
TRIMMEN GORDON SETTER

Naast de dagelijkse verzorging van uw Gordon Setter kan het nodig zijn dat uw hond getrimd wordt. U 
kunt daarvoor een deskundige in de arm nemen maar u kunt het trimmen ook zelf leren. Het is belangrijk 
dat u uw hond er zo jong mogelijk aan went om zich te laten behandelen. Het beste kunt u de hond al 
tijdens de puppyperiode laten wennen door regelmatig te borstelen en te betasten en de voetjes in de 
hand te nemen. Doe dit vooral rustig en taktvol. Zo leert uw hond om rustig te zijn bij het trimmen. Mocht 
u met uw hond naar een tentoonstelling willen gaan, begin dan minstens 3 weken van te voren met trim‑
men. U kunt eventueel enkele dagen voor de show nog wat kleinigheden corrigeren.

Trimschema
Indien u van plan bent uw Gordon Setter op een tentoonstelling of clubmatch uit te brengen, zijn ver‑
schillende punten van belang. Ten eerste natuurlijk de bouw en de algehele conditie van uw hond. De 
verzorging van de vacht neemt daarbij een belangrijke plaats in. Vanzelfsprekend zorgt u ervoor dat uw 
hond op zijn mooist wordt voorgebracht. Maar ook als u geen shows bezoekt met uw hond, dient de 
nodige aandacht aan de vacht te worden besteed.

Op het schema ziet u aangegeven welke delen er getrimd worden.

Wat heeft u nodig:

• eventueel duplexmesje – pakje mesjes los verkrijgbaar
• trimduimpje ‑ 3 maten
• effileerschaar ‑ dubbel getand
• kappersschaar
•  pinnenborstel ‑ voor bevedering aan staart, oren, voor‑ en achterbenen
• glanshandschoen

1. Het hoofd
Sommige Gordon Setters hebben flinke haargroei op de schedel. 
Meestal is dit langere haar van een andere structuur dan het korte. De 
lange, vaak doffe haren, worden met duim en wijsvinger uitgetrokken in 
de richting van de haargroei. U kunt hier met een z.g. ‘duimpje’ werken, 
dat is een rubber vingerhoed met kleine dopjes. In sommige kantoor‑
boekhandels zijn ze te koop, anders kunt u ze ook op tentoonstellingen 
aanschaffen. Voor de beginner zijn ze erg fijn, maar als u wat meer 
ervaring heeft, zult u met de vingers beter werken.

2. De oren

De raspunten van de Gordon Setter zeggen 
over de oren: middelmatig lang, dun; laag 
aangezet en vlak tegen het hoofd aanliggend. 
Door het haar op de buitenkant van het oor bij 
de ooraanzet iets korter te maken, wekt het 
de indruk lager aangezet te zijn. Voor de bin‑
nenzijde van het oor kunt u het beste als volgt 
te werk gaan: pak het oor, sla het open en 
voel met Uw vingers door het haar heen waar 
precies de onderkant aanzet van het oor zit. 



Alles wat daaronder zit wordt met de ephileerschaar weggenomen. De ephileerschaar is voor de begin‑
ner beter dan het duplexmesje, het gaat geleidelijker en met minder kans op ‘happen. De zijkant van de 
hals, bij de kruinen, wordt iets korter gemaakt, zodat het haar van de nek geleidelijk in lengte overgaat.

3. De hals

Het haar op de hals moet kort worden. Een hals welke dicht en veel haar 
heeft, wekt de indruk kort te zijn en de raspunten schrijven een lange, 
droge hals voor. U zult zien dat na het trimmen de hals veel langer lijkt. 
U gaat recht voor de hond staan. Leg de oren langs de snuit en houdt 
deze met één hand vast. Trek nu een denkbeeldige lijn vanaf de onder‑
kant aanzet oor in een U‑vorm via de twee kuiltjes boven de punt van 
het borstbeen naar de onderkant aanzet van het andere oor. Hetgeen 
binnen de U‑vorm valt, wordt kort gemaakt. Dit kan gedaan worden met 
de ephileerschaar of met de duplex. Ook hier geldt dat u met het gebruik 
van de duplex beter kunt wachten tot u wat meer ervaring hebt. Zeker op 
een vrij egaal en vlak stuk, vallen te korte of kale plekken erg op. Knip 
een paar keer en ga er regelmatig met de kam doorheen voor het resultaat. Het is de bedoeling met zo 
weinig mogelijk knippen het beste resultaat te bereiken.

4. De schoft

U gaat weer voor de hond staan en legt 
de oren weer langs de snuit. Zorg dat 
de voorbenen netjes recht onder het 
lichaam staan en bekijk de belijning 
hals‑schouder opperarmbeen. Als uw 
hond een wat krullerige vacht heeft, 
is het nodig aan de platte kant van het 
schouderblad met de ephileerschaar 
de ‘krullen’ die de belijning schaden, 
weg te halen. Knip zo weinig mogelijk 
en probeer ook hier met zo min moge‑
lijk knippen het beste resultaat te berei‑
ken. Heeft uw hond een rechte of licht 
golvende vacht, dan is dit onderdeel 
voor u nauwelijks van belang.

5. De croupe

Een groot deel van wat in punt 4 is gezegd, geldt ook voor punt 5. Een 
te zwaar golvende vacht, schaadt de belijning rug‑kruis‑staart. Het wekt 
de indruk dat de rug niet recht is of dat de staartaanzet niet juist is. 
Probeer er ‑ als de hond het van nature niet heeft ‑ een vloeiende lijn 
van te maken.

6. De voeten

We beginnen aan de onderkant het haar tussen de voetzolen weg te 
knippen. Dit moet heel voorzichtig gebeuren; de meeste honden laten 
zich aan de voeten en zeker tussen de tenen niet makkelijk helpen en 

heeft u eenmaal het tere vel tussen de tenen geraakt, dan wordt het een hele toer nette voeten te krij‑
gen. Nu de buitenrand van de voet. Leg de platte kant van de schaar tegen de voetzool en knip het haar 
dat over de rand heen komt af in de richting van het haar, langs de voetzolen opknappen. Het haar tus‑
sen de tenen wat omhoog halen en afknippen. Niet helemaal tot tussen de tenen weghalen, dat geeft 



irritatie, alleen weghalen wat er bovenuit 
steekt.
Ook het haar dat over de nagels heen valt 
zo knippen dat een deel van de nagels te 
zien is. Leg uw wijsvinger horizontaal te‑
gen de achterzijde van het voorbeen en 
laat uw vinger zover zakken tot u tegen het 
grote voetkussen zit. De bevedering die nu 
onder uw wijsvinger uitsteekt, recht afknip‑
pen. Na het uitborstelen zult u zien dat de 
bevedering van de achterkant van de voet 
mooi schuin oploopt. De voet heeft nu een 
ronde en compacte vorm gekregen.

7. De staart

Er wordt aan de staart over het algemeen weinig gedaan. Aan de onderkant van de staart, bij de staar‑
taanzet wordt eventueel wat haar weggehaald zodat de bevedering van de 
staart en de broek niet in elkaar overgaan. Verder moet er op gelet worden 
dat de franje van de staart, de vlag, een aflopende lijn is. Het haar is bij de 
aanzet het langst en loopt naar het eind in een punt toe. Vaak is het niet 
nodig dit model erin te brengen.


