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Wat als ik u zeg: ”Trimmen kent eigenlijk geen vaste regels”?
Als we naar de oorsprong van onze sector kijken dan wordt dit bovenstaand gezegde heel duidelijk
verklaard.
Het trimmen zelf is eigenlijk ontstaan uit noodzaak.
1. Een functioneel probleem oplossen.
Een mooi voorbeeld hiervan is het
continentaal model bij de poedels.
Men heeft hier uitgesproken meningen over:
sommigen vinden het mooi, sierlijk en elegant
en anderen vinden het dan maar weer niks.
Maar wat is het nut van een geschoren kont
met twee mooi rond en strak geknipte bollen
op de rug?
Om dit te kunnen achterhalen moeten we
terug gaan naar de oorsprong van de poedel.
De poedel -die zich nu in rasgroep nummer 9
bevind, de groep van de gezelschapshondjes- was in oorsprong een jachthond. Bewijs
hiervan: zijn naam, vacht en de schilderijen uit de middeleeuwen en de renaissance.
De poedel is een Frans ras ontstaan uit de Barbet. De Fransen zeggen niet poedel, noch
“poodle” of “Pudel” maar “CANICHE”.
Etiologische bestaat het woord uit:



“CANE”, wat zoveel als vrouwelijke barbet betekent.
“iche”, zo genoemd om dat het dier vrijwillig in het water gaat.

Ook verwijst het woord: “une CANE” naar een vrouwelijke eend.
De Duitse benaming van het woord “pudel” komt van “puddeln”, wat zoveel al waterplas
of moeras betekend.
Je hoort me dus al komen: samen met de oude schilderijen, de verwijzing naar de krulvacht
van de barbet, het water en de soort vogels, kunnen we met zekerheid zeggen dat onze
poedel als jachthond werd gebruikt.
Meestal werd de poedel als apporteerhond gekweekt om eenden uit het drassige water
van het moeras te halen.
Wat hebben die bollen of “Pom-poms” nu te maken met dat apporteerwerk? En hoe is dat
continentale model daar nuttig voor?
Het is simpel: het model dient om de nieren te beschermen tegen de kou van het water.
In die tijden stond persoonlijke hygiëne nog niet zo ver. Laat staan dat men iets wist over
een goede basis vachtverzorging.
Naar alle waarschijnlijkheid zaten deze krulvachten vol met ongescheurd vilt, met als
gevolg dat de honden in hun bewegelijkheid werden beperkt door de vele zware knopen.
De snelle oplossing van de jager was het achterwerk van de honden te knippen met de
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schapenschaar.Waar nodig lieten ze haar als bescherming. Bvb.: t.h.v. de nieren. Deze
liggen bij de hond dicht tegen de oppervlakte op de rug. Daardoor is de nier gevoelig om
kou te vatten.
In die tijd waren het nog geen mooie ronde “Pom - Poms”.
Deze evolutie is er gekomen met de transitie van het ras van jachthond naar
gezelschapshond.

2. Van jaarmarkt over tentoonstelling naar rasstandaard en duizend-en-1 trimschema’s.
Het ontstaan van een rasstandaard en de daaruit voorvloeiende regeltjes voor veel
verschillende soorten trimschema’s, kent zijn oorsprong in het willen promoten van het
beste fokmateriaal.
In die tijd werden honden vooral gehouden omdat ze nuttig waren. Het was dan ook
essentieel dat enkel de exemplaren, die de beste aspecten bezaten om deze functie te
vervullen, gebruikt werden om te fokken.
Inteelt was “de oplossing” met alle gevolgen van dien.
Onze voorvaderen wisselden dieren uit met naburige dorpen of boden ze als koopwaar aan
op de jaarmarkten.
Het verkopen gebeurde veelal per opbod. Ze werden eerst tentoongesteld voor potentiële
kopers en later in een ring voorgesteld ter verkoop.
Bijgevolg rees de noodzaak om de hond in een zo goed mogelijk gezondheid en met een
goede fysiek conditie voor te stellen zodat ze voor een groter bedrag verkocht konden
worden.
Vanuit deze optiek zal naar alle waarschijnlijkheid de basis vachtverzorging zijn ontstaan.
Enkel de beste exemplaren werden gebruikt om te fokken.
De adel groepeerde zich in jachtverenigingen, kennelorganisaties en later ook
rasverenigingen.
Deze privé-initiatieven hebben uiteindelijk de rasstandaard -zoals we die nu kennenopgesteld. Door deze rasstandaard konden fokkers, en later ook keurmeesters, de beste
exemplaren van een ras kiezen.
Het diende (en dient nog steeds) als een leidraad om te kunnen bepalen of een bepaald
individu voldoet om een bepaalde functie voor de mens te kunnen vervullen.
Juist omdat het een leidraad is -zeker voor interpretatie vatbaar- kunnen er subtiele
verschillen in type zich vormen.
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Worden die verschillen te groot dan krijg je het ontstaan van een ander ras. Een mooi
voorbeeld hiervan is de splitsing in 1947 van de Engelse Cocker Spaniël en de Amerikaanse
Cocker Spaniël.

De aanpassingen, vooral t.h.v. het hoofd en de vacht, werden veroorzaakt door een
verschil in functie: waar de Engelse Cocker toen nog meer voor de jacht werd gebruikt, zag
men de Amerikaanse Cocker (met zijn weelderige vacht, sierlijk hals en liefelijk hoofdje)
steeds vaker verschijnen in, het toen nog prille, wedstrijd gerelateerde showgebeuren.
Dit verschil wordt heel belangrijk als we naar de trimschema’s kijken.
Elke fokker, keurmeester of zelfs eigenaar heeft een voorkeur of wordt aangetrokken tot
bepaalde aspecten van de rasstandaard. Dit kan zijn omdat ze die functioneler, mooier of
tegenwoordig gezonder vinden.
Bijgevolg gaat men deze accentueren op vlak van toilettage.
Veel trimschema’s kennen dus aanpassingen naargelang de types van veranderingen. Bvb:
omdat de Engelse Cocker steeds meer zijn weg vond naar de showring, was er een
duidelijke vermeerdering van vacht.
In de rasstandaard lezen we dat de bevedering van het achterbeen niet boven de hak mag
komen. Dit komt nog bij het oude type voor.
Het voorste deel van het been, net onder de hak, heeft geen lange haren en is dus
trimbaar.
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Pagina 5 van 11

Bij het hedendaagse type is dit duidelijk niet het geval en moet het dus vanaf de hak naar
de voet in model geknipt worden.
Zowel de oude versie van het trimschema als de verschillende nieuwere versies gaan de
ronde.
Een vraag die zich dan stelt: “Wat is nu de correcte versie?“
Mijn antwoord: “Alle zijn juist, als je ze maar toepast voor het type waarvoor ze gemaakt
zijn.”
Hoe kun je ze herkennen?
Vergelijk de hond die je op je tafel hebt met de rasstandaard en ga op zoek naar zijn sterke
en zwakke punten volgens deze standaard.
Aan de hand van deze gegevens kun je de verschillende trimschema’s raadplegen en daar
de meest passende uithalen.
3. Wat met de huishond, de kruising en de nieuwe rassen?
Bij de huishond is de toilettage ook ontstaan uit noodzaak.
Voor de Eerste Wereld Oorlog hield de adel en de burgerij
honden als gezelschapshonden. Ze lieten de verzorging over
aan het huispersoneel.
Tijdens het interbellum nam Jan Modaal ook meer en meer
gezelschapshondjes in huis. Dit waren voornamelijk
straathondjes. Die hadden weinig nood hadden aan
vachtverzorging.
In de jaren 50, toen Jan met de pet meer geld verdiende en zich dus ook meer kon
veroorloven, steeg de vraag naar rashonden.
Daardoor gingen meer mensen honden fokken. In deze periode werden ook de
hondententoonstellingen, als lucratieve hobby, populairder.
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Waar voorheen de hond als nutsvoorwerp werd bezien, evolueerde hij nu naar een statussymbool.
Mooie lange vachten werden steeds populairder en de verzorging ervan werd uitgebreider.
Fokkers en eigenaars gingen steeds meer op zoek naar tools en technieken om die vachten
te bewerken.

De eerste tondeuses voor honden werden in de jaren 1940 en 1950 op de markt gebracht.
De eerste staande droger zou ook geïntroduceerd zijn in deze periode.
Toen ontstonden ook de eerste trimsalon’s. Ze waren primitief ingericht en uitsluitend
bedoeld omdat de huismoeder iets zou kunnen bijverdienen.
Vanaf de jaren 1960 werd het beroep als hondentrimmer rendabel en ontstonden de
eerste salons.
Dit is het gevolg van de overgang van de hond als status-symbool naar gezinslid.

In heb begin waren het vooral rashonden, zoals poedels en langharige rassen, die hun weg
vonden naar het salon. Al heel snel kwamen ook andere rassen.
In het begin was er vaak een overloop van de fokkerij naar het toilettage gedeeld en werd
er nog erg vaak rekening gehouden met rasstandaarden.
Maar met de opkomst van de trimmersopleiding in de jaren ’70 en ’80 kwamen leken ook
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vaker het beroep binnen. Zo werd de creativiteit binnen de sector bevorderd.
Rasstandaarden gingen over in trimschema’s die uiteindelijk plaats maakten voor
creatieve en onderhoudsvriendelijk modellen.
Nu wordt dit nog eens extra naar voor geschoven met de opkomst van allerhande
kruisingen en designer dogs. Deze honden kennen noch rasstandaard, noch trimschema’s.
Creativiteit en herkennen van basisconstructie van de hond in het algemeen, worden dus
nog belangrijker om een hond een vriendelijk, comfortabel en mooi model te geven.
Wie geld wil verdienen in onze sector, moet nog meer inzetten op creativiteit,
specialisaties en vooral inzicht in het volledige wezen van Canis Familiaris.
4. Zijn er dan werkelijk geen regels waar je je als trimmer aan moet houden?
We mogen besluiten dat de vachtverzorging en het trimmen van onze viervoetige
familieleden geen echte verplichtingen, noch vastgelegde regels kent.
De bredere wetenschappelijke inzichten dat onze huisdieren een langer, gezonder en
vooral een mentaal evenwichtiger leven kunnen leiden door een correcte en aangenamere
vachtverzorging, maken het dan ook onze plicht als hondentrimmer al onze technieken en
tools te toetsen aan het welbehagen van onze huisdieren.
De Gouden Regel: je mag alles doen met de vacht van je huisdier zolang het maar goed is
voor huid, vacht en welbehagen.
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Ark van Noë - Eurodogshowspecial 2021

https://www.plattelandstv.be/videos/countrylife/ark-van-noe-eurodogshowspecial-2021-trimmen
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Kerstwedstrijd
De kerstwedstrijd loopt t.e.m 9/1/2022.
We hebben al veel inzendingen: dus haast je als je nog een kans wil maken.
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
U kan ons nog steeds contacteren met opmerkingen of toevoegingen.
Hebt u voorstellen i.v.m. wat wij als beroepsvereniging nog meer kunnen doen in 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

https://trimcanis.be

Pagina 11 van 11

