
v • ZOMER 1992

Trimschem's zijn elke
keer een vast
onderdeel van uw
vakblad GROOMERS
Europe, Na de
Hollandse Smous, de
Golden Retriever en
de Engelse Cocker
Spaniel is nu de beurt
aan:de Softcoated
Wheaten Terrier.

"Wanneer u
opmerkingen heeft
over deze schema's
enlof zelf ook een
trimschema zou
willen laten
publiceren, neemt u
dan kontakt op met
de redaktie van
GROOMERS Europe.

TRIMSCHEMA VAN
DE SOFTCOATED
WHEATE~~TERRIER
De Softcoated Wheaten Ter-
rier dankt zijn naam aan zijn
zijdeachtige, tarwekleurige
vacht, die overvloedig en dicht
is ingeplant in golven of losse
krullen. Het is een enkele
vacht. De Wheaten behoort
van oudsher tot de zoge-
naamde kniprassen.

Bij het trimmen van de'
Wheaten komt het er vooral
opaan dat de fraaie golvende
vachtstruktuur bewaard blijft.
Daarom wordt hij bij voorkeur
"op de hand" geknipt. We
gebruiken daarbij zowel de
gewone schaar als de uitdun-
schaar.
Hoewel de Softcoated
Wheaten 'Ierrier niet een echt
specifiek trimras is, dat valt of
staat met het trimmen is het

wel de bedoeling, dat bij het
trimmen zijn "terrier"contou-
ren zichtbaar worden en dat is
de leiddraad bij het trimmen,
want ook de Wheaten is weer
typisch zo'n hond waar het er
op aankomt niet zomaar een
modelletje op de hond. te
plakken maar de modellering
aan de hond aan te passen.

Voor het knippen de vacht los-
werken en wassen. Probeer
daarbij zo min mogelijk haar
uit de huid los te trekken.

1. Binnenkant van het oor
wordt kortgeknipt. Op de bui-
tenkant van het oor blijft on-
gev~r een lengte van plusmi-
nus een halve centimeter
staan dat naar de randen toe
geleidelijk wordt ingekort. .
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2. Op de schedel, tussen de
oren in, korten we het haar in
tot ongeveer 2 centimeter.
Vanaf de lijn ooraanzet naar
ooraanzet blijft het haar rich-
ting neus staan. Bij een goede
vachtstruktuur valt het haar
dan zodanig dat een rechte
schedellijn verkregen wordt
die niet boven de lijn van de
oren uitkomt. Bij een te over-
vloedige of te wollige vacht is
het somsnodig iets uit te dun-
nen. Van opzij gezien moet de
schedellijn van boven recht
zijn. Wenkbrauwen en snor
moeten zoveel mogelijk intakt
gehouden worden.

3. Kort de beharing op de
wangen en onder de keel in
tot plusminus 1 cm. Blijf daar-
bij onder de denkbeeldige lijn
van ooraanzet tot mondhoek.
Van bovenaf gezien moet het
hoofd rechthoekig zijn.

4. Vanaf de keel de vacht naar
beneden inkorten tot iets over
het boeggewricht en naar op-
zij over laten lopen in de hals-
beharing en beharing op de
schouder.(zie tek.)

5•. De overgang achterkant
schedeVnek zodanig bijwer-
ken dat de achterkant van de
schedel een lijl] vormt met de
bovenkant van de oren. Bo-
venop de nek bijpunten, maar
naar zijkanten hals en schou-
derbladen toe goed uitdun-
nen, Daarin vinden we de ech-
té.,terrierbelijningterug.
Vanuit de schouder/ijn vormen
de voorbenen een rechte lijn
naar beneden en staan goed
recht onder de schouder. Let
hier vooral op eventuele uit-
stekende pieken bij de ellebo-
gen. Zorg .ook dat de binnen-
kant van het voorbeen een
mooie rechte lijn naar bene-
den geeft. Het is vooraf bij de
sluike vacht een kwestie van
voorzichtig bijwerken. De
Wheaten moet er.ten alle tijde
"natuurlijk" uit blijven zien.

6. Van schoft tot staart boven-
op de rug zodanig inkorten
dat er nog een slag haar blijft
staan. Dat is tussen de drie en
de vijf centimeter. Het is wel
een beetje afhankelijk van de
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de rug korter lijkt. We zorgen
8. Rondom de anus, billen en voor een goede overgang
achterkant van' de staart naar de dijen en naar beneden
wordt het haar ingekort tot toe aan de achterkant tot in
ongeveer 1 centimeter. Aan de knieholte maken we het
de voorkant van de staart la- haar ook kort. zodat de hond
ten we iets meer staan, zodat een mooie compakte bouw

-------'-------------- krijgt.

kwaliteit van het haar. Een
goede vacht kun je zo pro-
bleemloos knippen. Dat wijst
zich vanzelf. Maar je hebt ook
honden met wat meer krul of
te wollig haar en daar zul je
dus vaak iets korter moeten
knippen, of meer met de uit-
dunschaarwerken.
Vanuit de rug werken we naar
de zijkanten toe. De zijkant

, van de borstkas moet vlak zijn
en we moeten verder iets van
een taille realiseren.

7. De dijen worden flink uitge-
dund en we moeten ervoor
zorgen dat de beharing in een
vloeiende lijn naar beneden

.;:-: ,'r ",ti::: ..... -ÓsÓ: ; •••• - •••.•

:j;,< DE'·OFFICIËLE··

NEDERLANDSE.. " ~. .:';.; ::::..' . .

HONDENTRIM-,'
.' .. ,;' , ... "

,;~~::;.,,~KAMPIOEN-
. -.><>" ~,,:..·>·t-: ',

>:1\;,,""SCHAPPEN,.

toe geleidelijk langer wordt.
We zien hier weer echt die .
terriercontour terug. Desmalle
hond met de diepe borst. die
in staat is zich tussen de smal-
ste rotsspleetjeste wringen.
De binnenzijde van de achter-
poten worden bijgeknipt.
maar we zorgen er wel voor
dat er genoeg bevedering aan
de voorkant van het achter-
been blijft staan.

CORRECT
Squ..ed .1Id blenclod

INCORRECT
Ch•• ks nollhiMed.

T",,1<not nollhlM.o~.

INCORRECT.
Vlso<s. <heek. I_ed.

Beatd 100lult

9. We halen het haar tussen
de voetkussentjes uit en ron-
den de voeten af. Vooral niet
opknippen alleen het haar dat
over de voetkussentjes heen-
valt weghalen.

10. Als laatste rest nog het bij-
werken van de buikbelijning.
Het volstaat meestal om de
uitstekende pieken bij te wer-
ken, :5 d.! beharing echt te ex-
treem lang, zodat de hond te
laag lijkt, dan kort je het iets
meer in.

.Rita van Luytelaar-Pouw ,
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