Jetty van
der Hulst
over...
we blijven leren of toch niet…
en je kunt niet alles weten…
en rare Labradoodle-eigenaren,
Een Labradoodle van 8.000 euro
en geen trimmer kan hem doen…

Regelmatig krijg ik telefoontjes en mailtjes van trimmers die
een vervelende ervaring hebben gehad met een Labradoodle
of Golden Doodle eigenaar. Vaak zijn de trimmers dan wat
gepikeerd en een enkele keer zelfs overstuur door het gedrag
van deze mensen. Als fokker van Doodles kom ik natuurlijk
ook regelmatig in contact met Doodle liefhebbers en ik
vond het in het begin wel meevallen. Maar ik moet nu mijn
collega’s gelijk geven: er zitten toch een paar dwazen tussen.
Hoe meer ze voor hun hond betaald hebben, hoe vreemder
ze zich vaak opstellen. En zo vreselijk ondeskundig helaas.

Al die trimmers zijn waardeloos…

Omdat we zelf Doodle’s hebben en we ook met de instituten
te maken hebben, waar deze honden worden opgeleid, krijg ik
erg veel mailtjes en telefoontjes om informatie. Soms zijn dit
mensen die al een Doodle bezitten, maar een probleem hebben.
Meestal zijn dat leuke gesprekken met aardige mensen.
Maar op een avond kreeg ik een telefoontje van een mevrouw
uit het midden van het land. Ze had me al eerder een mailtje
gestuurd en was ook op zoek naar een trimtafel. Zij vertelde
dat zij een Labradoodlekennel had van échte Labradoodles. Nu
was het probleem dat zij bij meerdere trimmers was geweest
en die allemaal volgens haar het onzalige idee hadden om
Labradoodles kaal te scheren. Er was geen één goede trimmer,
volgens haar, die verstand had van Doodles. Zij zou daar wel
even verandering in brengen. Dus ging ze nu zelf de opleiding
tot hondentrimmer volgen. Want die trimmers deugden niet.
Daarnaast deugden de opleidingen tot trimmer ook niet.
Eigenlijk deugde er niets. Ook anderen fokkers niet. Alleen haar
kennel was klasse. Want zij had Australische Labradoodles. Ja,
die waren zoveel beter dan anderen.
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Ondertussen werd ik steeds kwader, wat
dacht deze fokster wel.
Nadat ik tussen alle opmerkingen, die
ook nog erg hooghartig met een bekakte
stem werden uitgesproken, al wat
tegengesputterd had, werd het tijd voor
aktie.
Ik wilde toch wel meer weten. “Hoeveel honden heeft u”, vroeg
ik. “Eén”, werd mij toegebeten. “En dan noemt u zichzelf een
fokster”, was mijn wat cynische vraag. “Ja, ik heb een fokteef”,
bitste ze me weer toe.
“Hoe oud is ze”, was natuurlijk mijn volgende vraag. “zeven
maanden”, was het antwoord. “En dat is uw fokteef?” “Ja”, zei
ze, “want ik ga voor autistische kinderen fokken”. Want het
is een Australische. “En hoe voelt haar vacht aan en borstelt
u die regelmatig?” vroeg ik.” De fokster zei dat ik haar niet
hoefde te borstelen”, zei ze wat meer timide nu. “Dan heeft die
fokster er weinig verstand van”, kon ik niet nalaten te zeggen.
“Het is anders wel een goede fokster, want ik heb 8.000 euro
voor de hond betaald”, was haar weerwoord. “Dat riekt naar
oplichterij”, was mijn ‘vriendelijke’ antwoord. “U heeft zeker
zelf geen Australische Labradoodle, was haar volgende vraag.
“Ja, zeker wel”, was mijn antwoord, want inderdaad heb ik
toevallig ook een ongecastreerde chocolade bruine reu van
Australische afstamming. “En ik was echt niet zo dom om daar
8.000 euro voor te betalen.” “U beledigt mij”, zei ze woedend
en gooide de haak erop. Ze zal die trimtafel wel ergens anders
gekocht hebben…

Wat een gedoe met die Doodles…

Waar komt nu dat overdreven gedoe vandaan?
Er was een hele slimme Australische die een prachtige website
had met daarop de mooiste verhalen over Labradoodles. Uit
haar kennel kwamen veel honden naar Nederland. Haar kennel
schijnt nu gesloten te zijn vanwege de wantoestanden die zich
daar voordeden.
Op http://stoprutlandmanor.wordpress.com/ en
http://www.govegan.com.au/puppies/?p=145 leest u daar
meer over. Net als veel fokkers in Amerika verkocht zij haar
Labradoodles alleen als ze gecastreerd waren. Slechts voor

een abnormaal hoog bedrag kon iemand een ongecastreerde
Doodle kopen. Ze verkocht ook honden naar Nederland. Soms
ook drachtig en daar betaalden de mensen dan een vermogen
voor. De mensen die een hond van haar kochten moesten ook
weer verplicht de honden laten castreren. En die mensen gingen
weer hetzelfde doen als er een ongecastreerde hond verkocht
ging worden. Vaak kwamen deze honden bij mensen terecht die
totaal geen ervaring met honden hadden en ja, uiteraard wilden
deze mensen hun investering terug.

Trimmen op de Dibevovakbeurs

Dit jaar wordt de Dibevovakbeurs weer in Gorinchem
georganiseerd. En zoals het er nu uitziet worden er alle
drie de dagen ook weer trimdemonstraties georganiseerd!
U wordt onder andere op de hoogte gehouden via dit
tijdschrift en op www.dibevo.nl
Noteer vast in uw agenda zondag 9, maandag 10 en dinsdag
11 oktober 2011. Voor meer informatie: www.dibevo.nl            

Dikwijls geven deze mensen ook totaal verkeerde voorlichting
over de vachtverzorging. Het klopt wel dat hier in Nederland
honden voor zoveel geld verkocht zijn. Zo kregen we hier laatst
een bruine Labradoodle te knippen, die sprekend de hond was
die hier op dat moment buiten liep. Het leken wel broers. Deze
mevrouw was hevig van streek toen ze het normale bedrag
hoorde, dat deze hond zou moeten kosten als hij te koop was.
Ook zij had 8.000 euro betaald. Overigens zie ik tussen mijn
Doodles of ze nu Duitse, Zweedse, Australische of Amerikaanse
voorouders hebben geen verschil.
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Gebruik je eigen verstand… en probeer zaken
uit…

Zoals er al vaak geschreven is, is het trimmen geen exacte
wetenschap en kun je dingen op meer manieren doen. Dat
blijkt natuurlijk ook bij de opleidingen als stagiaires met elkaar
de werkwijze in ‘hun’ trimsalon bespreken. Van elkaar kun
je natuurlijk ook leren. Maar geloof niet klakkeloos alles en
probeer het zelf uit. En je bent helemaal niet verplicht om iets op
een bepaalde manier te doen als jij een andere manier prettiger
vind. Voorbeelden zijn het niet wassen voor een trimbeurt of
zelfs na een trimbeurt en nu is er een stroming die vind dat je
een plukhond eerst moet wassen. Zo vind ik dat een net te erg
geklitte hond, zoals een Poedel die je nog uit wilt borstelen,
best eerst in bad kan, waarbij je crèmespoeling gebruikt en
dan daarna uitborstelt. Mits die natuurlijk niet echt vervilt
is. Maar er zijn ook trimmers die vinden dat je een hond die
zwaar geklit is, dus geschoren moet worden, eerst moet wassen
en dan pas scheren. Natuurlijk hebben meerdere trimmers dat
uitgeprobeerd, maar die vonden het een fiasco. Het duurde veel
langer. Je moest toch na het scheren nog een keer wassen, omdat
het vaak onder het vervilte gedeelte niet schoon was. Misschien
zijn er toch trimmers, die dit wel een fijn systeem vinden. En
iedereen heeft natuurlijk het recht om te werken op de manier
die hij of zij het prettigst vind.

Was 2010 een slechter jaar voor de trimsalons?

Gelukkig wordt het nu weer lekker druk in de trimsalons. Het
lijkt alsof de dierenbranche weinig problemen heeft gehad
door de financiële crisis. Toch spreek ik de afgelopen tijd
aardig wat trimmers die vorig jaar een mindere omzet hebben
gehaald. Maar ik denk dat dit ook heel veel te maken heeft met
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het koude weer en alle sneeuw dat we
begin en eind 2010 hadden. Uiteraard
merkten de meeste trimmers dat ook in
de kerstperiode. Normaal gesproken zijn
er altijd heel veel mensen die vlak voor
Kerst op het laatste moment nog hun hond
gedaan willen hebben. Maar nu was het
andersom. Veel mensen, vooral ouderen,
belden af omdat ze niet naar buiten
wilden omdat het zo glad was. Of omdat
ze het nu wel wat overdreven vonden om
hun hond, die soms tot aan zijn rug in de
sneeuw wegzakte, te laten doen. Soms
vonden ze dat ook zielig. Tijdens de wat
warmere dagen in januari kwamen ze
wel allemaal weer opdagen. Natuurlijk
waren er ook honden die door het langere
wachten en het steeds vochtig worden in
sneeuw of regen vooral aan hun benen
behoorlijk geklit waren.

Wat ik uit de reacties van de diverse
collega’s kon afleiden was dat de
trimsalons die nog niet zo heel lang bezig
waren, dus minder dan een jaar of vier,
een groeiende omzet hadden. Daarnaast
waren er een aantal trimsalons die minder
honden hadden behandeld, maar door
een prijsverhoging toch ongeveer op
dezelfde omzet uitkwamen. Inderdaad
was er in de meeste bedrijven in november
en december een behoorlijk omzetdaling,
mede door alle gladheid en sneeuw. Maar
dat toen in januari de temperatuur ging
stijgen werden er veel gemiste afspraken
ingehaald.
Nu is het wachten op het echte
voorjaarsgebeuren. Zodra nu echt een
zonnetje te voorschijn komt, willen ze
weer allemaal tegelijk naar ons toekomen.
Zorg dat je er klaar voor bent. Want het zal
hard werken worden. Zorg dat je shampoos
en dergelijke weer aangevuld zijn en
natuurlijk is je gereedschap nagelopen en
geslepen en dan heerlijk aan de slag.
Werk ze.
Jetty van der Hulst

Onderzoekje op de Groomers
Europe Yahoolijst

Zoals veel van jullie weten, ben ik nogal
nieuwsgierig naar alles wat met ons vak te
maken heeft. Ik heb dan ook op de Groomers
Europe Yahoolijst een kleine enquête
gehouden over het wel of niet stijgen van de
omzet van de trimsalons in 2010.
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