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Ook jouw Superpup moet af en toe naar de dierenarts en regelmatig naar het 

trimsalon. In beide gevallen wordt hij gemanipuleerd door een vreemde en moet hij van 

nature onaangename handelingen ondergaan.  

  

Vroege gewenning is een must! Onze pups worden opgevoed volgens het Puppy Culture 

principe en vanaf jonge leeftijd gewend aan opgepakt, geknipt, geborsteld,… worden. Het 

is belangrijk dit te blijven herhalen, minstens 2x per week. Habituatie voorkomt voornamelijk 

angst, maar kan niet garanderen dat je pup het leuk gaat vinden of de handelingen zomaar 

zal ondergaan. Je pup kan anders gaan reageren op dezelfde handelingen, naarmate hij 

ouder wordt of afhankelijk van de ontwikkelingsfase waar hij in zit. Ze ‘proberen’ de situatie 

naar hun hand te zetten, m.b.v. alternatief gedrag.  

 

Door middel van training gaan we onze pup leren welk gedrag gewenst is en wat we van 

hem verwachten. Het uitgangspunt is een hond die ontspannen is en stil staat op de trim- of 

onderzoekstafel, zich laat manipuleren, en met een minimum aan kracht en aanwijzingen 

laat sturen. Dus eenmaal gewenning en ontspanning bereikt zijn, starten we met het trainen 

van ideaal gedrag. 

 

1.   GEWENNING 

 

Zet je pup heel regelmatig en relatief kort op een (trim)tafel en maak dit een leuke 

ervaring, m.b.v. iets lekkers, lieve woordjes,…. Zorg dat je pup nóóit van de tafel valt. Het 

op hoogte zitten is namelijk de eerste ‘schrik’ die ze moeten overwinnen bij gewenning aan 

de trimtafel. Beveilig je pup door de tafel tegen een muur te plaatsen en aan voor- en 

achterzijde een begeleider te plaatsen. Je pup moet leren ontspannen op een hoog, lichtjes 

onstabiel, oppervlak. Door veelvuldig te ervaren dat er niets misloopt, volgt gewenning. 

Door het extra aangenaam te maken daarboven, leg je een positieve associatie en zal je pup 

op termijn vrijwillig de trimtafel op springen. Vraag je pup op de trimtafel te zitten, liggen, 

staan,… tot hij zich comfortabel voelt in alle houdingen. Pas dan start je met het toevoegen 

van extra handelingen als borstelen, pootjes bijknippen, in de oren kijken,… Meestal 

verloopt dit proces erg vlot en kunnen wij onze pups ‘afleveren’ met een goede 

basisgewenning.  

Superpup 
 Manipulatie & verzorging 
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2.   GEWENNING 2.0 

 

Zo naïef en volgzaam als je pup was op de leeftijd van 8 weken, zo zelfbewust kan hij zijn 

op de leeftijd van 10 weken. Daarom is het belangrijk om te blijven oefenen op ontspannen 

en flink op de trimtafel staan. Jouw pup is in volle ontwikkeling en kan het komende jaar 

wisselend reageren op dezelfde situatie/prikkels. Dit kan gaan van ‘in volle onderwerping de 

sessie uitzitten’ tot ‘ik zal eens laten zien en voelen dat ik dit niet leuk vind!’.  

 

In geval van tijdelijke regressie, vallen we steeds terug op de basisprincipes zoals 

hierboven beschreven. Blijf rustig, maak het probleem in je hoofd niet groter dan het is en 

heb vertrouwen in de basis van je pup. Vaak valt het wangedrag te kaderen in de 

ontwikkelingsfase van je pup en zal je gewoon rustig moeten doordoen zoals je bezig was. Je 

pup groeit er uit en het probleem verdwijnt even onverwacht als dat het gekomen is. 

 

Doe beroep op ervaren mensen, die jouw en je pup kennen. Met andere woorden: dit is 

een moment om de fokker te contacteren. Probeer samen te achterhalen wat de oorzaak 

kan zijn van de gedragsverandering. De fokker zal jullie vooral geruststellen, van tips en 

advies voorzien en/of doorverwijzen naar een (ander) trimsalon. Ervaring helpt! Als baasje is 

het niet makkelijk om rustig en objectief te blijven, als je pup zich plots niet meer laat 

aanraken of in de borstel begint te happen. De fokker of trimster weten er raad mee en 

kunnen (tijdelijk) te hulp schieten!  

 

3.   TRAINING EN/IN HET TRIMSALON 

 

Elke Cobberdog heeft een trimster nodig, ook al ben je van plan de vachtverzorging op 

termijn volledig voor eigen rekening te nemen. Jouw pup MOET gewennen in een trimsalon 

en MOET door ervaren handen gewoon worden gemaakt aan alle handelingen die hij voor 

de rest van zijn leven bijna maandelijks zal ondergaan. Als jij jouw eerste tand moet laten 

trekken door een tandarts die nooit eerder een tand heeft getrokken, is de kans op een 

negatieve ervaring voor beide partijen groot. Je pup zal zich veiliger voelen en meer kunnen 

leren bij een ervaren trimster. Dit geeft jouw als baasje de tijd om alle vaardigheden rustig 

aan te leren en toe te passen van zodra jullie er allebei mentaal klaar voor zijn! 

 

Kies een trimsalon dat ervaring heeft met het ras en/of bereid is om te leren. Trimsalons 

die al vooroordelen hebben over ‘doodles’ of door gebrek aan kennis en kunde gewoon kort 

scheren, zijn uiteraard geen goede keuze. Kies een trimster waar je zelf een goed gevoel bij 

hebt en die de tijd neemt om je pup oprecht beter te leren kennen. Begrijp ook dat de eerste 

gewenningsbeurt inhoudelijk verschilt van pup tot pup. Een goede trimster gaat niets 

mailto:info@cobberdog.be


5 
 

 
 
 
 
 
 
 

www.cobberdog.be 
info@cobberdog.be 

forceren en in het slechtste geval komt er water noch schaar aan te pas. De tijd die je 

trimster nu neemt om een goede basis te leggen en je pup vertrouwd te maken, wordt in de 

toekomst in veelvoud teruggewonnen. Maak je trimster vooraf duidelijk dat je enkel 

verwacht een blije, ontspannen pup op te halen. Al de rest is mooi meegenomen. 

 

Je pup moet zijn eerste levensjaar minstens 6 keer naar de trimster, ook al is de 

puppyvacht makkelijk zelf te onderhouden. Bespaar hier niet op! Elke dag krijgen trimsters 

te maken met gestreste, angstige en agressieve honden, die pas op volwassen leeftijd (en 

met vachtproblemen) voor de eerste keer naar een trimsalon worden gebracht. Het is echt 

om te huilen! Besef dat een Australian Cobberdog de rest van zijn leven intensieve 

vachtverzorging nodig heeft. Op deze leeftijd bepaal JIJ of jouw hond voor de rest van zijn 

leven gespannen of ontspannen op de trimtafel zal staan. Neem je verantwoordelijkheid en 

leg nu al afspraken vast voor het eerste levensjaar van je pup.  

 

1. Puppygewenning rond 12 weken 

2. Wassen en bijknippen rond 4 maanden 

3. Puppy trimbeurt rond 5 maanden 

4. Eerste trimbeurt rond 7 maanden 

5. Tweede trimbeurt rond 9 maanden 

6. Derde trimbeurt rond 11 maanden 

 

Je pup zit vanaf 8 maanden in de vachtwissel en vraagt dan extra veel onderhoud. Drie 

trimbeurten op 6 maanden tijd zijn geen overbodige luxe! Wanneer de volwassen vacht er 

volledig door is, kan jouw trimster inschatten hoe frequent jouw hond moet langskomen. Dit 

is afhankelijk van zijn vachttype, jullie levensstijl, hoe goed en vaak jullie zelf wassen (om de 

3-4 weken), droogblazen (bijna dagelijks) en borstelen (minstens 2x per week), enz. 

Bij twijfel, contacteer de fokker  Elke hond verdient advies op maat! 

 

DOEL  

 

Op het einde van les 5, heeft jouw Superpup een gewenningsbeurt gehad in ons 

geïmproviseerd trimsalon. Je weet nu hoe het moet en waaraan je nog kan werken.    

 

HUISWERK: KIES EEN TRIMSALON EN MAAK EEN AFSPRAAK VOOR GEWENNING. 
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