Trimtraining voor pups
Natuurlijk is het belangrijk dat de vacht van uw hond vanaf de eerste dag goed wordt bijgehouden. In
het begin zal dit door de levendigheid en speelsheid van pups niet altijd gemakkelijk zijn. Een pup
moet veel leren en aan allerlei dingen gewend raken. Dat geldt zeker ook voor de vachtverzorging in
de trimsalon. Als de pup bij de fokker al de nodige oefening gehad heeft, kunt u reeds na enkele
dagen beginnen met oefenen. Is dit niet het geval, dan begint u ermee wanneer de hond minimaal
een week bij u in huis is en rustig heeft kunnen wennen aan de nieuwe omgeving. Onderstaande
oefeningen zijn de basis voor de eerste puppywenbeurt, die niet later dan 12 weken na de geboorte
dient plaats te vinden en die 4 weken later herhaald moet worden. Op deze manier bereidt u uw
lieveling goed voor op trimbeurten met zo min mogelijk stress. Dit is echt van belang, want hij/zij zal
immers in zijn/haar leven nog vaak genoeg de trimsalon bezoeken!
Tafeltraining
Leg een handdoek of antislipmatje op een tafel en zet de hond erop. Zo leert de hond dat hij/zij rustig
op de trimtafel kan staan of zitten, zodat u hem/haar daarna gemakkelijk kunt borstelen of anderszins
verzorgen.
Borstelen
De eerste weken een paar keer per dag kort borstelen met een zachte borstel en belonen wanneer
het lukt. Beslist geen beloning geven als het niet lukt! U stopt pas op een moment dat het goed gaat.
Anders leert u uw pup dat tegenstribbelen ophouden betekent.
Snuit vasthouden
Heel belangrijk is het oefenen van het vasthouden van de snuit. Korte successen belonen. Pak er iets
bij dat de pup heel lekker vindt (desnoods gekookte kipfilet in zeer kleine stukjes) en doe de volgende
oefeningen. Snuit één tel vasthouden. Laat hij/zij het toe, dan wat lekkers geven. Weer vasthouden,
nu twee tellen, en lekkers geven. De pup alleen belonen als die het vasthouden toelaat! Het maken
van geluidjes tijdens het vasthouden kan soms helpen. De duur van het vasthouden niet te snel
opvoeren, maar elke dag een aantal keren per dag oefenen in korte sessies. Gaat het gedurende
langere tijd goed, dan langer vasthouden. Elke keer een paar seconden langer. Denk erom, u stopt bij
succes en u beloont pas bij succes!
Kniptraining
Het vasthouden van de snuit is iets dat veel honden echt moeten leren. Dit is belangrijk om veilig rond
de oogjes te kunnen knippen en de ooghoekjes schoon te kunnen maken. Lukt het vasthouden, dan
de schaar nabootsen door met de bolle kant van een lepel voor de oogjes van de pup te houden en
ermee rond zijn/haar oogjes te strijken, steeds op dezelfde manier. Weer beginnen met één tel en
daarna de duur van de oefening langzaam opvoeren
Tondeusetraining
Bij deze oefening gebruikt u de achterkant of onderkant van een elektrische tandenborstel, die u over
het gehele (!) lijf van uw pup beweegt. Het trillen van het apparaatje bootst een tondeuse na. Het is
belangrijk dat u deze oefening dagelijks doet en de duur langzaam opvoert, net als bij het vasthouden
van de snuit en het met een lepel over de kop strijken.
Waterblaastraining
In eerste instantie bootst u de waterblazer na met een gewone handföhn op de laagste koude stand.
U richt deze föhn aanvankelijk niet op de hond. Is de pup helemaal gewend aan de föhn (ook als de
luchtstroom op hem/haar is gericht) en geeft hij/zij geen stresssignalen af, dan begint u met een echte

waterblazer (indien u deze bezit), zonder blaastuit en op de laagste stand. Altijd eerst een hoodie
over de oren doen en achteraan op het lijf beginnen. In deze fase gebruikt u de waterblazer nog niet
voor het kopje, maar u kunt dit wel alvast vanaf enige afstand met de handföhn aanblazen.

Volhouden!
Het oefenen kost u de nodige tijd en komt u natuurlijk niet altijd goed uit. Toch is het van het grootste
belang dat u volhoudt. Met de oefeningen investeert u immers in een onbezorgde (trim)toekomst van
uw hond. En daarnaast is het werken met een pup gewoon heel erg leuk. Veel succes!

