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Sugar vindt het best 
leuk in bad, Rhune 

gaat voor de eerste 
keer de droogcabine 
in en Siba is vooral 
blij wanneer hij zijn 

baasje terugziet. 
Welkom in  

hondenkapsalon  
Swizzy Bears.

IN BEELD

Wassen,
KNIPPEN EN BRUSHEN, 

ALSJEBLIEFT!
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Balou. Of Baloo. Het is niet enkel de naam van 
de beroemde bruine beer die zingend en dan-
send door de jungle trekt. Het is ook een van 
de meest populaire hondennamen in Vlaande-

ren, of toch als je naar het klantenbestand van honden-
kapsalon Swizzy Bears in Alken kijkt. Nog vaste klanten: 
Snoopy, Bo en Max. En de grappigste hondennaam die ze 
in Swizzy Bears al gehoord hebben? “Hummer voor een 
chihuahua”, lacht Jessica. Voor wie weinig van auto’s en 
honden kent: een Hummer is een monsterachtige auto 
met grote wielen en mensen zoals de Amerikaanse  
acteur Arnold Schwarzenegger achter het stuur. Een 
chihuahua is een piepklein hondje dat in een handtas 
past, of – met een beetje proppen – in een jaszak.

Muisstil onder de hondenhaardroger
We zijn in het hondenkapsalon – of nog mooier: trimsa-
lon – van Jessica (43), professioneel hondentrimster. Op 
het raam kleven stickers van hondenpootjes. Binnen is er 
veel lawaai, maar niet van blaffende honden. Het zijn de 
droogblazers die praten haast onmogelijk maken. “Soms 
dragen we oorbeschermers”, zegt Jessica. “De hele dag 
in dit lawaai werken, is vermoeiend.”
Een hondenhaardroger – dát is een leuk woord – lijkt wat 
op een stofzuiger. De blaaskracht kan aangepast worden 
aan de grootte van de hond, iets waar alle dwergkeesjes 
of mopshondjes in deze wereld vast erg blij om zijn. De 
aanwezige honden laten zich muisstil en haast onbewo-
gen onder handen nemen. Wat een voorbeeldklanten! 
Het is meteen duidelijk dat ik zelf geen hond heb en nog 
nooit in een trimsalon geweest ben, want zo gaat het ei-
genlijk altijd, legt Jessica uit. De vredevolle sfeer is mee 
te danken aan een belangrijke huisregel: baasjes zijn niet 
toegelaten. “We vragen mensen om hun hond af te zet-
ten en weer weg te gaan. Ze mogen pas terug komen als 
de verzorging volledig afgerond is. Als een hond zijn 
baasje in de gaten krijgt, weet hij dat hij bijna naar huis 
mag en zal hij niet meer rustig op de tafel blijven staan.”

Een beer van een hond
Klanten die voor de eerste keer in het kapsalon komen, 
denken weleens dat ze Snoopy, Max of Balou na een uur-
tje alweer kunnen komen ophalen. Maar dat kan tegen-
vallen. De gemiddelde hond zit bijna langer bij de kapper 
dan de gemiddelde vrouw. “Met een kleine hond zijn we 
al snel twee uur bezig voor een volledige verzorging”, 
zegt Jessica. “Het drogen alleen al duurt gemakkelijk één 
uur. Mensen beseffen soms niet hoeveel werk het is. 
Voor grote honden, zoals Newfoundlanders, rekenen we 
al snel drie uur tijd voor een complete behandeling.” Die 
laatste zie je hier regelmatig in de shampoo zitten, want 
het kapsalon van Jessica en haar team is gespecialiseerd 
in de verzorging van grote hondenrassen zoals Berner 
Sennen en Newfoundlander. “We werken hier met vier 
mensen, wat best veel is”, vertelt Jessica. “Dat is ook 
nodig, want soms zijn we met twee tegelijk bezig aan één 
hond. Als zo’n Berner Sennenhond even niet wil mee-

werken, is het leuk als we elkaar kunnen helpen om het 
voor de hond en onszelf makkelijker te maken.”
Jessica weet waarover ze spreekt als ze een Berner Sen-
nen een ‘ beer ’ noemt. Zij en haar man André hebben 
geen kinderen, maar wél zes Berner Sennenhonden in 
huis. Ze zijn liefhebberfokkers en doen met hun ‘meisjes’ 
mee aan schoonheidswedstrijden. “Ik wilde altijd iets met 
honden doen”, vertelt Jessica. “Ik werkte als tandarts-
assistente toen ik veertien jaar geleden een opleiding tot 
hondentrimster aan het Syntra ben gaan volgen, met 
specialisatie Berner Sennen. Ik ben gestart in bijberoep, 

maar het aantal klanten groeide zo snel dat ik er voltijds 
mee verdergegaan ben.” Echtgenoot André, een bouw-
vakker die op zaterdag al eens een handje toestak, werkt 
intussen regelmatig in het kapsalon. En ook Jessica’s 
jongste zus Vanessa is sinds enkele jaren een vaste 
kracht. “We zijn allemaal even hondengek”, lacht 
Vanessa (25), terwijl ze met veel zorg de nagels van 
Sugar knipt, een prachtige golden retriever. “Als klein 
meisje al kwam ik veel over de vloer bij Jessica, André en 
hun honden. Ik studeerde verpleegkunde toen ik besliste 
om net zoals Jessica gediplomeerd hondentrimster te 

“De gemiddelde hond zit langer bij 
de kapper dan de gemiddelde 
vrouw. Met een kleine hond zijn we 
al snel twee uur bezig”

TIPS VOOR EEN MOOIE,  
GLANZENDE VACHT
• ‘Je bent wat je eet’ geldt voor mensen én voor 
honden. Een gezonde, stralende vacht start bij 
een evenwichtige, rijke voeding van een kwalita-
tief merk. Een goed dieet helpt schilfers en een 
doffe vacht vermijden en haarverlies te beperken.
• Borstel kortharige honden enkel als ze in de rui-
fase zijn. Dat is wanneer hun vacht doffer wordt en 
extreem los op de huid zit. Als je kortharige hon-
den te vaak borstelt, verliezen ze nog meer haar.
• Langharige honden vragen meer verzorging: je 
moet regelmatig grondig borstelen (twee tot 
drie keer per week). Vooral plekjes waar de vacht 
kan klitten, zoals de oksels, buik, broek en achter 
de oren, zijn belangrijk om te onderhouden.
• Hoe vaak je een hond moet wassen, is afhanke-
lijk van de hond zelf. Vier keer per jaar is voor de 
meeste rassen geen overbodige luxe.
• Wil je je hond wassen, zorg dan dat hij géén klit-
ten heeft. Kam of borstel je hond voor je hem in 
bad zet. Doe je dat niet, krijg je een vacht vol klit-
ten. Heeft je hond al klitten? Probeer hem dan 
niet zelf te wassen, maar stap naar een trimsalon.
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Eerst in bad, dan in de droogkast
Het is al gebeurd: honden die zo blij zijn dat ze (eindelijk) 
naar huis mogen dat ze hun baasje plat op de buik trek-
ken wanneer ze aan de leiband naar buiten gaan. Net 
zoals het al voorgevallen is dat mensen vergeten om hun 
hond terug op te halen – drie uur is láng – of dat een 
hond een muilkorf nodig heeft wegens te onrustig. “Ge-
lukkig gebeurt dat zelden”, vertelt André. Hoewel weinig 
honden een kappersbezoek op hun verlanglijstje zouden 
zetten, komen de meesten best opgewekt het kapsalon 
binnen. Zoals Fleur en Rhune, twee donzige newfies, de 
schattige bijnaam van newfoundlanders. Mama Fleur 
weet wat haar te wachten staat, voor puppydochter 
Rhune is het de eerste keer. “Newfounlanders zijn echte 
waterratten”, vertelt baasje Martine. “Zien ze water, dan 
duiken ze erin. We kunnen geen plas voorbij wandelen of 
ze lopen erin. We hebben thuis een trimtafel en een pro-
fessionele droger in de garage staan – dat moet wel, of 
je hebt drie dagen nattigheid in huis – maar we kunnen 
niet alles zelf doen. Om hun vacht mooi te houden, moe-
ten we toch geregeld naar de kapper.”
Terwijl Rhune zonder tegenspartelen de badkuip en daar-
na de droogcabine in gaat, is het voor Engelse cocker-
spaniël Bo tijd om haar lange oren te laten drogen bij 
André. Soortgenoot en bijna-naamgenoot Beau mag op 
de trimtafel bij Vanessa. Een oefening in geduld, noemt 
ze het, want met knopen uitkammen ben je wel even 
zoet. Ook collega Anja (47) neemt graag haar tijd voor 
haar klanten. “Ik ben liever een kapper voor honden dan 
een kapper voor mensen. Honden zijn veel eerlijker. Als 
ze angstig zijn en ik kan hun vertrouwen winnen, geeft 
dat een ontzettend goed gevoel. Ik ben opgegroeid  
tussen de honden, en heb naast mijn werk bij Jessica ook 
nog mijn eigen trimsalon. Zes dagen op zeven ben ik met 
honden bezig. Ik kan me geen leven voorstellen zonder.”
Een hondenkapsalon is een plek waar droogblazers brul-
len, miljoenen plukken haar rondvliegen en al eens op de 
trimtafel wordt geplast, weet ik nu. Maar het is vooral 
een plek waar elke hond die binnenwandelt met heel  
veel liefde wordt verzorgd. Vraag maar aan Sugar, Siba, 
Fleur en Rhune.
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NAAR HET HONDENKAPSALON?
• Begin er zo vroeg mogelijk mee, liefst voor je 
puppy vier maanden is. Een hond die op jonge 
leeftijd voor het eerst naar een trimsalon gaat, 
zal later alle nodige handelingen gemakkelijker 
en rustiger ondergaan.
• Breng je hond nooit met een volle maag naar 
een trimsalon en laat hem op voorhand goed uit.
• En tot slot: hoe beter je je hond zelf verzorgt, 
hoe lager de kosten van een verzorgingsbeurt in 
het trimsalon zullen zijn.

worden. Ik werk hier nu drie jaar en heb nog geen mo-
ment spijt gehad van die keuze. Ik volg momenteel nog 
een extra opleiding tot gedragstherapeut voor honden, 
en ooit zou ik graag een klein hondenpensionnetje ope-
nen. Als ik maar met honden bezig kan zijn.”
 
Een harde stiel
Of ze nu groot of klein zijn, krulhaar of lange lokken heb-
ben: alle honden zijn hier graag gezien. Honden zijn voor 
het team van Swizzy Bears een echte passie, en dat moet 
ook. “Als je dit niet met hart en ziel doet, hou je het geen 
twee jaar vol”, zegt Jessica. “Het is best een harde stiel. 
Er komt veel vuil en lawaai bij kijken. Er zijn al eens hon-
den die hun behoefte doen terwijl je bezig bent, of ang-
stig zijn en zich verzetten tegen alles wat je wilt doen. 
Die minder mooie kanten horen er óók bij.”
Wie denkt dat hondentrimmers de hele dag hondjes 
knuffelen, heeft het dus mis. Nog een misvatting: een 

hondenkapper hoeft niet altijd te knippen. Je hebt name-
lijk ‘kniphonden’ en ‘plukhonden’. Plukhonden zijn hon-
den met een ruwere vacht, die niet geschoren of geknipt 
worden, maar geplukt als de vacht plukrijp is. “Bij pluk-
honden knippen we aan de poten met een schaar, maar 
niet in de rest van de vacht”, verduidelijkt Vanessa. “Knip-
pen maakt de vacht kapot, en dan kan een hond er heel 
onnatuurlijk uitzien. In plaats daarvan plukken we de 
dode haren eruit met speciale plukvingers of ‘vingercon-
dooms’. Zeker bij honden met een dikke vacht is dat be-
langrijk. Regelmatig trimmen zorgt ervoor dat de vacht 
luchtig blijft, waardoor er minder kans is op irritaties.”

Naar het bos of de kapper?
Allemaal prima, zie je Siba denken, een keeshondje met 
gouden vacht dat zich gewillig een paar honderd gram 
lichter heeft laten plukken. Met zijn dikke pels is hij een 
vaste klant in het kapsalon. Elke maand komt hij hier voor 
een flinke schoonmaakbeurt. Zo rustig hij daarnet op de 
trimtafel zat, zo enthousiast is hij wanneer baasje Edith 
hem komt oppikken. “Siba is een echt mamashondje”, 
geeft Edith toe. “Hij wilt zoveel mogelijk in mijn buurt 
zijn. Zodra ik weg ben, gaat het prima, maar het afscheid 
is altijd moeilijk. Vandaag was het de eerste keer dat hij 
níét gejammerd heeft toen ik hem hier afzette.” 
“De meeste honden die hier komen, zijn het knippen en 
blazen gewoon en hebben er geen problemen mee”, zegt 
Jessica. “Maar mochten honden kunnen praten en je 
vraagt of ze willen gaan wandelen in het bos of naar de 
kapper willen gaan, zullen ze snel gekozen hebben.”

De vredige sfeer is mede te danken 
aan een belangrijke huisregel in het 

salon: baasjes zijn niet toegelaten


