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Toewijding

Dit boek is opgedragen aan mijn moeder, die al meer dan 50 
jaar hondentrimster is.

Honden zijn haar alles en omdat haar werk haar hobby is en 
haar hobby haar leven, zorgt ze niet alleen voor de honden van 

andere mensen, maar heeft ze zelf ook bijna een elftal.

Mam, zonder jou was ik nooit in aanraking gekomen met 
Waterhonden en Doodles en zou ik nooit doen wat ik nu doe: 

baasjes helpen hun Doodles de beste zorg te geven.

Jij bent mijn toonbeeld van een sterke, onafhankelijke vrouw 
en hoewel ik het nooit zeg ben ik dankbaar voor alles dat je me 
geleerd hebt. Wie had ooit kunnen voorspellen dat ik toch nog 

in jouw voetsporen zou treden?

Zonder mijn moeder was Joy nooit in mijn leven gekomen.
Joy (met mij te zien op de voorpagina en de pagina hiernaast) 

is een Barbet, oftewel een Franse Waterhond, geen Doodle.
Het verschil is nauwelijks te zien, want ze lijken erg op elkaar.
Zo heeft ze niet alleen dezelfde onderhoudsintensieve vacht, 

maar ook dezelfde sprankelende persoonlijkheid.
Joy – een naam die haar ten voeten uit past – is mijn steun en 

toeverlaat en krullige zakenpartner.
Samen met mijn vriend en mijn zoontje is zij de liefde van mijn 

leven.
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Joy en ik zijn een team. Niet alleen in het dagelijks leven, waar 
ze me helpt positief te denken, gegrond te blijven en me elke 
dag weer te doen beseffen hoe magisch en mooi het leven is. 

Maar ook zakelijk: ik trim Doodles en leer baasjes de kneepjes 
van vachtverzorging en welzijn. Joy helpt beide regels, grenzen 

en sociale vaardigheden aan te leren.

Ik hoop dat jullie allemaal je leven mogen delen met een 
vierpotige geliefde die je leven doordrenkt met magie en  

inderdaad .... joy.
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Dankwoord

Tijdens het schrijven van dit boek had ik het genoegen om een 
aantal van de meest vriendelijke, openhartige, warme mensen 
in de hondenindustrie te interviewen die ik ooit heb ontmoet. 
Deze mensen vulden de inhoud van dit boek niet alleen aan 
met hun kennis en expertise, maar gaven mijn lezers ook 
persoonlijk advies om extra voordeel uit het boek te halen.

Ze namen de tijd om interviews met mij te doen en waren 
gedurende het hele schrijfproces erg geduldig (wat voor mij 
een primeur was, want niet alles ging even soepel.) Het was een 
plezier om jullie allemaal te leren kennen en jullie de hemden 
van het lijf te mogen vragen. Hartelijk dank!

Bijzondere dank gaat uit naar Chris Onthank a.k.a. de Canine 
Master met wie ik echt klikte en die zo vriendelijk was om het 
voorwoord van dit boek te schrijven en naar Donald Oliver, een 
Amerikaanse klant, die zo aardig was te helpen mijn 
Engelstalige boek ter wereld te brengen.

Van Petra Visser, eigenaresse van de Australische Labradoodle 
kennel "Dutch Doodles", komen veel van de prachtige foto's uit 
dit boek. Petra was een van de eerste Nederlandse fokkers die 
in mij en mijn werk geloofde, dus haar foto's gebruiken om 
mijn boek te versieren leek me een mooi eerbetoon.

Andere fokkers die hun foto's hebben opgestuurd (die 
daadwerkelijk printbaar waren) zijn Cheryl Sabens van 
Ashford Manor Labradoodles en Edyta Gajewska van Wlochata 
Pasja.

Sommige foto's zijn genomen tijdens mijn trimworkshops. Op 
deze manier krijg je zoveel mogelijk verschillende Doodle 



8

vachttypes te zien.

Zonder op het juiste moment mijn uitgever te hebben ontmoet 
had het jaren kunnen duren voordat mijn eerste boek (en deze 
daaruit volgend) uit was gekomen, daarom dank ik het team 
van BoekScout. Jullie hebben het voor mij mogelijk gemaakt 
om mijn passie met de wereld te delen.

En last but not least een enorme dank aan mijn vriend Gerben 
voor zijn steun in moeilijke tijden. Een vriendin hebben met 
grote dromen is niet altijd makkelijk  (het is voor mijzelf vaak 
al moeilijk genoeg), maar je bent altijd in mij blijven geloven 
en dat is goud waard.
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Aanbeveling

Dani Edgerton, A Place for Paws

"Doodle liefde! Dat is waar dit geweldige boek om draait! 
Wanda houdt van Doodles en dat merk je op iedere pagina. Dit 
is een complete gids voor het trimmen van je eigen Doodle, van 
hulpmiddelen tot schema's en hoe je van het proces kunt 
genieten. Ook legt ze uit waarom je zelf jouw Doodle zou 
moeten trimmen. En aangezien Doodles meer zijn dan alleen 
een hoopje haar, gaat Wanda ook in op gedrags- en 
gezondheidsproblemen in een aantal goed onderbouwde 
hoofdstukken. Zo krijg je echt het totaalplaatje.

Als je grip wil krijgen op de vacht en het welzijn van je Doodle 
terwijl je ook de onderlinge band versterkt, dan is deze 
prachtige handleiding hét boek voor jou (en je Doodle).”
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Voorwoord

Finally, we have a book that fully explains the mysteries behind 
one of the world’s most popular dogs—Doodles! Doodles seem 
to be every- where and are incredibly popular here in the 
United States. In my opinion, the Doodle possesses the perfect 
combination of characteristics in terms of temperament, coat 
type (mostly hypoallergenic) and appearance for many 
individuals and families. Above all, they are just really cute and 
everyone is drawn to them because of their charming 
personalities! They are easy to train and make wonderful 

companions.

I probably work with Doodles at 
least 3 times a week in my private 
practice and at my Canine Center. 
I have even trained a few famous 
celebrities with their wonderful 
Doodles. They love a job and are 
very are eager to please. I have 
seen them work and excel in 
many capacities including 
hunting, service assistance, fly 
ball, agility, and obedience.

When I tell you these dogs are 
very intelligent, I mean it! They 
are smarter than most breeds and 
love the “game” of learning. 
Teaching a Doodle to do tricks is 
lots of fun. I had one client in my 

tricks class teach his Doodle to go the fridge, open the door and 
bring him a can of beer. It seemed like an amazing trick, right? 

Here I am working with 
“Lola”, a Labradoodle owned 
by Kathie Lee Gifford (host of 
NBC’s Today show and Frank 
Gifford (former NFL football 
player)



15

Not really. The problem was the owner did not think this trick 
all the way through. The Doodle unfortunately would leave the 
fridge door open, and then puncture the beer can with its teeth 
and spill its contents all over the floor. To make matters worse, 
the dog quickly learned that the fridge housed tasty treats and 
would help himself whenever he was hungry! This was a 
disaster. A latch installed on the fridge eventually solved the 
problem. So a word to the wise is to make sure you know which 
behaviors you are reinforcing when it comes to training your 
Doodle.

The first time I saw and trained a Doodle was in the late 80’s. A 
client asked me to help her with the cutest 12-week-old fluff-
ball I’d ever seen. This new “designer” breed was said to be 
hypoallergenic, didn’t shed and came with all the wonderful 
characteristics of two of my favorite breeds—the Poodle and 
the Labrador. A year later I worked with another Doodle that 
looked a bit different than the one I had trained previously. 
There were similarities but the coats were not the same (one 
wavy and soft and the other curly and a bit wiry) and they were 
also different sizes. The owner of this new Doodle said that it 
was her under- standing that she bought a dog that did not 
shed. However she quickly started to find out this was not true. 
My client also had no idea what a Doodle was supposed to look 
like and how to groom her. If you are a Doodle owner, I know 
this is how you have probably felt too. These dogs have a lot of 
coat, and how they are cut determines how appealing you will 
find them. Every groomer I know clips a Doodle a bit 
differently. Some Doodles look like Portuguese Water dogs, 
others like Wheaton Terriers and some like Poodles. Many 
times I look at a dog and ask the owner what the breed is and 
to my surprise, they tell me it’s a Doodle. Really, a shorthaired 
shaved down Doodle? Basically Doodle owners depend on their 
groomers to determine what a Doodle should look like. To me 
this is a bit scary. God forbid you have to change groomers—
you may not recognize your dog when you get him back!
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In the early 90’s I started to do some research of my own on 
this new type of dog. I quickly discovered there was very little 
information on the Doodle and its coat care. What was out 
there was very inconsistent in its content. Over the years I have 
been able to draw my own conclusions as to the best way to 
train and raise a Doodle, but how to properly care for and 
groom the Doodle has remained a complete mystery to 
me…until now.

In the summer of 2014, Wanda Klomp requested an interview 
with me for her new book about Doodles. She wanted to pick 
my brain about my experiences in training these wonderful 
dogs. It was a great conversation and we seemed to connect on 
“all cylinders” when it came to our observations and the best 
way to handle and train them. As we carried on our 
conversation, it was as if she already knew my answers. Wanda 
has a deep understanding and knowledge when it comes to 
Doodles. In this easy to read book, she gives you all the 
information you will ever need to care for this remarkable dog. 
Because I am an information junkie when it comes to dogs, I 
could not put From Scruffy to Lovely down once I started 
reading it. It was so exciting to learn from an expert on 
Doodles. Wanda goes over in detail how to bathe, groom and 
brush your Doodle from puppy through adulthood. She goes 
over the heritage of the Doodle and clarifies the questions 
many people have about this unique dog. She shows you how 
to treat different health issues as well as what food will work 
best and why. You learn the importance of grooming your own 
Doodle and how it helps to build a strong bond. I continually 
go back to sections of the book to use as a reference. Yesterday 
I was training a puppy Doodle and went back and referred to 
the section on puppy coats and how to care for them. Thank 
you Wanda for putting your expertise into a book for present 
and future Doodle lovers to learn and enjoy.

If you have a Doodle, are thinking of getting one or are just 
curious about everything to do with dogs, you are going to love 
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this book. From Scruffy to Lovely gives you as much 
information as you will ever need to keep your Doodle looking 
and feeling its best.

Canine Master
Chris Onthank
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VOORBESCHOUWING: A (Wo)Man’s Best 
Friend

Ik ben opgegroeid tussen de honden.  In de trimsalon, in huis, 
op bed.  Zolang ik leef vertoef ik al tussen de honden. 

Niet beter wetende, heb ik me dus ook nooit afgevraagd wat 
de aantrekkingskracht van honden is voor de mens.  Sinds 
mijn broer en ik echter het huis uit zijn is het aantal honden in 
ons ouderlijk huis verdubbeld. Het aantal honden dat het huis 
heden ten dage bevolkt is acht

Acht langharige, krullende, kwispelende, aandacht opeisende, 
vrolijke, vierbenige vrienden. Je kunt je voorstellen dat met 
acht van deze bezige bijtjes in de woonkamer en een 
veelbezochte trimsalon in de bijkeuken het huis behoorlijk vol 
is...

Wat is toch die aantrekkingskracht tussen honden en mensen?  
Wat maakt dat de hond de bijnaam “a (wo)man’s best friend” 
heeft gekregen en niet de poes, de goudvis, papegaai of cavia?

Sinds afgelopen weekend is bij mij het kwartje gevallen. 
Tijdens een coaching seminar zag ik Tony Robbins middels 
een Youtube filmpje aan het woord. Op virtuoze wijze vertelde 
hij over de innerlijke drijfveer van de mens en hoe deze 
samenhangt met zes levensbehoeften.  Wij mensen handelen 
namelijk vanuit zes behoeften en maken keuzes afhankelijk 
van de behoefte die voor ons de meeste prioriteit heeft.  
Hoewel die behoefte bij een ieder kan verschillen, speelt er één 
toch wel de boventoon en dat is de behoefte aan liefde en 
verbinding. 

Ieder mens heeft de behoefte aan liefde en verbinding, het zij 
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bewust, het zij onbewust, maar het zij zo.  Zelfs de meest 
stoere bink, gothic freak of nietige muurbloem.  En aangezien 
wij slechts mens zijn doen we de meest rare dingen om in die 
behoefte te voorzien (daar kan ik een totaal ander artikel aan 
wijden). 

Ik heb altijd gedacht dat mijn ouders zich bedolven onder de 
honden (niet omdat het zoveel honden zijn, meer omdat het 
huis zo klein is) om een bepaald gat op te vullen. De hond als 
surrogaatkind.  Ik vond het een plausibele reden. Een beetje 
overdreven om dan meteen een weeshuis aan kinderen in huis 
te nemen, ter vervanging van twee, maar toch redelijk 
plausibel. Maar kun je dan ook verslaafd raken aan (het 
hebben van) honden? 

Wel, als het Doodles of Waterhonden zijn. (Natuurlijk kunnen 
mensen geobsedeerd zijn door Poedels of Herdershonden, 
maar laat die maar hun eigen boeken schrijven!) Ik heb deze 
verslaving overal om me heen gezien, sommige van mijn 
klanten zijn er zelfs fokkers van geworden. Ieder zijn smaak 
en ik snap het. Hoe bot ik voor de leesbaarheid van de tekst 
ook mag klinken, met mijn achtergrond kan het niet anders 
dan dat ook ik volledig gevallen ben voor deze levende 
teddyberen. Naar mijn mening is er geen ras zo “zen” als de 
Doodle of Barbet.  En als ik een nestje zie van vier tietzuigende 
hummeltjes van truffels, vult mijn hart zich met zoveel teder- 
en zachtheid, daar kan niets tegenop. 

Natuurlijk is een hond “a (wo)man’s best friend”.  Een hond is 
immers de ideale versie van een huisgenoot. Tevreden met een 
aai over zijn bol, klaagt nooit over het eten, altijd in voor een 
lolletje. Hij troost je wanneer je verdietig bent en vergezelt je 
wanneer je alleen bent.  Hij fungeert als warmwater kruik 
onder je deken als je slaapt, als pepmiddel wanneer je energie 
nodig hebt, als je persoonlijke clini clown wanneer je ziek 
bent. Hij beschermt je, waakt over je en staat je altijd terzijde.  
Hij verblijdt, verrast, vertedert, vertrouwt, verdedigt je en is 
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altijd blij om je te zien en bij je te zijn. 

En in tegenstelling tot je partner is hij altijd tevreden en 
vraagt nooit om een tegenprestatie.  Dat is pas 
onvoorwaardelijke liefde. Hoeveel verbinding kun je als mens 
nog meer verlangen? 
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Wie ben ik?

Mijn naam is Wanda Klomp, ik ben een gediplomeerde life 
coach en hondentrimster.

Als dochter van een perfectionistische hondentrimster en 
hondenfanaat, wiens leven volledig uit honden bestond 
(hondentrimmen, hondenshows, hondenclubs, hondenboeken 
en sinds de komst van Internet ook honden Googelen) ben ik 
tussen de honden opgegroeid en heb ik hondenvachtverzorging 
en communiceren met honden met de paplepel ingegoten 
gekregen.

Na jaren proberen mijn plekje te vinden in het bedrijfsleven, 
besloot ik in 2008 bij mijn moeder te gaan werken. Zij vond 
altijd al dat ik talent had, maar trimmen strookte nooit met 
mijn beeld van een succesvolle carriere. Toen ik tot mijn 
verrassing ontdekte dat ik het trimmen niet alleen leuk, maar 
ook uitdagend vond, besloot ik naast mijn opleiding tot life 
coach de trimopleiding van het HKI te doen.  Uiteraard liep ik 
stage bij mijn moeder, die de strengste, meest kritische lerares 
was die je maar kunt hebben. 

Nadat mijn moeder de Franse Waterhond (Barbet) in 
Nederland introduceerde, begon ze hobbymatig Franse en 
Italiaanse Waterhonden (Lagotto Romagnolo) te fokken.  
Totaal verliefd op deze oude jachtrassen en voorouders van de 
Poedel, deed ze dagelijks onderzoek in de oude archieven om 
zoveel mogelijk over de geschiedenis en oorsprong van deze 
honden te weten te komen. Oude foto’s en documenten hielpen 
haar de trimschema’s voor deze nog vrij onbekende rassen te 
ontwikkelen: een hele natuurlijke manier van trimmen, totaal 
verschillend van de stilistische manier waarop Poedels geknipt 
worden.

In tegenstelling tot de meeste andere trimmers die op poedels 
leren knippen, leerde ik het vak  op Waterhonden en zo werden 
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ontklitten, ontvilten en effileren op natuurlijke wijze mijn 
tweede natuur. 

Vanwege mijn moeder’s reputatie kwamen Waterhonden 
vanuit alle hoeken van het land naar onze salon om getrimd te 
worden en als vanzelfsprekend volgden ook de Labradoodles al 
snel. Binnen korte tijd waren we de enige trimsalon in 
Nederland die dagelijks Doodles en Waterhonden op tafel 
hadden en het duurde niet lang voordat klanten ons vroegen of 
wij ze wilden leren hun hond zelf te trimmen.

Mijn moeder had hier het geduld niet voor, maar voor mij 
bleek het de ideale werkvorm te zijn om coaching met 
hondentrimmen te combineren. Voordat ik het wist had ik 
mijn eerste website Waterhondentrimster.nl gelanceerd. Zodra 
mijn website in de lucht was, stroomden de aanvragen binnen 
en omdat 80% van de workshopdeelnemers uit Doodle baasjes 
bestond lanceerde ik binnen twee maanden ook 
Doodletrimster.nl 

Dat bleek een schot in de roos te zijn.  Blijkbaar was ik niet 
alleen de enige Doodletrimster: ik was ook de enige persoon 
die professionele Doodle trimworkshops voor baasjes 
verzorgde. Ik ontdekte dat er een gebrek aan correcte 
informatie bestond over het Doodle trimmen. En omdat 
sommige baasjes echt wanhopig waren vanwege de klitten en 
het vilt, besloot ik dit gat te dichten middels mijn websites, 
Facebook pagina, blogs, nieuwsbrieven en een e-book. Baasjes 
vanuit alle hoeken van Nederland en zelfs België stroomden 
naar mijn workshops, zo blij dat ze eindelijk zelf konden leren 
hoe ze hun Doodle of Waterhond op een professionele, 
natuurlijke manier konden trimmen.

Ik heb de fokkers benaderd en hen voorzien van 
informatiebladen die ze aan hun klanten konden geven. Ook 
ben ik een webshop gestart, zodat baasjes meteen de juiste 
trimmaterialen konden aanschaffen in plaats van eerst veel 
geld uit te geven aan materialen die ongeschikt zijn voor de 
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onderhoudsgevoelige Doodle en Waterhonden vachten.

DoodleComfort

Naast het trimmen beschouw ik het als mijn missie om zoveel 
mogelijk baasjes te helpen hun Doodles of Waterhonden de 
beste zorg mogelijk te geven, zodat ze een fijn, zorgeloos leven 
kunnen leiden. Daarom heb ik mijn bedrijf DoodleComfort 
genoemd.

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.

Met mijn bedrijf leer ik baasjes hoe ze leiding kunnen geven 
aan hun hond en hoe ze een relatie kunnen opbouwen op basis 
van wederzijds vertrouwen en teamwork. Ik geloof dat het 
trimmen van je eigen hond die relatie versterkt. En als het 
baasje de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt om de 
hond vanaf het allereerste begin goed te verzorgen, hebben 
zowel de hond als het baasje hier levenslang profijt van.

Met dit boek heb ik de kans gekregen om alle Doodle-baasjes te 
helpen, van Antwerpen tot Amsterdam.
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Waarom een boek 
over Doodle 

vachtverzorging?

Waar tien jaar geleden de 
populariteit van de poedel 
nog hoogtij vierde, heeft de 
poedel van weleer plaats 
gemaakt voor de Doodle en 
Waterhond van nu. Veelal 
hetzelfde karakter (want de 
poedelgenen zijn nog steeds 
in beeld), maar een hele 
andere vacht, want 
poedelvacht gemixt met 
andere rassen. En daar waar 
poedelvachten gemengd 
worden, wordt de noodzaak 
voor vachtverzorging 
automatisch groter. Doodles 
veroveren steeds meer 
terrein. Met hun mooie 
dikke vachten en lieve, open 

blik doen ze het hart van menig baasje smelten. En het feit dat 
de meeste Doodle vachten anti-allergeen zijn geeft mensen die 
voorheen geen hond konden houden, nu ook de kans om deze 
vleesgeworden knuffelberen in de armen en het gezin te 
sluiten. Voeg daar nog de vele hulphonden Doodles aan toe en 
je begrijpt de gestaag groeiende populariteit van deze nieuwe 
zogenaamde “designer breed”. 

Maar waar mensen die voorheen een poedel kochten wisten 
waaraan ze begonnen, hebben de meeste versbakken Doodle 
baasjes geen flauw benul van het vele werk dat komt kijken bij 

Waterhonden (de Barbet of 
Franse Waterhond, de Lagotto 
Romagnolo, of Italiaanse 
Waterhond, de Perro d’Agua of 
Spaanse Waterhond en de Ciau 
d’Agua, de Portugese 
Waterhond) zijn rond dezelfde 
tijd populair geworden als de 
Doodles, dankzij president 
Obama. Zij zijn echter een heel 
oud ras, gefokt om aangeschoten 
gevogelte uit het water te “ 
retrieven”. Het ras is zo oud, dat 
de poedel uit de Waterhonden is 
gefokt, ook in eerste instantie als 
jachthond. Het is het enige ras 
met een vergelijkbare 
vachtstructuur als Doodles, 
maar omdat ze zo weinig in 
aantal zijn en er geen 
marketingcampagne op los is 
gelaten voor de anti-allergene 
vacht kent bijna niemand ze.
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het klitvrij houden van de vacht. En dat leidt in negen op de 
tien gevallen tot trammelant op de korte of lange (afhankelijk 
van de vachtstructuur) termijn.  

De meeste Doodles zien hun eerste trimsalon namelijk vaak 
pas van binnen als ze zeven maanden jong tot één jaar oud zijn, 
of zelfs ouder. Dat is immers de periode waarin de puppyvacht 
plaats maakt voor een volwassen vacht, wat het onderhoud 
ineens een stuk moeilijker maakt. Een puppyvacht is namelijk 
veel losser en zachter van structuur dan de stevigere, 
klitgevoelige volwassen vacht. Dus waar de puppyvacht nog 
gemakkelijk te borstelen viel met een eenvoudig (katten) 
borsteltje, komt deze met geen mogelijkheid door de volwassen 
vacht heen.  Dit zou zo kunnen lijken, op het eerste gezicht.

Daarom denken veel baasjes dat ze keurig loyaal borstelen en 
dat de vacht van hun hond geen enkele klit bevat, maar komen 
ze van een koude kermis thuis als ze bij de trimsalon horen, 
hoezeer de vacht niet alleen in de klit zit, maar helemaal vervilt 
is. Met als gevolg een kaalgeschoren hond, gedesillusioneerde 
baas en een flinke deuk in de portemonnee. 

Dit is de dagelijkse realiteit voor veel Doodle baasjes. In de 
afgelopen jaren zijn Labradoodles, Australian Labradoodles, 
Golden Doodles en Cobberdogs steeds populairder geworden. 
Zo populair zelfs dat de wereld heden ten dage bevolkt wordt 
door duizenden Doodles en Oodles (poedelkruisingen), 
waarvan de meeste in Amerika, Engeland en ons kleine 
Nederland leven.  

Hoewel er al een aantal boeken geschreven zijn over deze 
nieuwe huishond en daarin vaak wel een hoofdstuk aan 
vachtverzorging werd besteed, is over dit specifieke onderwerp 
nooit veel uitgeweden, terwijl er bij Doodle vachtverzorging 
zoveel komt kijken dat daar een totaal boek over geschreven 
kan worden. En wie veel tijd op internet besteedt weet dat er 
nog steeds heel veel vragen leven onder nieuwe en bestaande 
Doodle baasjes die ze maar moeilijk of deels beantwoord zien 
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door alle verschillende meningen en instructies die op internet 
te vinden zijn.

Vanwege de inmenging van diverse soorten vachten kun je wel 
zeggen dat Doodles de meest onderhoudsgevoelige honden ter 
wereld zijn. De meeste baasjes en fokkers hebben hier geen 
flauw benul van, maar er bestaat geen enkel ander ras met een 
soortgelijke vacht, behalve de Waterhond. 

Van de vier soorten Waterhonden worden er twee standaard 
kort geschoren: de Spaanse Waterhond en de Italiaanse 
Waterhond, die beide een korte stevige, zeer klitgevoelige 
krullenvacht hebben. De Portugese Waterhond (de beroemde 
Obama hond) heeft een veel sluikere vacht die gemakkelijker te 
onderhouden is en daarmee blijft de Franse Waterhond over, 
wiens vacht vaak net zo moeilijk te onderhouden is als die van 
een Labradoodle.  

Als gespecialiseerde Doodle en Waterhondentrimster (en 
iemand die van kleins af aan al een enorme boekenwurm is en 
de droom had zelf ooit boeken te schrijven) die uit ervaring 
weet hoe de praktijk eruit ziet en speciaal een bedrijf heeft 
opgezet om zoveel mogelijk baasjes ter wereld te helpen hun 
Doodle het beste te bieden, heb ik besloten het langverwachte 
boek over Doodle vachtverzorging te schrijven.

Hoe meer baasjes beschikken over de juiste tools en inzicht, 
hoe meer Doodles een gelukkig, gezond, klitvrij leven kunnen 
leiden en hoe meer baasjes en Doodles kunnen genieten van 
hun leven samen.  Om de vacht klitvrij, gezond, glanzend en 
aaibaar te kunnen houden zijn er namelijk enkele dingen die 
elk Doodle baasje moet weten over de vachtstructuur, het 
verharen, de haargroeicyclus en over wat klitten zijn, hoe ze 
ontstaan, hoe je ze kunt verwijderen, maar vooral hoe je ze 
kunt voorkomen. Door inzicht te krijgen in wat vachten zijn, 
welke verzorging welke vachtstructuur nodig heeft en bij wijze 
van spreken Vachtexpert te worden over je eigen Doodle hoop 
ik je te helpen de verantwoordelijkheid over het welzijn van je 
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Doodle in eigen hand te nemen en je Doodle zelf de beste 
(vacht)verzorging mogelijk te bieden. In dit boek leer je daar 
alles over, zodat je samen met je Doodle een heerlijk, klitvrij en 
voor beiden comfortabel leven kunt leiden 

Ieder mens heeft een bepaalde missie in het leven die vaak 
samenhangt met het brengen van een meerwaarde en 
verrijking zijn in de levens van anderen.  Voor mij voelt het als 
mijn missie om mijn kennis en ervaring te gebruiken om de zin 
en onzin over Doodle vachtverzorging te scheiden en zoveel 
mogelijk baasjes te helpen hun Doodles het beste te bieden.  
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Hondenbaasjes kiezen vaak het ras dat ze willen op basis van 
de "look", en honden komen voor in bijna oneindige 
combinaties van maten, vachttypes en kleuren. Uiteraard 
hebben kortharige honden veel minder zorg nodig dan hun 
langharige of vollere broers en zussen. Maar aangezien je een 
Doodle hebt en één van de redenen waarom je voor dit ras hebt 
gekozen was vanwege de volle, weelderige vacht, is het een 
absolute noodzaak om die vacht vrij van klitten te houden. Hier 
is waarom:

Doodles hebben "haar", en geen "vacht". Hoewel zowel haar als 
vacht chemisch identiek zijn, zijn er verschillen in hun 
groeicyclus en textuur. Een vacht is dicht, meestal kort van 
lengte, heeft een korte groeicyclus en verhaart continu. Het 
haar is langer en fijner, meestal golvend of krullend, en lijkt 
continu te groeien. De krullen vangen het verharende haar op 
en houden huidschilfers in de vacht. Zo komen Doodles (en 
andere honden met haar) aan hun niet-verharende en 
hypoallergene reputatie.
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Het “weten” dat de vacht 
niet verhaart geeft een 
verkeerd beeld van de 
benodigde vachtverzorging. 
Een hond moet namelijk 
niet geborsteld worden om 
verharing tegen te gaan, een 
hond moet geborsteld 
worden om klitten te 
voorkomen en juist een 
vacht die niet verhaart is 
veel klitgevoeliger dan een 
vacht die wel verhaart. 

Elke dag komen Doodle-
baasjes erachter dat het 
onderhouden van een dikke, 
lange vacht hun leven een 
beetje in de weg staat. 
Omdat veel Doodles een mix 
van vachtstructuren hebben, 
kan hun vacht nogal 
frustrerend zijn om te 
verzorgen.

De meeste nieuwe Doodle-
eigenaren zijn zich er niet 
van bewust hoeveel werk er 
bij komt kijken om de vacht 

van hun honden klitvrij te houden. In negen van de tien 
gevallen leidt dit gebrek aan kennis tot problemen.

Het is zaak te beginnen met de juiste verzorging van de vacht 
van jouw hond wanneer deze voor het eerst in je leven komt, 
meestal als pup. Helaas hebben veel eerste Doodle eigenaren 
geen idee wat ze moeten doen. Ze gaan ervan uit dat ze goed 
borstelen, want hun Doodles hebben geen enkele klit. 

Wat je moet weten over een 
hypoallergene hondenvacht

Een van de grootste redenen 
waarom Doodles zo populair zijn, is 
het feit dat hun vacht wordt 
geadverteerd als hypoallergeen. 
Alle hondenvachten "verharen" en 
allemaal maken ze huidschilfers 
aan*. Omdat de Doodle haren niet 
uitvallen en de huidschilfers in de 
vacht blijven zitten, zullen mensen 
die normaal gesproken allergisch 
zijn voor honden minder (of zelfs 
geen) allergische reacties krijgen. 
Dit is niet alleen een zegen voor 
Doodle-eigenaren, maar ook voor 
hun vrienden, buren en iedereen 
met wie hun hond in contact komt.

Maar het nadeel van een 
zogenaamde hypoallergene vacht is 
dat deze veel aandacht van je 
vraagt.

*Schilfers zijn kleine stukjes huid. 
Alle dieren met bont of veren 
(d.w.z. honden, katten, vogels en 
knaagdieren) produceren 
huidschilfers. Sommige mensen 
zijn allergisch voor deze 
huiddeeltjes.
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Na ongeveer 5 a 6 maanden begint een puppy zijn hele vacht te 
wisselen, die een losse en zachte structuur heeft en deze wordt 
vervangen door de stevigere volwassen vacht, waardoor het 
onderhoud ineens een stuk moeilijker wordt. Een eenvoudige 
(katten)borstel is nog afdoende voor de puppyvacht, maar zal 
zeker niet door de volwassen vacht heen komen, die dagelijks 
in de klit kan raken.

Hier merkt het baasje dat de vacht van de hond meer is dan 
hij/zij aan kan en brengt de hond voor het eerst naar de 
trimsalon. De meeste professionals trimmen meerdere honden 
per dag om rond te kunnen komen, dus wanneer een vervilte 
Doodle in de trimsalon komt is er geen tijd of bereidheid om de 
klitten en viltplekken volledig te verwijderen. Een hond als 
deze verknoeit het hele schema. Sommige trimmers vinden het 
oprecht sneu om urenlang een Doodle op tafel te hebben staan 
terwijl ze moeizaam proberen te ontwarren en ontklitten. En 
dat is prijzenswaardig.

Baasjes schrikken als de trimmer hen vertelt dat de vacht van 
hun hond vol zit met klitten. Waar het op uitdraait is dat uren 
later de honden volledig kaalgeschoren uit de trimsalon komen 
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wandelen, waardoor de baasjes ontgoocheld en 
gedesillusioneerd met een flinke rekening achterblijven. Dat is 
de dagelijkse realiteit voor veel Doodle-eigenaren.

Ik durf te wedden dat je hier niet over nagedacht hebt toen je 
fluffy baby in je leven kwam. Maar hoe lastig dit ook voor jou 
is, voor je Doodle is het ook geen pretje. Omdat de meeste 
Doodle-eigenaren niet weten hoe ze met de vacht van hun 
hond om moeten gaan, worden de meeste Doodles pas naar de 
trimsalon gebracht als ze vol zitten met klitten en viltplekken. 
En hoe zorgvuldig de trimmer daarna ook aan je hond werkt, 
het is voor beiden een lange, onaangename ervaring om van 
die rommel af te komen. Daarom heeft de trimmer, zoals ik in 
de vorige paragraaf al zei, in dit geval geen andere keuze dan je 
hond kaal te scheren. Dan, als het haar weer aangroeit, moet je 
je houden aan een regelmatig trimschema van minimaal 6 keer 
per jaar. Tegen de tijd dat je Doodle de respectabele leeftijd van 
15 jaar heeft bereikt, heb je al een klein fortuin uitgegeven aan 
de verzorging.

Om jou en je Doodle te helpen dit lot te vermijden, moet je 
precies weten wat je moet doen en hoe je het moet doen. 
Gewetensvolle hondeneigenaren snakken naar correcte, 
consistente, no-nonsense, werkbare informatie om hun 
kostbare, liefdevolle Doodles de best mogelijke zorg te geven. 
Hoe meer eigenaren over de juiste middelen en inzicht 
beschikken, hoe meer hun Doodles een gelukkig, gezond en 
klitvrij leven kunnen leiden.

De boeken die al over deze nieuwe gezinshonden zijn 
geschreven, bevatten meestal alleen oppervlakkige passages 
over de verzorging. En mensen die op internet op zoek zijn 
naar trim informatie vinden tegenstrijdige instructies en 
video's die evenveel vragen oproepen als ze beweren te 
beantwoorden.

Ik heb dit boek geschreven om van elke Doodle-eigenaar een 
expert te maken. Dit boek zal elke Doodle ouder leren hoe ze de 
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vacht van hun “kind” gezond, glanzend, knuffelig en klitvrij 
kunnen houden. Ik schrijf over verharen, de haargroeicyclus en 
leg uit wat klitten zijn: hoe ze ontstaan en hoe je ze kunt 
verwijderen, maar vooral hoe je ze kunt voorkomen. Ik ga in 
detail in op het zelf trimmen en vormgeven van het haar van je 
hond, zodat deze altijd die "no-grooming," natuurlijke look zal 
hebben, waar jij ooit zo verliefd op geworden bent.

En zelfs als je een ander ras bezit met een vergelijkbare 
klitgevoelige vacht, kun je de technieken in dit boek gebruiken 
om je hond te helpen een comfortabeler leven te leiden.
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Aangezien Doodle comfort en Doodle eigenaarschap veel 
verder gaan dan het verzorgen, leer ik vanaf hoofdstuk 9 
dingen die elk baasje  moet weten, welk ras je ook hebt. Maar 
in het bijzonder alles wat je nodig hebt om het welzijn van je 
Doodle in eigen hand te nemen. Mijn doel is niets minder dan 
dat zowel baasjes als honden samen een gelukkig, leuk en 
gezond leven leiden. 

Wees niet verontrust door wat je tot nu toe hebt gelezen; het 
volgende deel van het boek zal je alle ins en outs van de basis- 
en geavanceerde verzorging leren. Dit houdt veel meer in dan 
je zou hebben gedacht, maar ik houd je hand vast en leid je 
stap voor stap door dit alles heen. In een mum van tijd leer je 
hoe je het welzijn van je Doodle1 letterlijk in eigen handen kunt 
nemen. 

Ben je er klaar voor? Laten we beginnen.

1 Om het makkelijk te houden, wanneer ik in de tekst de naam 
"Doodle" gebruik, verwijst dit naar alle soorten (Australian) 
Labradoodles en Golden doodles, maar de technieken die ik 
noem kunnen ook gebruikt worden op Waterhonden, Poedel 
kruisingen of in principe elke hond met een zachte, pluizige 
vacht.


