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Lezersreactie 
 

Antwoord op de lezersbrief van Jolanda Smulders. 
 
Allereerst hartelijk dank voor je reactie op het artikel: ”Trimmen ligt mij niet, 
bovendien het doet de hond pijn” in onze 2de nieuwsbrief.  Uit de reactie valt 
te lezen dat sommige zaken nog enige verduidelijking vragen. Dit willen wij 
dat dan ook met alle plezier doen.  
 
We hopen hiermee Jolanda en vele onder jullie te helpen vakkundiger te 
trimmen. 
 

1. Dit is inderdaad geen makkelijk tekst om te begrijpen, want het gaat 
hier om de pure ontleding van “trim-technieken”. Techniek is nu 
eenmaal iets praktisch, iets wat je moet doen of beter gezegd: iets wat 
je moet voelen. Toch hebben wij ons hieraan gewaagd, omdat kleine 
aanpassingen in houding of drukverandering een wereld van verschil 
kunnen betekenen. Het spreekt voor zich dat een praktijktraining of 
beeldmateriaal nog meer effect zouden hebben. Daarom geven we een 
link naar een beeldfragment. Dit is echter een voorsmaakje. Wij zijn van 
plan om volgend jaar een demo te organiseren over ditzelfde thema. 
 

   
    Trimtechniek video 1   Trimtechniek Video 2 
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2. Het inschatten van het gedrag van de hond is een interessant thema 
om door te nemen. Een demo omtrent dit thema is een heel goed 
voorstel. We zetten wij dit dan ook graag op de agenda van 2022.  
 
Het gedrag van de hond tijdens een trimbeurt. 
Wanneer we een ruwharige hond plukken, dienen we de hond goed te 
kunnen vasthouden. We moeten echt overal op zijn body zijn…. Dat 
betekent dat de hond dat moet kunnen accepteren dat we plukken aan 
zijn kop, poten, staart,…. 
Daarom is het aan te raden om de eerste plukbeurt vroeg  te laten 
gebeuren. Sommige ruwharige pups kunnen al vanaf 12 weken een 
plukbeurtje krijgen. Zeker wanneer de pup een harde ruwharige vacht 
heeft, kan dat al doorgaan. Bij die plukbeurt nemen we de tijd om de 
pup de aanrakingen met de handen op zijn hele lijf te leren verdragen. 
Wanneer de pup je handen verdraagt, kun je starten met een zachte 
borstel en een kam. Wanneer dat ook lukt, kun je starten met het 
plukken van alleen de langste en rijpe haren. 
Eerst op de rug, flanken, achterhand,…. Natuurlijk zal de pup 
tegenstribbelen, hij is zijn vrijheid kwijt en wilt deze terug. Het is wel aan 
de trimmer om verder te werken en te stoppen wanneer de pup rustig 
wordt.Veel mensen denken dat de behandeling pijn doet omdat de 
hond tegenwerkt. Dat is zo niet als de trimtechniek van de trimmer juist 
is. 
 

3. Pijn heeft altijd een oorzaak maar deze mag nooit het gevolg zijn van 
het trimwerk.   
Indien er geen andere onderliggende oorzaken zijn (zoals 
aandoeningen van de huid, infecties, opgelopen trauma’s, enz…) dan is 
de oorzaak van pijn te vinden in het trimmen van levende haren. Aan 
de basis hiervan ligt een foute techniek. Eens je vastgesteld hebt dat 
geen enkele andere oorzaak de pijn veroorzaakt heeft, dan kan een 
grondige analyse van de trimtechniek EN een aanpassing ervan 
wonderen verrichten zowel voor de hond als voor de trimmer. 
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Plattelands TV 
 

Zoals jullie weten, zijn we gefilmd door PlattelandsTv op de Eurodog Show. 
  
Deze week (vanaf zondag 5 december 13.00u ) wordt een eerste reportage 
rond de Eurodog Show uitgezonden op PlattelandsTv.   
(online via https://www.plattelandstv.be/) 
Vanaf volgende week 12 december volgen er nog meer themagerichte 
reportages van het gebeuren in de rubriek ‘Ark Van Noë’ (24 x per week). 
 
Allen kijken dus. 
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Kerstwedstrijd 
 

In navolging van ons succes met de Halloween-wedstrijd lanceren we nu ook 
eentje voor de feestdagen.  
Deze dagen kunnen we wel een leuke boost gebruiken.  
Maak een feestelijkste foto en zend deze op naar onze redactie.  
De Kerstman zal de beste er uitpikken.  
Net zoals bij de Halloween-wedstrijd zal de winnaar een leuke prijs krijgen, 
zijn/haar foto zal gepubliceerd worden in ons volgend nummer en op onze 
sociale media.  
Ook komt er een vermelding van zijn/haar Trimsalon, plus extra reclame in 
onze nieuwsbrief. 
 
Alle inzendingen kunnen via mail of post doorgezonden worden naar : 
 
TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 
E-mail: info@trimcanis.be 
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Contacteer ons 
 

Zoals gewoonlijk kan u nog steeds bij ons met opmerkingen of toevoegingen 
terecht. Hebt u voorstellen wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen 
doen in verband met onze dagelijkse werking, het organiseren van 
evenementen, deze nieuwsbrief,… aarzel dan niet om ons te contacteren! 
 

TRIMCANIS 
Beroepsvereniging voor Hondenverzorging vzw 

 
Scharebrugstraat 255, B-8370 Blankenberge 
Tel: +32(0)50 55 01 55 
E-mail: info@trimcanis.be 

 

Voorzitter: 
Dominique Standaert - standaert.domi@gmail.com 

Ondervoorzitter: 
Sarah Finet - enzys.cockers.spaniels@gmail.com 

Secretaris: 
Rik Deblieck - briks1@telenet.be 

Ledenadministratie: 
Tineke Standaert - ledenadmin@trimcanis.be 
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