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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

PS omdat ik altijd nogal lang van stof ben (ik ben een vrouw
van vele woorden, zoals men dat noemt, omdat ik het
belangrijk vind om jou zo volledig mogelijk te informeren),
heb ik het e-book in 2 delen opgedeeld, zodat het beter
behapbaar voor je is. Dit is deel 1.

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 Doodle trimopleiding (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 boek dat o.a. via Bol.com te koop is. 

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 boek in printversie of digitale versie 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/van-scruffy-naar-fluffy/9200000110044118/?bltgh=lK5--RZ-g4QmHOXpiO5I7Q.2_9.10.ProductTitle
https://dogcomfort.nl/product/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

Oh, als je het nog niet gedaan hebt: schrijf je dan direct ook even
in voor mijn gratis Doodle Comfort & Care week die ik elke 4
weken geef om jou laagdrempelig en op de leukste manier te
laten ervaren hoe het is om zelf met je hondje aan de slag te
gaan.

The more, the merrier! 

https://dogcomfort.nl/5-dagen-challenge/

