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Nieuwjaars receptie
Onze nieuwjaarsreceptie was klein maar gezellig. Dank aan iedereen die
gekomen is in deze nog moeilijke tijden. Het was leuk om even iedereen te
zien en het heeft ons ook geholpen om wat feedback te krijgen.
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Story time
Groot gezin
Zaterdagmiddag, we komen net thuis van de markt als Lowiese belt. Ze
hebben 14 honden waarvan er zes naar de kapper moeten.
Niettegenstaande de zeer beschaafde stem en de duidelijke opvoeding dacht
ik: “o jee daar heb je de familie flodder”.
We maken een afspraak voor de volgende week. De honden verdelen we
over twee namiddagen.
Komt een wat zwaardere man binnen en die vertelt ook nog doodleuk dat hij
blijft wachten. Oeps dat stond niet in mijn scenario.
Maar ik moet snel bijsturen....Dit is helemaal geen flodder maar drie keurig
verzorgde honden die net uit een auto uit het luxe segment sprongen. Het
knipwerk kan veel beter maar daar huren ze mij voor in.
De man is aangenaam gezelschap. Hij en zijn echtgenote steunen Spaanse
honden in nood, zo zijn ze ook aan de grote hondenfamilie gekomen. Als ze
bericht krijgen dat er een West Highland White of sterke lookalike zit komt die
naar België.
De man heeft ook nog een erg bijzonder beroep. We tateren dus de tijd vliegt
en ik lever 3 honden af die er duidelijk beter uit zien. Ik kijk uit naar de
volgende afspraak. Als ik een familiekorting voorstel wordt hij boos.
In ieder geval. Prachtige klanten, superfijne mensen, bye bye vooroordelen,
welkom nieuwe vrienden.
PrideNess
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Efficiënt en correct droogwerk maakt echt een wereld van verschil
Drogen wordt vaak gezien als een lastig onderdeel die men vaak zo snel
mogelijk gedaan wil hebben om eindelijk aan het echte trimwerk te beginnen.
Echter, met een beetje structuur en met aanpassing van de techniek, kan dit
waardevol onderdeel van het trimwerk veel positieve effecten hebben:
tijdsduur, energiebesparing, afwerking en bijgevolg ook onrechtstreeks je
inkomsten.
1 . Drogen betekent niet dat een hond droog genoeg moet zijn om het
trimwerk te starten. Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen
volgende stappen in het droog proces:
 Goed handdoekdroog maken is minder blaas en föhnwerk.0
Handdoekdroog maken is een techniek die vaak wordt
overgeslagen omdat tegenwoordig veel mensen de honden in
bad droog blazen. Toch kan een het afdeppen en uitknijpen van
de haren met een handdoek veel energie besparen.
Wassen van handdoeken en drogen van handdoeken kost ook
energie, maar een correct gebruik van de handdoek kan halvering
in blaastijd opleveren.

1. Veel handdoeken kunnen samen in 1 machine die meestal
maar een uurtje draait. Veel honden droogblazen, daarvoor heb je
tot 3 à 4 uur per dag een blaster en droger van 2400 W nodig.
2. Handdoekdrogen neemt al het meeste water op als je dept en
knijpt terwijl bij blazen het water van het ene haar naar het andere
wordt geblazen, zeker als je willekeurig blaast.
3. Het efficiënte gebruiken van een handdoek neemt veel meer
water weg aan de wortel waardoor je minder lang diep moet
uitblasteren.
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Efficiënt gebruik van de handdoek:
 Wrijf niet maar knijp en dep
 Gebruik je vingers i.p.v. je handpalmen om de handdoek
te manipuleren
 Gebruik de volledige handdoek.
 Waterblazen: van de wortel naar de punt, diepe waterdruppels uit
de vacht blazen
De waterblazer (de uitleg zit in het woord zelf) heeft als functie het
wegblazen van zoveel mogelijk water uit de vacht. Water wordt
hier dus via een verplaatsingsproces uit de vacht gehaald.
Dit gebeurt best vanuit de wortel naar de punt van het haar.
Omdat men hier dicht tegen de huid werkt moet men dit doen
zonder warmte op de blazer te steken. Omdat het een
verplaatsingseffect is doet men dit best op een zo hoog mogelijke
stand, als de hond het kan verdragen. Ook de plaats waar men
gaat blazen bepaalt de sterkte van de luchtstroom die we mogen
toepassen.

 Föhnen: het eigenlijke droogwerk.
Het gebeurt met warmte en op een zekere afstand van de hond.
Als er genoeg water van de wortel is weggeblazen dan zijn het
nog juist de punten van het haar die gedroogt moeten worden.
Men gebruikt best een varkensharenborstel, pinnenborstel of kam
naar gelang de lengte van de vacht. Indien er geen knopen meer
in de vacht zitten mag dit helemaal niet lang duren.
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 Stylen is een vaak vergeten onderdeel.
Stylen wordt vaak vergeten omdat men er geen tijd voor heeft.
Een hond kan volledig droog zijn maar door stylen over te slaan
wordt het moeilijker om te modeleren.
Het stylen legt de haren op de meest gunstige plaats voor
afwerking. Mooi voorbeeld hiervan is de scheidingslijn op het
hoofd van kniphonden. Als deze niet correct ligt kan dit een
asymmetrisch geknipt hoofd opleveren.

2. Enkele basisregels die het föhnen en stylen zullen vergemakkelijken.
 Korte vachten föhn je met een rubberborstel of varkensharen
borstel, lange vachten met een pinnenborstel of kam.
 Zijdevachten, waar niet aan geknipt moet worden, föhn je strak en
aanliggend met de haar richting mee.
 Zijdevachten en krulvachten die geknipt moeten worden:föhnen
tegen de haarrichting in.
 Van de wortel naar de punt ≠ van voor naar achter blazen of
föhnen. We blazen of föhnen in de richting van de inplanting in de
porieën. Dit betekent dat we moeten blazen vanop de huid
richting de punt van het haar, afhankelijk van waar het haar zich
op de hond bevind.
3. Meest logische reden voor föhnangst bij honden maar toch miskent:
Iedere zichzelf respecterende hondenvriend weet dat als iets frontaal
boven de hond hangt, waar ook nog eens geluid uit komt, het zeer
bedreigend kan overkomen voor de hond.
Toch deinst met er niet voor terug föhnen en blasters vóór of boven de
hond te plaatsen, met alle gevolgen van dien.
Veel van deze angstproblemen kunnen simpelweg opgelost worden door de
blaster en föhn aan de zijkant en onder de hond te zetten met de blaster en
föhnkop van opzij naar achteren gericht.
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Vraag van een lezer
Hilde Van De Wiele vraagt :
Ik ben de nylon schorten beu, ja ik heb ze in rose, blauw, met hondjes, met
pootjes en toch wil ik eens wat anders, wat trekken jullie aan om te werken
en hoe krijgen jullie die vervelende haren overal uit die prikken als naalden....

Als iemand tips heeft mag je ons altijd contacteren , zie laatste pagina, we
zullen alle antwoorden verzamelen en publiceren in de volgende nieuwsbrief.
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Contacteer ons
U kan ons nog steeds met opmerkingen of toevoegingen contacteren.
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
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