
84 Vachtverzorging en trimmen

 De Lakeland Terrier

benen en hoofd net als bij een paard). Als u klaar bent met het borstelen, moet hij nog 

gekamd worden; met het kammen worden de klitten verwijderd samen met het achter 

gebleven losse haar. Let er goed op dat uw pup niet van de tafel springt, hij ziet op deze leef-

tijd nog geen hoogte verschil. Als u niet van plan bent om in de toekomst het trimmen zelf te 

leren is dit alles dat u en uw pup moeten leren. 

Als u 2 maal in de week uw Lakeland borstelt en kamt dan is dit ruim voldoende, mits het 

goed gebeurt. En de rest van de verzorging neemt de trimmer voor zijn rekening, want u zult 

ongeveer 4 maal per jaar bij de trimmer komen.

Nu wilt u meer met uw Lakeland doen en hem zelf gaan trimmen. Het trimmen lijkt moei-

lijker dan het is; in het begin kost het wel veel tijd, geduld en doorzettingsvermogen, maar 

echt moeilijk is het niet. 

Om u hierbij te ondersteunen organiseert de Nederlandse Lakeland Terrier Club trimdagen. 

U kunt dan met behulp van deskundige begeleiding leren om uw Lakeland zelf te trimmen. 

De Nederlandse Lakeland Terrier Club kan er ook voor zorgen dat u in het bezit komt van 

het juiste trimgereedschap. Een voorwaarde om aan deze trimdagen deel te nemen is wel, dat 

u lid moet zijn van de vereniging, iets dat toch aan te raden is. De N.L.T.C. organiseert name-

lijk meer dan deze trimdagen.

Uw Lakeland is nu ongeveer 5 maanden en het wordt tijd om hem te trimmen; zijn meeste 

nestharen is hij wel kwijt, want u heeft hem twee keer in de week goed geborsteld en 

gekamd. 

Links: stalen kam;

midden: poedelborstel;

rechts: terriermatje, rubbermatje met pennetjes.

Drie trimmessen in detail.




