
RICHTLIJNEN MBT DE VACHTVERZORGING 
 
 
Een heel veel gestelde vraag van toekomstige pup-ouders is “Hoe moeten we de vacht onderhouden?” met 
daarop volgend “welke kammetjes moet ik aanschaffen?”. 
 
Eigenlijk is de vachtverzorging van de Witte Herder niet heel arbeidsintensief, en daarbij heb je ook nog 
verschil tussen langstockhaar en stockhaar, welke nog minder verzorging vraagt. Beiden variëteiten 
worden hier besproken. Het zal gaan over wassen, dan al niet knippen, dan al niet scheren en welke 
kammetjes en eventuele andere hulpmiddelen jij als eigenaar nodig hebt. 
 
 

Stockhaar 
 
Laten we beginnen met de stockhaar vacht. Waarom noemen wij het stockhaar en niet gewoon korthaar? 
Korthaar is een korte vacht zoals bijvoorbeeld de Mechelse Herder heeft. Deze bestaat enkel uit de 
dekharen en heeft typerend géén ondervacht. 
Daarentegen is stockhaar een korte vacht bestaande uit dekharen en heeft typerend áltijd een ondervacht. 
Geen ondervacht is bij de Witte Herder een fokuitsluitende fout. 
 
Hoe kun je een hond met een stockhaarvacht het beste verzorgen? 
 

● Kammen wanneer de hond in de rui is 
● Drie tot vier keer per jaar volgens de was en blaas methode (laten) trimmen 
● Voetjes bij (laten) knippen 

 
Het voordeel van een stockhaar vacht is dat de vacht zo goed als niet kan gaan klitten. Je hoeft hem dus 
niet speciaal vaak te kammen, enkel wanneer de hond in de rui is. Hoe vaker je kamt, hoe meer haar de 
hond zal verliezen. Later in dit stuk zal ik meer uitleggen over de trim methode en de kammen die je nodig 
hebt.  
 
 

Langstockhaar 
 
Dan, de langstockhaar. Die heeft iets meer verzorging nodig, maar ook minder dan je zou denken. Ook 
hierbij bestaat er een verschil met langhaar. Langhaar is een lange vacht, vaak zijdeachtig en typerend 
zónder ondervacht. Langstockhaar is een langere dikke vacht, en heeft typerend áltijd een ondervacht. 
Geen ondervacht is bij de Witte Herder een fokuitsluitende fout. 
 
Hoe kun je een hond met een langstockhaarvacht het beste verzorgen? 
 

● De flossen achter de oren, aan de poten en de “broek” van de hond regelmatig uitkammen. 
Ongeveer één keer in de week is voldoende.  

● Kammen wanneer de hond in de rui is 
● Drie á vier keer per jaar volgens de was en blaas methode (laten) trimmen 
● Voetjes bij (laten) knippen 

 
 
 



Men heeft het wel eens over de halflangstockharige witte herder. Genetisch gezien is dit onzin. De Witte 
Herder heeft 2 variëteiten en dan is langstock en stockhaar. Het klopt dat bij de langstock enig verschil kan 
zijn in lengte. Dit heeft meestal te maken met het dan al niet gecastreerd zijn van de hond. Dit noemen we 
een castraten vacht. De vacht van de hond wordt langer en dikker en vraagt veel onderhoud. 
 
 

De kammen  
 
De basis die elke Witte Herder ouder nodig heeft zijn; 
 
De Herderkam: 
Dit is een heel fijne kan om losse haren uit de vacht te kammen. Als je er een kunt krijgen met roterende 
tanden is dat echt aan te raden, die werken namelijk héél fijn. 
Karlie/Flamingo is een van onze favoriete merken die een heel goede prijs/kwaliteit verhouding heeft.  
 
Aan te raden voor zowel Stockhaar als Langstockhaar 
 

 
 
 
De Slicker 
De slicker is een kam met kleine, licht gebogen tanden. Ook erg fijn voor losse haren, maar ook om de 
vacht gewoon even snel mooi te maken. Vooral voor de flosjes achter de oren, aan de poten en de “broek” 
is deze kam erg fijn. Je kunt hem ook in verschillende maten krijgen.  
Dit is ook de eerste kam waar onze pupjes mee leren aan kammetjes te wennen. 
 
Aan te raden voor zowel Stockhaar als Langstockhaar 
 

 
 



De klittenkam 
De klittenkam is een redelijk smal kammetje met gebogen “mesjes”. Deze zijn heel fijn als de hond een klit 
heeft, voornamelijk achter de oren, aan de poten, in de broek om in de staart. Het kammetje snijd de klit 
eruit zonder de hond pijn te doen. Door de gebogen mesjes is de kam volledig veilig te gebruiken. 
Belangrijk is dat je hier ALLEEN klitten mee verwijderd. Als je deze kam op de rest van de vacht gebruikt 
kun je deze zwaar beschadigen. 
 
Aan te raden voor Langstockhaar 
 
 
 

 
 
 
 
De trimkam 
De trimkam is speciaal voor als de honden in de rui zijn. Voorals als ze op het punt zijn dat het met plukken 
tegelijk uitvalt zul je hier veel aan hebben. Belangrijk is dat je de tanden horizontaal ten opzichte van de 
vacht gebruikt ipv verticaal. Dan heb je er het meeste baat bij.  
 
Aan te raden voor zowel Stockhaar als Langstockhaar 
 
 
 

 
 



De Furmi NEE tor 

 
Ongeveer iedereen die hier geweest is heeft het er op een zeker moment over gehad; de furminator. De 
verkopers in dierenwinkels raden ze iedereen aan, en met recht! Het ding werkt fantastisch, ALS je een 
hond met een enkele vacht hebt. Dus niet zoals bij de Witte Herder, een dekvacht, én een ondervacht. In 
dit geval is de furminator namelijk de furmi NEE tor.  
De scherpe tanden van het kammetje snijden de dekvacht volledig kapot, waardoor je op langer termijn 
hetzelfde effect als schermen krijgt (lees hieronder). 
De dekvacht beschadigt waardoor de vacht steeds moeilijker te onderhouden is. De vacht wordt vettiger, 
gaat stinken en hoe langer hoe meer je hem gebruikt, hoe erger het wordt. Tot dit onomkeerbaar is. Hoe 
aanlokkelijk het dus ook klinkt. De Furminator is NIET geschikt voor de vacht van een Witte Herder. 
 
 

Trimmen 
 
“Hoe vaak moet de hond gewassen worden?” 
 
Om de vacht optimaal te houden is het aan te raden de hond elke 3 tot 4 maanden naar de trimmer 
brengen (of zelf te wassen als je dit ziet zitten). Na enige oefening vinden de meeste honden het fijn, en 
dat in bad gaan slecht is voor de vacht is een fabeltje. Met goede kwaliteit shampoo is dit helemaal geen 
probleem. Ik zal later ook een aantal tips geven over welke shampoo je kunt gebruiken. 
 

De was en blaas methode 
 
De Witte Herder mag enkel volgens de was en blaas methode getrimt worden. Waarom dat is zal ik later 
uitleggen. Ik zal beginnen met wat het precies is.  
 
De was en blaas methode is, zoals de naam al aangeeft, alleen wassen en droog blazen.  
 
Wassen met speciale hondenshampoo, optioneel gevolgd door conditioner en daarna volledig droog 
blazen met de waterblazer. 
ALLEEN de onderkant van de voetjes mag bijgeknipt worden en de flossen achter de oren mogen enkel 
GEPLUKT worden. Als je daaraan gaat knippen kan ik je garanderen dat de hond binnen een week volledig 
vervilte plekken achter zijn oren heeft.  
 
NOOIT, onder geen voorwaarden, mag de witte herder geschoren worden!! 
 
Nageltjes mogen wanneer nodig natuurlijk altijd bijgeknipt worden.  
 
 

Wassen en welke shampoo? 
 
Wassen doe je natuurlijk met lekker warm water. Onthoud dat de lichaamstemperatuur van een hond 
hoger is dan die van een mens. Ongeveer 2 graden. Dus wat voor jou lekker is, is voor de hond net te koud. 
 
Het is heel belangrijk dat de hond gewassen wordt met een hoge kwaliteit shampoo. Wanneer je 
goedkoper shampoo gebruikt heb je kans op irritatie en vreselijke jeuk. 
De prijs lijkt vaak redelijk hoog voor het formaat flesje dat je krijgt, maar het is de bedoeling dat de 
shampoo (conditioner vaak niet) verdund wordt met water. Soms zelfs 1:32. 
Hier kun je een lege petfles voor gebruiken of een speciale mengfles. 
 



Ik gebruik zelf shampoo van het merk ALL SYSTEMS. Versie “Super Cleaning and Conditioning Shampoo”. 
Daar kun je eventueel de losse conditioner ook bij kopen, maar dat is eigenlijk enkel voor de langstokharige 
honden nodig, waar de vacht iets langer en zachter is.  
 
Wat ook een heel fijn merk is, is PPP Aromacare. Ook deze staat hoog aangeschreven en wordt gebruikt 
door heel veel fokkers en handlers over de wereld. Deze shampoo wast heel schoon en is uitstekend 
geschikt voor als de hond stinkt of wanneer je een “witshampoo” wilt gebruiken.  
Ik gebruik meestal de Mango versie. 
 
Om ze mooi wit te maken kun je ze extra wassen met shampoo voor witte honden. Je wast dan altijd eerst 
gewone shampoo **zoals boven genoemd** om de vacht schoon te maken. Daarna was je een ronde met 
shampoo voor witte honden en moest je het gebruiken, eindig je met conditioner.  
Een zeer goede witshampoo is “Yellowout” van het mer Cowboy Magic. Eigenlijk voor paarden maar ook 
heel veel gebruikt voor honden. 
 

Mijn hond heeft klitten 
 
Soms komt het voor dat er toch opeens een klit zit, hoe goed je ook kamt. Je neemt dat het beste de 
klittenkam, zoals boven genoemd en “detangle and shine” van het merk Cowboy Magic. Dit is een anti 
klitten olie. Je hoeft hier maar heel weinig van de gebruiken want het is heel sterk. Ik gebruik het ook 
regelmatig voor ik de honden ze gewoon borstel, ook als ze geen klitten hebben. Na het drogen smeer ik 
altijd een beetje door de vacht. Dan worden ze heerlijk zacht en ruiken ze lekker. Daarnaast zit er iets door 
de olie waar de vacht vuilafstotend van wordt. 
 

Drogen 
 
Hoe te drogen weet een trimmer natuurlijk heel goed. MAAR! Jij kunt dit zelf ook! Tegenwoordig kun je 
zelf ook een waterblazer kopen. Al vanaf ongeveer 85 euro heb je er een. Het is absoluut aan te raden om 
een waterblazer aan te schaffen. Niet alleen om zelf te kunnen wassen, maar ook als je hond gezwommen 
heeft, of als het regent kun je hem even snel drogen. Ook zand en los haar blaas je hiermee gemakkelijk uit 
de vacht. Als je hond hier vanaf jongs af aan gewend is kun je dit zonder problemen gebruiken. 
 
Een heel goede prijs/kwaliteit waterblazer vind je HIER.  
Als je liever een goedkopere hebt kun je DEZE pagina in de gaten houden. Die winkel heeft namelijk 
regelmatig aanbiedingen. 
 
Hoe gebruik je een waterblazer? 
Het makkelijkste is om redelijk dichtbij de huid te blazen. Zet wanneer mogelijk is de droger op een warme 
stand (tenzij het zomer is), want dan blaast hij lekker warme lucht.  
 
Als je hond heel erg in de rui is, en je brengt hem liever niet naar een trimmer, is het aan te raden de hond 
eerst uit te kammen, daarna eens uit te blazen met de waterblazer en pas daarna te wassen. Dan heb je 
het minste kans op klitten. 

http://www.trim.nl/waterblazers-drogers/waterblazers/doubleblaster-ds-paars-1307022/
http://www.trim.nl/waterblazers-drogers


 
 



Scheren en knippen 

 
LAAT JE HOND NOOIT SCHEREN!!!! 
 
Heel veel mensen denken dat scheren DE uitkomst is. Veel gehoorde uitspraken zijn: 'Onze hond verhaart 
zo erg'. 'Hij heeft het zo warm'. 'De hond stinkt zo'. Het effect van scheren is dat de vacht voor altijd 
verand. De structuur wordt anders en hierdoor is de vacht slecht tot niet meer te behandelen. 
 
Zoals eerder verteld heeft de Witte Herder dekharen met daaronder een dikke ondervacht. De problemen 
beginnen vooral als de ondervacht beschadigd is. 
Het klopt dat er vachten zijn die zonder problemen geschoren kunnen worden. Denk hierbij aan bijv. de 
poedels. Deze vachten zijn anders van structuur, en vooral, hebben geen ondervacht. De poedelvacht valt 
niet uit, en blijft groeien. Daarom is het zelfs nodig om deze te knippen. Bij de Witte Herder valt twee keer 
per jaar de oude vacht uit, en groeit er een nieuwe vacht voor terug. Mits de vacht gezond is natuurlijk. 
 
Een aantal nadelen van een geschoren vacht is 
 
- De vacht groeit sneller en dikker weer terug en gaat door de dichtheid vervilten. 
- De vacht veranderd van structuur en van kleur. 
- Door de extra onderwol die de hond krijgt, gaat de hond veel sneller en erger stinken. 
- De aangerichte schade is vaak onomkeerbaar. 
- Het onderhouden wordt voor zowel de eigenaar als een trimmer lastig, zo niet onmogelijk. 
 
Een argument die vaak wordt genoemd is dat de hond het in de zomer anders te warm heeft. Wat mensen 
zich vaak niet realiseren is dat de ondervacht fungeert als isolatie. Deze houd de hond niet enkel warm in 
de winter, maar ook koel in de zomer. Wanneer je de bescherming van de vacht weg neemt raken ze 
sneller oververhit, en daarbij komt ook nog dat de huid makkelijk verbrand. 
 
 
Onderstaand is een foto van een stokhaar Witte Herder die een jaar voor de opname van de foto 
geschoren was. Zoals je ziet, onomkeerbare schade aan de vacht. 
 

  
 


