien heb je je voor aanschaf van je pup al ingelezen en
misschien is het hele concept van vachtverzorging nog totaal
nieuw voor je. 

Wat je waarschijnlijk opvalt, zodra je naar die informatie op
zoek gaat, is dat het hele Internet vol staat met
tegenstrijdige beweringen. Dit maakt het er voor jou niet
gemakkelijker op.

Daarom heb ik dit e-book geschreven om jou door de bomen
heen het bos te laten zien. EN om jou de waarheid over
Doodle vachtverzorging te vertellen, want dit wordt door veel
mensen vaak nog te rooskleurig voorgesteld. Jij kunt echter
alleen de juiste keuzes maken voor je hondje als je precies
weet wat je kunt verwachten en als je alle ins en outs weet.
The good and the bad, als het ware. Gewoon eerlijk en
volledig openhartig.

Daar heb jij het meeste aan, daar heeft je Doodle of
Waterhond het meeste aan. Dus ga er lekker even voor zitten,
dan hoop ik dat je na het lezen van dit boek een stuk wijzer
bent geworden.

Enjoy!

Groetjes, 
Wanda

DANK VOOR HET AANVRAGEN VAN DIT
E-BOOK



Wie zijn wij?



Ik ben lifecoach, allround hondentrimster en veelzijdig
ondernemer, maar ook boekenwurm pur sang, muziekliefhebster
(en beetje zangeres), schrijfster en sinds juli 2017 tevens trotse
moeder van een heerlijk zoontje, genaamd Tim).

Als dochter van een perfectionistische hondentrimster,
hondenfanaat en degene die de Franse Waterhond in Nederland
heeft geïntroduceerd (en daar het natuurlijke, fluffy trimmodel
voor heeft ontwikkeld dat ik ben gaan toepassen op Doodles), ben
ik tussen de honden opgegroeid en heb ik hondenvachtverzorging
en communiceren met honden met de paplepel ingegoten
gekregen.

Hoewel het super cliché matig lijkt alsof het gisteren was, is het
alweer 10 jaar geleden dat ik de allereerste trimworkshops voor
Doodle en Waterhondenbaasjes ben gaan geven. 10 Jaar geleden,
toen er nog helemaal niks over Doodle vachtverzorging bekend
was, kwam ik op het idee om baasjes zelfredzaam te maken in het
optimaal verzorgen van hun hond.

Het is super dat Doodles, Waterhonden en alle mogelijke
poedelkruisingen die de laatste jaren zijn ontstaan, de levens
verrijken van mensen die nooit eerder een hond konden
aanschaffen, vanwege hun allergieën of ademproblemen. Maar
omdat deze geweldige honden met hun heerlijke karakter en
prachtige, fluffy vachten tevens de meest onderhoudsgevoelige
rassen ter wereld zijn, beseffen veel baasjes vaak niet waar ze
aan beginnen als ze een pup in huis nemen.

En aangezien nog steeds veel experts (hondentrimmers, fokkers)
en baasjes onderling verkeerde of onvoldoende informatie geven
over de benodigde vachtverzorging van deze honden, heb ik het
mijn missie gemaakt om de juiste, eerlijke informatie te
verschaffen en baasjes zoveel mogelijk zelfredzaam te maken op
het gebied van Doodle en Waterhonden vachtverzorging &
gezondheid.

HI, IK BEN WANDA
EN DIT IS MIJN
BARBET JOY 



Dit doe ik o.a. via mijn Doodle Vitaal Facebook groep (als je hier
nog niet lid van bent, dien dan snel een lidmaatschapsverzoek in,
zodat je kunt profiteren van alles dat we daar doen en
bespreken). Maar ook via mijn laagdrempelige LIVE workshops
(zie achterin het boek), de VIP 2-daagse (privé trimworkshop bij
jou thuis), mijn Doodle Vitaal Doodletrimster opleiding (waarin ik
baasjes zoals jij, die een carriere switch willen maken en hun geld
voortaan willen verdienen met dat wat ze het allerliefste doen (
hun tijd met Doodles doorbrengen), het vak leer incl Doodle
gezondheid), mijn blogs, wekelijkse tips & tricks EN (waar ik heel
trots op ben) mijn Doodle Vitaal handboek dat in juni 2021 in de
winkels zal liggen. 

Zo hoop ik zoveel mogelijk Doodle & Waterhond baasjes te
helpen het welzijn van hun hond in eigen handen te nemen, de
band met hun hun hond te versterken & hun natuurlijke
leiderschap te vergroten.

Te beginnen met dit e-book, dat voor honderden baasjes vóór jou
de eerste stap is geweest in het leerproces dat Doodle
vachtverzorging heet. En dat hopelijk ook jou en jouw hondje gaat
helpen de juiste keuzes te maken voor een gezond, gelukkig,
klitvrij en fluffy leven.

https://www.facebook.com/groups/1378560009165226


WAAR STAAT

DoodleComfort
VOOR?



Naast het trimmen beschouw ik het als mijn missie om zoveel
mogelijk baasjes te helpen hun Doodle of Waterhond de beste
zorg mogelijk te geven, zodat ze een fijn, zorgeloos leven kunnen
leiden. Op het gebied van vachtverzorging, maar ook op
gezondheidsgebied en alles waar een Doodle mee te maken krijgt
in het leven. Dit verhoogt het levenscomfort van je Doodle, maar
ook van jou als baasje.

Daarom heb ik mijn bedrijf DoodleComfort genoemd.

Bovendien kies je met het hebben van een Doodle bewust of
onbewust ook voor een bepaalde levensstijl. Voor licht, liefde,
vreugde en positiviteit. Ook dat is voor mij DoodleComfort.

En als je dan middels de vachtverzorging ook nog een mooie,
sterke band met je hondje opbouwt, gebaseerd op wederzijds
vertrouwen, respect, teamwork en jouw natuurlijke leiderschap,
dan verrijk je het leven van jullie beide en dat is het ultieme
comfort.

De meeste Doodle-baasjes hebben nooit eerder een hond gehad,
vaak vanwege hun allergieën of ademhalingsproblemen en
hebben daarom nooit de basiskennis opgedaan omtrent het
opvoeden van een hond en het zijn van een echte leider.
Gebrek aan kennis en leiderschapsvaardigheden kan gemakkelijk
leiden tot communicatie- en gedragsproblemen.

DoodleComfort leert jou als baasje hoe je leiding kunt geven aan
je hond en hoe je een sterke relatie kunt opbouwen op basis van
wederzijds vertrouwen en teamwork.

Ik geloof dat het trimmen van je eigen hondje die relatie
versterkt. Dat het de basis is van veel meer. En als jij als baasje
de volledige verantwoordelijkheid op je neemt om je hondje vanaf
het allereerste begin goed te verzorgen, hebben jullie hier
levenslang profijt van.



DE 14 MEEST
GESTELDE 

Vragen
OVER DOODLE

VACHTVERZORGING
 



Zeker niet te vaak: liefst 1 x per week, hooguit 2 x per week, maar
niet twee dagen achter elkaar. Vanwege het zogenaamde
"overbeborstelingseffect” kan de huid meer haar gaan aanmaken
om zichzelf tegen het “borstelgeweld” te beschermen (hoe
voorzichtig je ook borstelt, de naalden krassen over de huid heen,
wat onnatuurlijk is. Zou je Doodle in de natuur te vaak door
doornige braamstruiken heen rennen, dan beschermt de huid zich
op deze manier) gebeuren en dat haar is over het algemeen
pluizig en klitgevoelig. Naast het dagelijkse gebruik van een
waterblazer zou 1 x borstelen per week voldoende moeten zijn.

Hoe vaak moetje je doodle uitgebreid borstelen?1.

2. Wanneer weet je zeker dat je echt goed

'ontklìt' hebt en er echt vervilting plaatsvindt?

De enige manier om dat goed te checken is door de hele vacht
door te kammen met een grove kam. Kom je daarmee vloeiend
door de vacht heen (met de naalden op de huid, dus niet schuin
houden tijdens het kammen), dan zit je goed. Daar waar je blijft
steken zit een klit of viltplek.

3. Hoe zit het met het plukken van de haren uit

de oren. Heb een pup. Al wel een keer

gedaan. Hoor hierover zeer tegenstrijdige

verhalen.

Heel veel mensen (ook dierenartsen en trimmers) plukken de oren
op de verkeerde manier uit en veroorzaken hierdoor wondjes in de
oorschelp of binnenoor die kunnen gaan irriteren of ontsteken (let
op, deze ontstekingen komen niet door oormijt). Om deze reden
raden veel mensen af om de oren uit te plukken. Niet plukken is
zeker bij een dikke, wollige vacht, vragen om problemen, dus moet
zeker wel gedaan worden, maar op de juiste, stressvrije en pijnloze
manier, ongeveer vanaf de leeftijd van 5 maanden elke 8 weken,
afhankelijk van hoe snel het haar groeit.



4. Hoe lang duurt het om de vacht echt goed te

ontklitten en hoe lang duurt het om mijn Doodle

van top tot teen te trimmen?

Afhankelijk van hoezeer je Doodle in de klit zit moet je hier wel
wat tijd voor uittrekken. Is het heel erg, werk dan in fases en doe
elke dag een beetje (zorg er wel voor dat je Doodle in de
tussentijd niet nat of vies wordt en aan de lucht droogt en was
hem in geen geval, want dan krijg je vilt). Pas echter op dat je de
huid niet beschadigt, want ontklitten en ontvilten is vakwerk en bij
ongeoefende handen kan er veel mis gaan. Gebruik de juiste tools,
doe een training of laat een professional het doen. Vind je dit
allemaal te eng of teveel werk, laat je Doodle dan scheren door
een goede trimster, want ook daarbij kan veel mis gaan, omdat ze
onder het vilt door moeten scheren. Weet dat je Doodle er niet
mooier van wordt en als je hiervoor kiest, doe dan ca 2 maanden
later een workshop Basisvachtverzorging, zodat je leert hoe je
klitten en vilt de volgende keer kunt voorkomen. Weet dat het
allemaal geen pretje is voor je Doodle, dus kies een professional
die rustig en bedeesd te werk gaat en kan anticiperen op wat je
Doodle aangeeft nodig te hebben, want je wilt geen negatieve
associatie en gestresste hond. Voorkomen is beter dan genezen,
dus heeft je Doodle een dikke vacht, doe dan die workshop al met
5 à 6 maanden: voor de vachtwisseling. Dat is het beste voorjou
en je Doodle.

Een hele trimbeurt (zonder wassen en drogen, want dat alleen
duurt al 2 uur) kan wel 4 à 5 uur in beslag nemen. Afhankelijk van
hoe gedetailleerd je te werk gaat en welke tools je gebruikt. Alles
op één lengte scheren gaat sneller, maar is lelijk (en het netjes
afwerken van de voetjes en dergelijke is een uitdaging die tijd
vergt). Alles knippen met een rechte schaar gaat sneller, maar
laatje Doodle er heel onnatuurlijk als een poedel uitzien EN laatje
over klitten heen knippen die later veel ellende kunnen
veroorzaken. Werken met opzetkam en effleerschaar geeft het
mooiste, fluffy resultaat, maar moetje leren.

5. Hoe weet ik welke trimtechniek ik toe moet

passen per vachtsoort?

De vacht en botstructuur bepalen hoe je Doodle eruit kan komen
te zien.



Een wavy fleece vacht is vrij stijl en hangerig en laat je Doodle er
daardoor dunner uitzien dan hij wellicht is. Daarom moet je niet
teveel knippen en de benen, hoofd e.d. niet te smal maken.
Bovendien zie je alles op deze vacht, dus zul je heel voorzichtig en
met een fijne, hele scherpe (30 tands) effileerschaar moeten
knippen om de look natuurlijk te houden.

Een curly fleece vacht geeft de minste uitdaging, maar hoe meer
fleece, hoe klitgevoeliger de vacht en hoe meer "laagjes”om te
knippen. Deze vacht kan leuk berig getrimd worden, met dikke,
volle benen en echte berenpoten. Dit zijn ook echte uitdunvachten,
een trimtechniek die je helpt de vacht gemakkelijker kambaar en
luchtig te houden (zo heeft je Doodle het ook minder warm). Bij
deze vachtsoort moet je echt door de vacht heen kijken om de
botstructuur te voorschijn te trimmen. Een natuurlijk, fluffy effect
bereik je met de 24 tands effileerschaar, maar hier moet je wel
eerst mee leren werken. Uitdaging is om het hoofd mooi rond te
houden met passende, volle oren. Voor deze vacht kun je een
opzetkam voor het lijf gebruiken en de rest met de hand effileren.
Of je effileert alles, maar dan ben je langer bezig.

De curly vacht is de meest uitdagende vacht, want zeer
klitgevoelig en lastig om je Doodle er niet als een poedel uit te
laten zien. Omdat de vacht inkrult hoefje niet persé een vaste
hand te hebben en worden kleine knipfoutjes minder snel
zichtbaar. Deze vacht wil je niette lang houden, want dan krijg je
ongelijke deuken en haar dat uitsteekt: een curly vacht moet
egaal zijn om er netjes uitte zien. Een opzetkam is ideaal om het
lijf egaal te scheren (maar dan moet de vacht eerst wel helemaal
klitvrij zijn) Per vachtsoort geldt: kijk naar je hond om te weten
welk model het beste past.

..

6. Hoe kan ik het hoofd van mijn Doodle mooi in

model trimmen?

Het hoofd is een workshop apart en het meest uitdagende (en
|euke)deel om te trimmen, want geeft de eerste indruk en uiting
aan de persoonlijkheid van je Doodle. Er zijn maar weinig mensen
en trimmers die een mooi Doodle hoofd kunnen trimmen. Ik zie
online en op straat van alles langskomen: te korte oren, te platte
oren, te lange oren, oren die in een onnatuurlijke vorm getrimd
zijn. Te platte hoofden, te puntige hoofden, Poedelhoofden en
hoofden waar niks aan gedaan is, omdat men te bang is het te
verpesten. En heel veel halo’s (teveel haar weggeknipt boven de
wenkbrauwen, waardoor het hoofdhaar erboven uitsteekt).
Landingsbanen als snuit, met of zonder Bouvier baard. Te lange
bakkebaarden, spitsige hoofden, te lange lippen....er is veel
mogelijk en heel eerlijk gezegd: er is veel niet mooi. Smaken
verschillen, maar ik vind zelf dat een Doodle er na een trimbeurt
alles beter uit moet zien dan daarvoor. 



Een trimbeurt moet een verrijking zijn en niet het einde zijn van je
Doodle, zoals je hem kende. Elke hond kan eruitzien als de beste
versie van zichzelf. Of in ieder geval een betere versie van
zichzelf als de vacht nog te kort was of als hij voorheen lelijk
getrimd was. Door simpelweg te kijken naarje Doodle en zijn
botstructuur kun je precies zien welk hoofd het beste bij hem past.
Er is geen standaard methode om het hoofd te trimmen. Er zijn
richtlijnen, maar elk hoofd is anders, dus moet je maatwerk
toepassen: kijken wat wel en niet past. En watjijzelf wel en niet
mooi vindt. Beste tip die ik hier in het kort kan geven: gebruik
altijd een effileerschaar om het effect zo natuurlijk en fluffy
mogelijk te houden.

7. Welk trimgereedschap gebruik ik om mijn

Doodle te scheren?

Scheren doe je altijd met een opzetkam. Dat ziet er veel
natuurlijker uit dan met een gewone scheerkop. Bovendien is het
gezonder voor huid en haar. Qua tondeuse kies je dan degene
waar de opzetkammen op passen. Ik ben geen voorstander van
draadloze tondeuses. Omdat die vaak maar 1 uur op een volle
accu kunnen werken en dan moet je deze net verwisselen als je
lekker bezig bent. Kies een tondeuse die licht in de hand ligt, want
anders kun je kramp krijgen en houd de tondeuse losjes vast,
zodat je hem gemakkelijk kunt manoeuvreren over het lijf. Maar
ga er niet van uit dat je Doodle geschoren moet worden. Leer hem
gewoon mooi te effileren met een effileerschaar. Zie uitleg
hierboven.

8. Welk trimgereedschap gebruik ik om mijn

Doodle te ontklitten en ontvilten?

Ik geloof niet in ontvilt middelen, zoals sprays en dergelijke, want
daar zitten siliconen in die de vacht op langere termijn geen goed
doen. Echt goed ontklìtten doe je gewoon met een scherpe, kleine
rechte schaar, de juiste borstel en grove kam. Het is zeer
arbeidsintensief en fysiek zwaar werk om te doen, maar het is de
enige en beste manier om de vacht weer klitvrij te krijgen. En niet
moeilijk als je precies weet hoe het moet. Ga nooit zelf
experimenteren, want jij bent verantwoordelijk voor het welzijn
van je Doodle.



9. Mijn Doodle likt veel aan zijn pootjes en trekt

met zijn tanden aan zijn nagels: hij heeft er

duidelijk last van. Hoe kan ik zelf de voetjes het

beste uitknippen?

Als je Doodle obsessief veel likt aan zijn pootjes, is er iets aan de
hand. Er kan iets tussen zijn kussentjes zitten, of er kan een
kussentje beschadigt zijn. Ook jeuk (allergie) kan de oorzaak zijn
(oormijt schuilt vaak bij de poten als de oren behandeld worden,
maar een grassenallergie is ook mogelijk): Doodles zijn vaak
gevoelig voor allergieën). Wil je de voetjes uitknippen gebruik dan
een kleine, smalle, scherpe rechte schaar. Een schaar met bolletjes
aan de uiteinden schiet niet op, want te klein om goed te knippen
en niet veiliger dan andere scharen. Het beste is om een trimtafel
te gebruiken, zodat je Doodle stabiel en veilig vast staat. De
methode is te uitgebreid om hier te beschrijven, maar zorg ervoor
dat je altijd van het voetje af knipt en niet naar binnen toe (want
één plotselinge beweging en je schiet met je schaar in de huid).

10.Welke borstels heb ik nodig en hoe krijg ik mijn

Doodle zover dat hij stil staat en borstelen prettig

vindt i.p.v. tegen te werken?

Voor een Doodle geldt maar één borstel die afdoende werkt: de
rode brede Activet borstel; de enige met tanden lang genoeg om
de huid te bereiken. Breed heeft meer grip in de vacht, dus werkt
effectiever dan smal en is minder arbeidsintensief. Dus zelfs als je
en kleine Doodle hebt kun je de brede borstel gebruiken. Je
Doodle reageert op jouw energie, dus als jij rustig en vol
vertrouwen werkt, zal hij ook rustig zijn. Een trimtafel helpt enorm,
want daarmee is hij in jouw territorium en voelt hij dat er iets van
hem verwacht wordt. Borsteltraining van jongs af aan en een
borstelroutine voor jou zijn een must. Zet niet teveel kracht en
borstel niet te snel; de meeste baasjes doen dit ongemerkt en je
Doodle reageert er meteen op. Werk zodanig dat jij er rustig van
wordt, dus je Doodle ook en werk volgens een systeem, zodat je
effectief en efficient borstelt.



11. Hoe pluk ik de oren van mijn Doodle het beste

uit?

Ook bij het oren uitplukken is een trimtafel sterk aan te raden en
zet je Doodle dan met zijn hoofd lager dan jezelf, zodat je goed
zicht hebt en het hoofd goed vast kunt houden. Gebruik ALTIJD
speciale oorpoeder, liefst met antibacteriële werking en verzorg
de oren achteraf met natuurlijke middelen (bijv. kokosolie en Aloe
vera). Blijf zelf rustig en zorg datje goed in de oren kunt kijken.
TREK NOOIT, maar voel met de weerstand van het haar mee en
pluk alleen het haar uit de gehoorgang. Niet het haar in de
oorschelp. Dat is zeer pijnlijk. Gebruik je vingers als pincet en kijk
uit met je nagels. LET OP: begin NOOIT met uitplukken, zonder
hier eerst een training voor gevolgd te hebben!

12. Hoe krijgt mijn doodle een glimmende vacht?

Niet alle Doodle vachten glimmen van nature. Fleece vachten en
curly vachten zijn doffer, omdat het haar poreus is. Hoe gladder
de vacht, des te glimmender, maar dat is juist niet de ideale
Doodle vacht, want hoe gladder de vacht, des te meer Cocker
Spaniel of Labrador genen je Doodle heeft en dat zijn over het
algemeen niet de fluffy, aaibare, teddybeer vachten die men zo
lief heeft. Een doffe vacht hoeft dus niet ongezond te zijn, maar
vrees je daarvoor, dan kun je kokosolie geven (over het voer of als
snack), verantwoorde zalmolie, schapenvet en lekker veel
beweging in de open lucht.

13. Is het wel of niet goed om de vacht in de zomer

kort te scheren?

Kort scheren in de zomer is (naast dat kort scheren sowieso niet
handig is) minder verstandig dan de meeste denken. Hoe korter
de vacht, des te vatbaarder je Doodle is voor zonnebrand of een
zonnesteek, voor allergieën en wondjes. De vacht is zijn
bescherming, dus ga maar na. Beter kun je ervoor kiezen om je
Doodle op een mooie tussenlengte te laten trimmen en flink uit te
dunnen. Dan heeft hij het minder warm, maar is toch beschermd
EN ziet er nog steeds als zichzelf uit. Sommige Doodles voelen
zich oprecht “unheimisch” als ze hun vacht kwijt zijn en kunnen
door andere honden als afwijkend worden beschouwd, waardoor
ze anders reageren op je Doodle.



14. Hoe knip ik mijn Doodles’ zwarte nagels?

Zwarte nagels zijn het lastigst te knippen, omdat je het leven niet
ziet. Ook zijn zwarte nagels vaak poreuzer, waardoor ze eerder
splijten of afbrokkelen. Als je het leven niet kunt zien zul je er
eerder in knippen, dus knip alleen als je weet wat je doet. Knip
altijd horizontaal met een professionele grote nageltang (geen
guillotine) en als je het te eng vindt, gebruik dan gewoon een
diamantvijl. Let op het vijfde teentje, want dat groeit gewoon
door en kan gemakkelijk ergens achter blijven hangen en dan
inscheuren.

Op welke leeftijd kan ik het beste met puppy gewenning
beginnen?
Wanneer heeft mijn Doodle zijn eerste trimbeurt nodig?
Wat houdt een goede verzorging van mijn Doodle allemaal in
Hoe kan ik de ogen van mijn Doodle vrij van haar houden? Of
vrij knippen?
Hoe moet ik de oren van mijn Doodle knippen?
Hoe houd ik de tanden van mĳn Doodle gezond?
Wat kan ik mijn Doodle het beste te eten geven?
Hoeveel beweging heeft mijn Doodle nodig en wat gebeurt er
als hij dit niet voldoende krijgt? 
Hoe vaak en hoe moet ik mijn Doodle wassen?
Waar moet een goed shampoo aan voldoen?0 Wat is een
waterblazer en hoe gebruik ik die?
Waarom zit mijn Doodle altijd in de klit?...en nog vele, vele
vragen meer.

Hoewel bovenstaande vragen degene zijn die mij het vaakst
gesteld zijn via Facebook, email, website en andere kanalen, kan
ik er nog wel een paar relevante vragen bij bedenken:

Als jij een antwoord zoekt op al deze vragen kan ik je ten zeerste
mijn nieuwe boek of oude digitale boek aanbevelen. Hierin worden
alle vragen beantwoord die je ooit over je Doodle kunt hebben,
over vachtverzorging, voeding, opvoeding, trimgewenning, ziektes,
allergieën en nog veel, veel meer. Zelfs over onderwerpen waar je
nog nooit bij stilgestaan hebt. Dit boekt maakt jou zelfredzaam
op alle fronten, zodat jij je Doodle de best mogelijke zorg kunt
geven en is een naslagwerk waar je je hele leven veel aan hebt.
Maar liefst 320 blz. aan nuttige informatie die je in andere
Doodle boeken niet tegenkomt PLUS een hele stap voor stap
trimworkshop, zodat ook jij je Doodle kunt trimmen op de manier
die JIJ mooi vindt.

https://www.bol.com/nl/nl/p/doodle-vitaal/9300000033536997/?suggestionType=featured_product
https://dogcomfort.nl/lees-mijn-digitale-boek


Dit is de beste laagste investering die je kunt doen voor je Doodle
en meer dan de moeite (of het geld) waard.

Ben jij er nog niet aan toe om welke investering dan ook te doen?
Dan hoop ik dat je middels dit ebook alweer wat verder bent
gekomen in jouw zoektocht naar wat jouw Doodle of Waterhond
nodig heeft.

Veel trimplezier!

Groetjes, Wanda & Joy



WAAROM DE BASIS   

Vachtverzorging
BELANGRIJKER

IS DAN HET 

Trimmen.



Al sinds ik de eerste workshops gaf heb ik een duidelijk
onderscheid gemaakt tussen de basis vachtverzorging en het
trimmen, omdat ik vind dat het niet verantwoord is het één zonder
het andere te doen (daarom word ik zo hels als ik lees over
trimmers die in slechts 4 uur tijd een volledige trimworkshop
geven; dan wordt er veel te weinig aandacht besteed aan de o zo
essentiële basis vachtverzorging).

Alle technieken die bij de basisverzorging komen kijken hebben
namelijk direct invloed op de gezondheid van je Doodle, terwijl
het trimmen enkel de buitenkant betreft. Een vacht die klitten
bevat of vervilt is zal immers alleen maar verergeren als er
getrimd wordt zonder deze eerst klitvrij en gemakkelijk
doorkambaar te maken.

Daarom heb ik de laagdrempelige LIVE workshop "Hoe leer je
ZELF de vacht van je Doodle klitvrij en fluffy te maken en te
houden ZONDER SCHEREN? ontwikkeld, zodat jij in ieder geval
een goede start kunt maken met het ZELF levenslang klitvrij
houden van je Doodle of Waterhond.

Dit zijn dingen die elk baasje moet weten en die de basis vormen
van elke mate van vachtverzorging, of je de rest nu zelf wilt leren
oppakken, of door een trimmer wilt laten doen.

https://dogcomfort.nl/online-training-klaar-met-klitten-borstel-uitdun-ontklit-training


Het begint bij mij steeds meer te knagen. 
Waar ik 10 jaar geleden begonnen ben met het geven van
mijn trimworkshops voor baasjes en het algemeen onderwijzen
over Doodlevachtverzorging vanuit mijn missie om baasjes
zelfredzaam te maken, is in de loop der tijd die missie alleen
maar in omvang toegenomen. Dit omdat ik door het vele
contact met Doodles, Waterhonden en baasjes begrepen heb
dat de vachtverzorging uit 3 invalshoeken bestaat, die alle
drie even belangrijk zijn. 

Maar wat ik zie in de dagelijkse realiteit is dat mensen:
A. nog steeds denken dat het alleen maar om de
vachtverzorging gaat
B. dat vachtverzorging in het denkbeeld van veel mensen en
trimmers gelijk staat aan kortscheren, met een poedelschaar
knippen of een opzetkam over het hele lijf heen jassen.
C. dat ze denken dat ze dat simpelweg ergens kunnen leren,
alsof al het aanbod hetzelfde is
D. dat ze hierna klaar zijn en dat er weinig doorgedacht
wordt over wat er ECHT allemaal bij Doodle welzijn komt
kijken.

Daarom speel ik even advocaat van de duivel, want ik heb in
10 jaar tijd nooit een blad voor de mond genomen en zal dat
ook in de toekomst niet doen. Er zijn al teveel mensen in de
Doodle wereld die hun kop in het zand steken. Ik heb er
echter niks bij te winnen door NIET de waarheid te spreken,
so here goes, want als je voor mij kiest, dan kies je voor de
waarheid. En die waarheid is soms erg lelijk.

Even vooropgesteld: ik WEET hoeveel een Doodle kost. Ja, dat
is schandalig, want geen enkele RAShond kost zoveel geld. En
nog schandaliger is dat ze alleen maar duurder worden, naar
mate ze populairder worden. Dit is een feit en de hondjes
worden er niet minder om verkocht. Maar het is GEEN reden
om vervolgens te bezuinigen op het welzijn van je hondje.

Ik zeg dit, omdat ik gok dat veel baasjes hopen dat ze er na
die eerste enorme aanschaf vanaf zijn, maar helaas begint de
teller dan pas echt te lopen. En proberen geld te besparen op
keuzes die direct verband hebben met het welzijn van je
hondje is heel onverstandig.

Want dat is wat ik zie gebeuren. Ik zie dat baasjes die, al dan
niet vanwege een negatieve trimervaring, besluiten om zelf
hun hondje te gaan trimmen, hier het liefst zo MIN mogelijk
geld aan uit willen geven, OMDAT hun Doodle zelf al zo duur
was:

Mijn visie na 10 jaar workshops geven



Dat die keuze verkeerd was hebben ze meestal pas later in
de gaten. Als blijkt dat ze toch niet die technieken hebben
geleerd die ECHT het verschil maken dat ze zochten of dat
ze ECHT helpt bepaalde vachtproblemen te lijf te gaan. 

Wat mij ook opvalt, is dat de meeste baasjes het liefst privé
begeleiding willen hebben, zodat ze stap voor stap gecoacht
worden en misstappen kunnen voorkomen, maar dat ze
terugdeinzen zodra ze daar de prijs van horen. En dat ze
dan, in plaats van toch een online of LIVE workshop te
overwegen, waarin ze dezelfde technieken leren, nooit meer
iets van zich laten horen. En dat ze vaak een soort van
verontwaardigd zijn, vanwege die hoge prijs van dat VIP
aanbod. Terwijl het niet voor niets een VIP aanbod is, waarbij
ALLES bij de prijs in zit, zodat je METEEN klaar bent.

Het maakt nogal uit waar, hoe en bij wie je een trimworkshop
volgt. In groepsverband of één op één en ook op locatie of
bij jou thuis maakt een enorm verschil in prijs en kwaliteit,
net als de spullen die gebruikt worden, de expertise van de
workshopgever en al die andere dingen die maken dat
appels en peren niet met elkaar te vergelijken zijn. 

En als het om zomaar een hondje en zomaar leren trimmen
zou gaan, zou ik baasjes gelijk geven in het shoppen. Maar
het gaat niet om zomaar een hondje, het betreft je Doodle.
En dat alleen al vergt een veel bredere blik.

Ik denk dat het tijd is dat baasjes massaal met hun neuzen
op de feiten gedrukt worden. Mensen die namelijk denken
dat het enkel om het trimmen gaat, komen bedrogen uit.
Trimmen is slechts de basis. En ja, een optimale
vachtverzorging is super belangrijk, maar het gaat veel
verder dan dat. Want je hebt te maken met levende wezens.
En niet zomaar levende wezens. 

 

Ze hebben meestal een bepaald budget in hun hoofd voor wat de
workshop mag kosten, alsof er een prijs gezet kan worden op het
welzijn van hun Doodle en o wee als dat denkbeeldige budget
overschreden wordt (ik vraag me dan ook meteen af naar welke

Ze kijken qua kosten vooral naar de korte termijn investering en
NIET naar de lange termijn BESPARING en voordelen die zoveel
talrijker zijn. En maken daardoor vaak de verkeerde keuze.

Hierdoor zien ze het belangrijkste over het hoofd: wat het beste is
voor hun hondje. Want dat is degene die straks alles moet doorstaan
EN die een lang, gelukkig en gezond, stressvrij leven moet leiden.

Zo zie ik dat baasjes vaak hopen er met de goedkoopste tools
gemakkelijk van af te zijn

maatstaven dat budget bepaald is?)



Je kunt Doodles namelijk niet over 1 kam scheren (om in de
juiste terminologie te blijven) met andere hondenrassen.
Doodles zijn speciaal. Niet zozeer omdat ze zo duur in
aanschaf zijn (want eigenlijk zouden veel fokkers er in veel
gevallen juist geld op moeten toeleggen i.p.v. een fortuin te
vragen), maar omdat het zulke sensitieve honden zijn. De een
meer dan de ander, maar allemaal in een zekere mate en in
mijn beleving en ervaring, meer dan andere honden. Gevoelig
van buiten en gevoelig van binnen. Gevoelig qua prikkels,
energie en gedrag EN gevoelig qua gezondheid, darmen,
voeding, allergieën, huidproblemen, kwalen en ziektes. 

En juist daarom hebben ze speciale zorg en een speciale
benadering nodig. Wie Doodles NIET door en door kent, weet
dit niet en zal jouw in beginsel onzekere hondje alleen maar
banger maken. En als jij je Doodle NIET de begeleiding en
aanpak geeft die hij nodig heeft, zet je zijn gezondheid,
geluk en kwaliteit van leven op het spel.

Wie een Doodle in huis haalt, haalt dus een enorme
verantwoordelijkheid in huis. 

Niet alleen voor het verzorgen van de meest klit- en
onderhoudsgevoelige vacht die er (samen met die van
Waterhonden) maar bestaat. OOK voor de juiste manier van
trainen, begeleiden, socialiseren enz. Voor het geven van de
juiste mentale en fysieke belasting, voor het voeren van het
juiste voer en voor het waarborgen van de gezondheid,
omdat het zo snel mis kan gaan. Dit geldt natuurlijk voor
elke hond, maar voor Doodles geldt dit misschien wel x 1000.
En ik denk dat heel veel baasjes zich dat niet beseffen.
Sterker nog; ik ben ervan overtuigd dat veel fokkers zich dat
niet eens beseffen. 

Maar wie zich hier NIET 1000% van bewust is kan de
verkeerde keuzes maken voor zijn hondje. Dus na 10 jaar
observeren en leren voel ik me opnieuw geroepen om de
waarheid wereldkundig te maken. Deze keer niet alleen over
Doodle vachtverzorging, maar over het hele Doodle plaatje.
Zo krijgt het hele begrip DoodleComfort een extra lading.

Unieke Doodles, unieke dienstverlening



Ondanks dat veel mensen bewuster zijn dan 10 jaar geleden
over wat het betekent om een Doodle in huis te nemen qua
vachtverzorging, heb ik het idee dat er nog steeds veel te
gemakkelijk over de benodigde vachtverzorging wordt
gedacht. Ja, veel baasjes vragen informatie aan en hebben
de INTENTIE om hun Doodle zelf te gaan leren trimmen.
Maar zodra ze zien hoeveel geld het gaat kosten haken ze
en masse af en proberen ze waarschijnlijk elders een
goedkopere oplossing te zoeken. Er niet bij stil staand dat
ze daarmee het (toekomstig) welzijn van hun hondje in de
waagschaal stellen. 

Want een optimale vachtverzorging kost nu eenmaal veel
geld. Reality check: DOODLES kosten nu eenmaal veel geld.
Niet alleen qua vachtverzorging, maar qua ALLES! En als
jij denkt dat de aanschaf van je Doodle het grootste
kostenplaatje was, help ik je bij deze waarschijnlijk een
beetje ongelukkig uit die droom, want de aanschaf van je
Doodle is PAS HET BEGIN van een leven lang aan enorme
kosten. 

LET WEL: dit bedoel ik lang niet zo lullig als het overkomt
(hoewel het waarschijnlijk even schrikken voor je is), want ik
geloof er heilig in dat je er ook heel veel voor terugkrijgt en
meer dan je je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Want wie
een Doodle in zijn leven krijgt, krijgt een zielsmaatje voor
het leven en heel veel bijzondere leermomenten in de
(nabije) toekomst. En aan zoveel levensverrijking kun je
geen enkel prijskaartje hangen!

Maar ik ben een beetje boos over het feit dat Doodles door
iedereen aangegrepen worden om meer centjes te
verdienen. Hondentrimmers die er Doodle trimworkshops bij
gaan geven, fokkers (die sowieso al bakken met geld
verdienen) die er trimworkshops bij gaan geven en al die
baasjes die fokker worden, zogenaamd vanuit liefde voor
het “ras”. Dat klinkt mooi, maar als ik heel eerlijk ben, zeg ik:
fokken doe je niet uit liefde voor het ras, want dan zou je
meteen stoppen of er nooit aan beginnen. Voor geen enkel
ras is het goed dat er zo massaal en gemakkelijk mee
gefokt wordt. Dat is uitermate desastreus voor het ras, voor
de gezondheid van het ras. 

Als een fokker echt uit liefde voor het ras zou handelen, dan
zou ze een Doodle met onderhoudsvriendelijke vacht
proberen te creëren en niet toestaan dat er zoveel inteelt
word gepleegd en zoveel algemene fokregels worden
overtreden. Dan zou ze een reu of teef maar 2 keer in hun
leven inzetten en ook de darmgezondheid van de moeder
grondig laten testen, voordat ze daarmee zou dekken. 

Feit is dat Doodles nu eenmaal hele gevoelige hondjes zijn
en daarom blijf ik de waarheid vertellen, omdat ze de beste
zorg verdienen. En jij als baasje bent de enige die ze dat
kan bieden.



Ik denk dat Doodles en alle andere Oodles precies in het
tijdsbeeld passen. In een tijd waarin steeds meer mensen het
contact met hun ware zelf terugvinden, helpen Doodles ons
daarbij. Het is geen toeval dat ze juist de laatste jaren zo
immens populair geworden zijn. Hun sensitiviteit raakt ons en
helpt ons te helen. Daarom zijn het geweldige
therapiehonden.

Maar die sensitiviteit is WEL iets waar jij als baasje rekening
mee moet houden, want het maakt het leven er niet
gemakkelijker op. 
Het is dus NIET ALLEEN de vachtverzorging waar je
rekening mee moet houden bij het maken van je keuzes. Het
zijn 3 essentiële aspecten. Eigenlijk 4, want als nieuw Doodle
baasje heb je zelf OOK coaching nodig. Juist omdat jouw
hondje zo gevoelig is, is het belangrijk dat jij leert hoe jij
middels jouw gedrag, houding en energie het gedrag en het
basisvertrouwen van je Doodle beïnvloedt. De meeste baasjes
die ik ontmoet willen een sterke band met hun Doodle
opbouwen gebaseerd op wederzijds vertrouwen, respect,
teamwork en natuurlijk leiderschap. 
Dit klinkt heel mooi op papier, maar als jij niet weet hoe jouw
gedrag en jouw “zijn” het “zijn” van je Doodle beïnvloedt,
begeef je je eigenlijk op glad ijs. 

De 4 essentiële aspecten van vachtverzorging:
Een optimale vachtverzorging: 

het gaat niet om zomaar trimmen, maar om “hoe trim je een
Doodle als een Doodle en geef je de sensitieve huid en
kwetsbare vacht de juiste zorg?”

Gedrag: 

als je Doodle niet op de juiste manier behandeld wordt, kan
dat ernstige gevolgen hebben, dus je moet je Doodle kunnen
“lezen”, hem de juiste omgeving, prikkels en verzorging geven
en een natuurlijke leider voor hem zijn.

Gezondheid: 

als je Doodle niet de juiste verzorging krijgt kan dat leiden
tot ernstige ziektes op de langere termijn en diverse
allergieën en huidproblemen op korte termijn

Doodle sensitiviteit



Coaching: 

als jij niet weet hoe je een natuurlijke leider voor je Doodle
kunt zijn, kun je ook niet verwachten dat je Doodle het
gewenste gedrag vertoont. Dus een stabiele baas/hond relatie
begint bij JOU en bij alle energie die je erin stopt om jezelf zo
goed mogelijk te doorgronden en van daaruit positief gedrag
bij je Doodle te bekrachtigen en negatief gedrag af te
zwakken. De vachtverzorging is één van de basisvoorwaarden
om een goede fundering te leggen voor een sterke baas/hond
relatie.

Laten we nu de keuzes eens op een rij zetten met deze 4
aspecten van Doodle welzijn in ons achterhoofd: wat zijn nu
daadwerkelijk je opties als je je hondje de beste zorg wilt
geven, de vacht klitvrij en gezond wilt houden en ervoor wilt
zorgen dat je hondje er altijd bij loopt, zoals JIJ hem het
allerliefste ziet? Met een leuke, fluffy, knuffelige vacht en
een hoofd dat de speciale persoonlijkheid van je Doodle
perfect weerspiegelt?

En wat zijn de bezwaren als je je Doodle's welzijn voorop
stelt?



Gevolg: er is een grote kans dat je je eigen hondje niet meer terug
herkent of erger: dat je hondje wordt kort geschoren!

2.Bij elke trimmer geldt dat je elke 8 weken (en bij klitgevoelige
vachten nog vaker) moet komen om de vacht bij te houden. Dat
betekent dat je voor een trimbeurt van gemiddeld € 100 per keer
in 1 jaar tijd dus € 600,- per jaar kwijt bent = € 9000,- in 15 jaar.
Dat is heel veel geld. Helemaal als je hondje niet altijd naar je zin
getrimd wordt.

Gevolg: je bent een fortuin aan geld kwijt, terwijl je misschien elke
keer weer ontevreden bent 

3.Door het trimmen uit te besteden blijf je afhankelijk van die
trimmer

Naar hondentrimmer/Doodletrimmer gaan

Bezwaren:

1.Vindt er eerst maar één die plek heeft, Doodles WIL doen en
belangrijker nog KAN doen, want het gros van gewone trimmers
(en van veel Doodletrimmers die enkel een specialisatiecursus
gedaan hebben) beschikt NIET over de juiste technieken om een
Doodle als een Doodle te trimmen en Waterhonden zijn al
helemaal nieuw voor ze!

Gevolgen: als de trimmer wegvalt, moet je op zoek naar een ander
die hetzelfde niveau levert. Ook ben je afhankelijk van de agenda
van de trimmer en moet je afspraken ruim van te voren inplannen.
Als je dat vergeet; ben je te laat en is je hondje waarschijnlijk
vervilt en wordt kortgeschoren. Daarnaast ben je voor alle kennis
en vaardigheden afhankelijk van de trimmer, waardoor je je
hondje niet zelf kunt helpen als het nodig is (en de trimmer weet
OOK LANG niet alles)



4.Het grote stuk aan opvoeding dat gebeurt tijdens het trimmen
leg je neer bij de trimmer, wat een enorme gemiste kans is

Gevolgen: je kent je hondje niet volledig en kunt niet anticiperen
op onvoorzien gedrag. Het belangrijkste stuk van het trainen van
jouw natuurlijke leiderschap (hoe je je hondje rustig houdt tijdens
beperking en bij weerstand) dat de basis vormt van de band met
je hondje, heb jij weggegeven en zo mis je de kans om die stabiele
basis te leggen. En als de trimmer verkeerd omgaat met dat stuk
opvoeding, kan dat het gedrag van je hondje nadelig beinvloeden.

5.Als de trimmer niet “snapt” hoe ze met je hondje en zijn speciale
behoeftes om moet gaan krijgt je hondje niet de zorg en
begeleiding die hij nodig heeft

Gevolg: eventuele onzekerheden en angsten kunnen vergroot
worden, je hondje kan een trauma/negatieve associatie oplopen,
vertrouwen verliezen.

6.Vachtverzorging is ook het monitoren van de gezondheid; als je
trimmer bepaalde ziektesymptomen niet herkent, worden deze niet
erkend.

Gevolg: je hondje is misschien heel ziek, maar niemand heeft het
in de gaten, waardoor je niet tijdig kunt ingrijpen en te laat bij
een dierenarts komt, waardoor de ziekte al te ver gevorderd is

7.Ook voor herkenbare symptomen geldt: als de trimmer er
verkeerd mee omgaat zit je hondje met de gevolgen. 
Voorbeeld: oorontsteking door verkeerd uitgeplukte oren,
scheerbrand vanwege scheren onder vilt door.

8.Welke trimmer ken jij die jou vertelt hoe jij het gedrag en zijn
van je Doodle beinvloedt? Dat kan alleen een trimmer die ook een
coaching achtergrond heeft en die verder kijkt dan de
vachtverzorging alleen. 

Gevolg: dingen die jij niet weet kun je niet veranderen, waardoor
jij je hondje niet de opvoeding en zorg kunt geven die hij nodig
heeft, met eventuele gevolgen van dien.



Lang niet alle workshopgevers weten hoe je een Doodle ECHT
als een Doodle trimt, dus ondanks dat je leert trimmen,
ontbreken de echte fluffy Doodle vaardigheden
Veel workshopgevers leren jou OF knippen met een
rechte/kromme poedelschaar OF volledig met opzetkam,
waardoor je de juiste tools mist om je Doodle echt Doodlelig
te kunnen trimmen
Veel workshopgevers richten zich op gezelligheid en
socialisatie, met veel pauzes, waardoor je weinig effectieve
trimtijd hebt en dus lang niet alles leert dat je moet weten om
echt zelfredzaam te zijn in het trimmen
Veel workshopgevers kijken niet naar lange termijn
zelfredzaamheid en geven jou bijv geen instructievideo’s mee,
zodat je ook daadwerkelijk thuis aan de slag kunt, nadat je
het grootste deel van wat je geleerd hebt alweer bent
vergeten
Veel workshopgevers geven jou niet de juiste trimtools mee,
waardoor je achteraf waarschijnlijk alsnog de verkeerde
spullen aanschaft
De meeste workshopgevers zijn enkel hondentrimmer of fokker
(zonder trimdiploma) en beschikken niet over de coaching
skills om jou te helpen je bewust te worden van jouw
natuurlijke leiderschapsvaardigheden, deze te vergroten en de
band met je hondje te versterken
De meeste workshopgevers leren jou niets over de
gevoeligheid van je Doodle en hoe je daarmee om moet gaan
De meeste workshopgevers leren jou niets over Doodle
gezondheid en het herkennen van bepaalde symptomen, zodat
je ZELF tijdig kwalen en ziektes kunt bestrijden

Als je alle bezwaren op een rijtje zet kun je begrijpen waarom ik
er een voorstander van ben dat elk baasje (die zijn Doodle de
beste zorg wil geven) in ieder geval leert om ZELF de basis
vachtverzorging in eigen handen te nemen. Maar zelfs als baasjes
daarvan overtuigd zijn, lijken ze nog steeds op zoek te gaan naar
de meest eenvoudige en goedkope oplossing. 

De ene workshop is echter de andere niet, want elke workshop valt
of staat met degene die hem geeft.

Workshop doen
Bezwaren:

              
En zo vergeet ik er vast nog een aantal…



9 van de 10 Doodles en Waterhonden die in de trimsalon
kwamen waren vervilt (en werden dus door trimmers
kortgeschoren)
Baasjes hadden geen benul van hoe ze ZELF de vacht klitvrij
konden houden
Op internet was NUL informatie over Doodle of Waterhonden
vachtverzorging, terwijl er wel destijds al 35 fokkers waren en
Doodles steeds populairder werden
Trimworkshops voor baasjes bestonden niet. Alleen voor
trimmers en aspirant trimmers en alleen voor de bekende
hondenrassen.
Ik vond het leuk om baasjes workshops te geven en ze te
onderwijzen EN beschikte over de kennis, inzichten en
vaardigheden die ontbraken bij andere trimmers, omdat ik
gewend was om met klitgevoelige Waterhond vachten om te
gaan: ik had dus een voordeel boven andere trimmers.
Ik zocht een manier om mijn coaching opleiding te gelde te
maken
Ik wilde een eigen bedrijf beginnen met een unieke doelgroep
en unieke dienst

Toen ik 10 jaar geleden besloot om workshops voor Doodle en
Waterhonden baasjes te gaan ontwikkelen wist ik niet wat ik nu
allemaal weet. 

Het enige dat ik wist was:

En naast alles wat ik wist was er die intense drang die ik voelde
die mijn vervolgstappen richting gaf. Alles in mij zei mij dat wat ik
ging doen van immens belang zou gaan zijn voor de wereld. Ik
kon het proeven, al kon ik destijds niet verder kijken dat de
vachtverzorging en het baas/hond relatie stuk. 

Conclusie



Ondanks dat er na mijn debuut (en het delen van teveel
informatie op internet dat gemakkelijk door anderen werd
gekopieerd en opgepikt) steeds meer trimmers zijn opgestaan die
geld zagen in het workshop concept, blijf ik de massa steeds een
aantal stappen voor, waardoor mijn dienstverlening uniek blijft.

Ik heb vaak het label gekregen commercieel te zijn, gewoonweg
omdat ik me anders profileerde dan de rest die na mij kwam. Juist
omdat ik mij wilde onderscheiden en JUIST omdat ik alleen wilde
werken met baasjes die bereid waren die investering te doen voor
hun Doodle of Waterhond. Die bereid waren dat commitment voor
een beter leven voor hun Doodle SAMEN met mij aan te gaan.

Want ik geef jou alles van mij om JOU zelfredzaam te maken,
zodat JIJ jouw Doodle of Waterhond de beste zorg kunt geven. De
BESTE zorg! Dus niet adequate zorg. En ik doe er al 10 jaar lang
alles aan om mezelf te voorzien van al die expertise die nodig is
om jou al die kennis en vaardigheden, in de breedte te geven. 

Als het mij echt alleen om het geld ging, was ik allang gestopt.
Want eerlijk gezegd heb ik enorm moeten vechten tegen de
massa. Tegen fokkers en reguliere hondentrimmers die mij als een
bedreiging zagen. Tegen de Doodle elite die niks van klitten en
vilt wilde weten. Ik heb meerdere keren mijn aanbod aangepast
om maar de juiste baasjes te bereiken. Ik heb enorm veel kritiek,
op mijn manier van werken moeten opvangen en weerleggen. En
ik heeft mij heel veel tijd, geld en energie gekost om mijn bedrijf
te krijgen, zoals het vandaag staat met alle extra’s die ik op
internet doe om baasjes GRATIS van zoveel mogelijk informatie te
voorzien…

Ratio en geldzucht zijn nooit mijn drijfveer geweest. Ik doe dit en
heb dit al zolang volgehouden, omdat ik VOEL dat het is wat ik
MOET doen (en hoeveel andere trimmers of workshopgevers
kunnen dat zeggen?) Omdat ik VOEL dat ik de wereld iets
belangrijks te brengen heb. Dat begon met vachtverzorging, dat
heeft zich uitgebreid tot Doodle welzijn en daar komt in de nabije
toekomst ook zeker nog het stuk baas/hond coaching bij dat ik
ook al jaren op de achtergrond voel loeren, maar waar de tijd nog
niet helemaal rijp voor was.

Dus als jij een keuze maakt voor een optimale vachtverzorging
van jouw Doodle, staar je dan niet blind op de kosten en kijk
verder dan de vachtverzorging alleen. Ja, zelf doen kost even geld.
Om het op de juiste manier te leren EN voor het aanschaffen van
de juiste tools. Geen enkel ander ambacht kun je verrichten
ZONDER het juiste gereedschap en skills. 



Hoewel het LIJKT alsof je overal kunt leren trimmen wil ik je
vragen om te kijken naar je ECHTE verlangens: wil je leren
trimmen (als in de vacht leren inkorten, hetzij met schaar, hetzij
met tondeuse; ongeacht of dit het beste is voor je hondje?) / of
wil je echt Doodelig, fluffy leren trimmen en wil je de huid en
vacht leren geven wat het nodig heeft? EN wil je naast het
optimaal leren trimmen ook al die andere aspecten van Doodle
welzijn aanleren en jezelf ervan verzekeren dat jij voortaan je
Doodle het beste, meeste stabiele, langste, gezondste leven kunt
bieden dat maar mogelijk is? 

En wil je DUIZENDEN euro’s besparen aan trimkosten en
dierenarts kosten? Dan wil ik je vragen om in de lange termijn
voordelen te denken (die veel talrijker zijn dan een eventuele
korte termijn besparing en veel verder gaan dan geld alleen) en
niet korte termijn te settelen.

Jouw Doodle verdient meer dan dat jij settelt voor wat jij denkt
dat voor dit moment de goedkopere “oplossing” is, toch?

Mijn VIP 2-daagsen dragen de naam VIP en het bijpassende
prijskaartje niet voor niets. Daar kan en WIL ik geen
compromissen in doen, omdat ik dan niet meer alles van mezelf
kan geven en niet de juiste mensen aantrek. Het is dus aan jou om
te besluiten hoeveel jij over hebt voor het optimale welzijn (die
dus verder gaat dan de vachtverzorging alleen) van je Doodle EN
hoeveel jij ervoor over hebt om de natuurlijke leider te worden die
je Doodle nodig heeft. De VIP 2-daagse is dus niet alleen een
investering in je Doodle, maar vooral ook een cadeautje voor
jezelf EN het begin van een nieuw leven, waarin je heel anders
zult leren kijken naar het fenomeen “Doodle” en hoe dat in jouw
leven past. 

En als de VIP 2-daagse niet voor jou weggelegd is (want ik weet
dat maar een klein percentage hiervoor kiest en dat is prima),
dan kun je ook altijd nog mijn LIVE workshops volgen die een stuk
goedloper zijn. Daarin leer je op een hele laagdrempelige manier
nog steeds meer dan in welke andere workshop ook en via de live
streaming kan ik met je meekijken en je behoeden voor fouten,
zodat het toch een beetje voelt alsof ik naast je sta.  

Wat je ook beslist, zet altijd het welzijn van je Doodle (en van
jezelf) voorop en denk aan de langere termijn voordelen en
gevolgen, niet voor de korte termijn winst, want dat is slechts een
moment op een Doodle leven (en dat moment is zo voorbij).

Wat wil jij ECHT voor je Doodle?



Hoe nu verder?

Hoera! Je hebt het hele boek doorgeworsteld en ik durf te wedden
dat je een stuk wijzer geworden bent! (waarschijnlijk wijzer dan je
misschien wel had gewild) Gefeliciteerd!

Wat nu?

Als jij op een zo laagdrempelig mogelijk manier kennis wilt maken
met Doodle of Waterhonden vachtverzorging, heb ik de ideale
starters workshops voor je, waarvan je op de website meer info
kunt vinden en één van de toekomstige data kunt boeken:

Als je een pup hebt die je op de beste manier wilt voorbereiden
op een leven vol 2-maandelijkse trimbeurten (en alles wat daarbij
en bij het Doodle zijn komt kijken) is de LIVE Puppy Prep
(Gewennings)workshop à € 49,00 voor jou de beste eerste stap.

Is jouw hondje al wat gewend, zit hij al in de vachtwisseling of
heeft hij zelfs al een volwassen vacht? Dan kun je het beste
beginnen met de LIVE workshop "Hoe houd je de vacht van je
Doodle of Waterhond ZELF GEMAKKELIJK klitvrij & fluffy
ZONDER scheren?" à € 49,00.

Als deze workshops je goed bevallen kun je daarna beslissen of je
LIVE verder wilt gaan om de rest te leren of dat je liever de VIP
2-daagse wilt doen met mijn persoonlijke begeleiding.

Voor nu dank voor het lezen van dit e-book, zoek me op in de
Doodle Vitaal Facebook groep en wat je ook beslist...
kies vanuit comfort, voor je Doodle en voor jezelf!

Groetjes,
Wanda & Joy (die dit jaar ook 10! wordt)

https://dogcomfort.nl/product/puppy-proof-prep-training/
https://dogcomfort.nl/online-training-klaar-met-klitten-borstel-uitdun-ontklit-training


Heel veel
trimplezier!


