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Moeten de hondentrimmers de compensatievergoeding (dubbel 
overbruggingskrediet) terugbetalen? 
 

Deze brief is een rechtzetting van het artikel dat verschenen is in: Groomers 

Europe, jaargang 31, 2021, nummer 3. 

 

Bij de 2de  lockdown, die inging op 1 november 2020, was er geen 

overeenkomst tussen wat er in het Ministerieel Besluit stond en in de FAQ. 

Volgens het MB mochten de hondentrimmers werken. Volgens het FAQ 

moesten alle hondenkappers sluiten. 

Trimcanis heeft, samen met Gaia, een advocaat aangesteld om te pleiten 

tegen deze verwarrende situatie. 

Het resultaat is dat de overheid in gebreke gesteld werd waardoor de 

hondenkapsalons terug open mochten. Op 1 december kregen we groen licht 

ongeacht wat in het FAQ vermeld stond. 

De premie die de trimmers gekregen hebben in de 4 weken dat ze gesloten 

waren, kan niet worden teruggevorderd omdat de overheid de rechtszaak 

verloren heeft en we toch 4 weken gesloten waren. 

Er bestaat dus geen twijfel: de trimmers mogen de vergoeding houden!  
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Trimmen ligt mij niet, bovendien het doet de hond pijn 
 

Bovenstaande gevoelens komen vaak voor bij veel trimmers.  
Maar wat te doen met dit knagende buikgevoel en hoe kunnen aanpassingen 
in techniek en ergonomie een heel ander gevoel creëren? 
 

1. De beweging komt vanuit de schouder 
 

 
 
Je hoort het goed: een correcte trimbeweging komt vanuit de schouders 
en wordt geholpen door de zwaartekracht.  
De achterwaarts, dalende beweging van de schouder vormt de kracht. 
Deze kracht wordt  via de elleboog en de pols naar de vingers 
gestuurd.  
Zo wordt het dode haar in één vloeiende en pijnloze beweging 
verwijderd. Je kunt deze beweging het best vergelijken met de 
bewegingen van een schommelstoel. 
 
Om dit beter te kunnen begrijpen, volgt hieronder een opsomming per 
lichaamsdeel, met de bijhorende functie: 

 
A. DUIM en WIJSVINGER dienen als klem. 
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B. DE POLS stabiliseert de klem van de vingers: deze kan zowel 
opwaarts als neerwaarts worden gestabiliseerd. (Dit verschil in 
stabilisering is van belang bij het verschil in trimmen tussen ‘Ruw 
haar’ en ‘Kort zijdehaar met bevedering’). 
 

 
 

C. DE ELLEBOOG is 90° gebogen, hangt losjes tegen het lichaam. 
De elleboog is loodrecht onder de schouder en volgt de beweging 
van de schouder mee. 
 

D. DE SCHOUDER voert een schommelende beweging naar achter 
uit. Daardoor komt het loszittend haar, zonder rukken, via de 
porie uit de haarschacht. 
 

2. Duim loodrecht op wijsvinger. 
 

 
 
Een goede grip op het haar verkrijgt men door de duim in een hoek van 
90° te houden en deze loodrecht op of net achter het tweede 
vingerkootje te plaatsen. Het lijkt alsof je een OK signaal vormt.  
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Wat doe je met de andere vingers?  
 

 
 
Om de houding van duim en wijsvinger zo ergonomische mogelijk te 
maken, laat je de andere vingers ontspannen. Zo zitten ze niet in de 
weg van de werkende vinger en duim, en vallen ze automatisch, zonder 
druk, in een neutrale rustpositie.  
 
De klembeweging zelf komt vanuit muis van de hand (de basis van de 
duim). Doordat de duim loodrecht op de wijsvinger staat, moet je niet 
zoveel kracht zetten om het haar vast te houden. Deze positie maakt 
deels gebruik van de zwaartekracht om het haar op zijn plaats te 
houden. 
 

3. Het verschil tussen het trimmen van ‘Ruw haar’ en ‘Kort zijdehaar met 
bevedering’. Wat heeft de stand van de pols hiermee te maken? 
 
Het eerste grote verschil zit in welke haren er hoofdzakelijk verwijderd 
worden. 
Een mooi getrimde ‘Ruw haar’ zit volledig in rolling coat.  
 
Een rolling coat bestaat uit drie lagen: 

 
A. Onderaan dicht tegen de huid: de wolharen 
B. Boven de wolharen: de niet–rijpe of levende nieuwe dekharen 
C. Bovenaan: de rijpe, dode, oude dekharen 

 
Het zijn de oude dekharen (C.) die verwijderd worden bij ‘Ruw haar’.  
De te verwijderen laag bestaat dus voornamelijk uit dekharen. (Dit is  
het grote verschil met ‘Kort zijdehaar met bevedering’.) 
 
 
 
Om bij ‘Kort zijdehaar met bevedering’ te weten wat men moet trimmen, 
moet men eerst weten dat er twee soorten rui-mechanismen zijn bij 
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deze honden:  
 
- De bevedering (langere, zijdeachtige haren op oren, borst,  

achterkant van de voor- en achterbenen, buik, broek, hak en staart) 
kent een mozaïek-verharing. Deze haren vallen uit, bij het bekomen 
van een maximumlengte en moeten dus niet getrimd te worden. 

 
- De kortere stukken op het 

hoofd, hals, rug, lendenen, 
staartaanzet, schouder, ribben, 
flanken en bil kennen 
daarentegen een blok-verharing 
die seizoengebonden gebeurt. 
Het is een deel van deze haren 
die geplukt moet worden. Bij het 
rijpingsproces van deze haren 
gebeurt echter iets speciaals: de 
wolharen groeien bij deze 
honden twee keer zolang uit als 
de dekharen. Bijgevolg groeien 
ze over de dekharen. Het zijn 
deze haren die het doffe effect 
geven en die hoofdzakelijk 
moeten verwijderd worden. 

 
Wat heeft de stand van de pols nu te maken met dit verschil?  
Een juiste stand van de pols zal het type haar dat verwijderd moet 
worden, vergemakkelijken en het zal vermijden dat je kale plekken 
trimt. 

 
A. De stand van de pols bij ‘Ruw haar’: de pols is naar beneden 

gekanteld. De pols kan zo in een straal van 180° neerwaarts 
geroteerd worden. 

 
B. De stand van de pols bij ‘Kort zijdehaar met bevedering’: de pols is 

naar boven gekanteld. Zo kan de pols in een straal van 180° 
opwaarts geroteerd worden 
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4. Opspannen, opspannen en nog eens opspannen. 

Het is van groot belang dat de huid goed opgespannen wordt tijdens 
het trimmen. Een gespannen huid zorgt ervoor dat de beweging niet 
terugslaat op de huid van de hond. Die terugslag kan zorgen voor pijn 
en dit moet je te allen tijde vermijden. Veel horrorverhalen over trimmen 
kennen hier hun oorsprong. 
 
Span de huid al duwende op en niet door de huid vast te nemen en op 
te trekken. 
Plaats de duim en de handpalm op de hond en duw de hond van je 
weg. De rest van de vingers laat je rustig op de hond liggen.  
Je kan ook met de vingers duwen, onafhankelijk van de duim en muis 
van je hand. Dit geeft meer opgespannen trimruimte. 
 

5. Weerborstels. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
      

  VOOR                NA 
 
Veel trimmers hebben moeite met weerborstels.  
 
Bij ‘Ruw haar’ kunnen ze leiden tot kale plaatsen, vooral in de hals en 
op het hoofd.  
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Bij ‘Kortzijde haar met bevedering’ is het een huzarenstukje om ze glad 
te trimmen. Om een weerborstel goed te kunnen trimmen is het van 
uiterst belang om van elk haar de groeirichting te bepalen.  
 
Dit kan op twee manieren: 

 
1. Bij kleinere weerborstels kun je de haren openleggen. Zo wordt het 
duidelijk in welke richting de haren groeien.  
2. Bij grote weerborstels helpt het openleggen niet altijd. Je kunt de 
groeirichting aanvoelen door initiële druk en rotatie van het haar te 
voelen.                  
 

6. Het is een kwestie van dood of levend haar. 
 
De kleur en de glans is maar een beperkt aspect van de vitaliteit van 
het haar. 
 

              
 Bovenaan : Levend haar 
 Onderaan : Dood haar 
 
Het voelen van de haren vertelt ons beter de kwaliteit er van. Voel de 
haargroeirichting. Als je de punt van het haar neemt, voel je het 
verschil: dode haren schuiven bij de minste druk tussen duim en 
wijsvinger.   
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De winnaar van de Halloweenwedstrijd 
 

Uit de vele inzendingen komt volgende gelukkige winnaar: 

 

 
Trimsalon Nicole heeft met haar inzending gewonnen en mag binnenkort een 
verassingpakketje verwachten. 
 
Je kan haar terug vinden op haar Facebookpagina : 
https://www.facebook.com/trimsalon-nicolebe-1722573837985787/ 
 
Trimsalon Nicole 
Vromondstraat 59 A 9270 Kalken, België 
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Demo/workshop: Kopjes Knippen 

 

Nu we terug volop gestart zijn, zullen wij dit jaar nog een demo/workshop 
’Kopjes Knippen’ geven op 5 december 2021. 
 
Plaats:  Scharebrugstraat 255, 8370 Blankenberge. 
Aanvang :  10u 
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Contacteer ons 
 
Na het succes en de positieve terugkoppeling, vervolgen wij met plezier onze 
maandelijkse nieuwsbrief. 
U kan ons met opmerkingen of toevoegingen nog steeds contacteren.  
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 


