
VACHTSOORTEN 
Stokhaar: 
De stokharige vacht kent 2 lagen: de ondervacht, wolharen (dicht opeen geplant wollig haar) 
en de bovenvacht, dekharen (is langer en steviger). Als de vacht gaat wisselen (ruien) laat 
de onderwol in een relatief hoog tempo los en valt uit. 
Het vachtpatroon van de stokharige laat langer dekhaar zien op de rug, kraag, broek en 
staart en korter op de poten en de snuit .  
Voorbeeld: Duitse Herdershond, Labrador, Syberische Husky 
 
Korthaar of gladhaar:  
Onder de kortharige vacht verstaan we korte dekharen en vrijwel geen onderwol. Doordat de 
onderwol afwezig is kan bij kortharige honden in de ruiperiode tijdelijk plaatselijke kaalheid 
optreden. Bijvoorbeeld op de hals en de voorborst. Voorbeeld: Boxer, Fox terriër 
 
VERZORGING 
De oplossing voor de rui is eigenlijk heel eenvoudig; laat de vacht tijdens de rui met 
rust en wacht geduldig tot het normale haarritme weer hersteld is. Een snelle, adequate 
manier om hulp te bieden is een serie wasbeurten. De eerste week zal er nog relatief veel 
haar spontaan uitvallen maar na 4 (soms 6) behandelingen zal het verharen over zijn. In 
deze periode mag er niet geborsteld worden. 
 
Mag er dan helemaal niet meer geborsteld worden? 
Het verzorgen van een hondenvacht heeft ook een sociale functie. Door het aaien van uw 
hond geeft u hem of haar vaak extra aandacht en tegelijkertijd kunt u het lichaam 
controleren op bijzonderheden.  
 
Bij Kort (stokhaar) of gladhaar is het heel goed mogelijk buiten de ruiperiode de vacht 1 
tot 2 keer per week met een zachte borstel of zeem langs te lopen. Bij plaatselijke 
klitvorming is een grove kam voldoende om de vacht los te houden. Zo behoudt u toch de 
sociale en controlerende aspecten. Vermijd echter het dagelijks borstelen en vermijd 
metalen materialen en rubberen noppen. 
 
Scheren niet aan te raden. 
De scheermethode lijkt, op korte termijn tenminste, doeltreffend. Maar het is natuurlijk een 
werkwijze die niet aan te raden is. Niet alleen omdat de hond er verassend bloot onder 
vandaan komt, maar bij herhaaldelijk scheren zal de vacht toch veranderen en daardoor 
vertraagd of niet meer teruggroeien. In het ergste geval blijft het haar op sommige plaatsen  
voorgoed kort. 


