
Wie laat de hond uit? / #34 Help, overal haar (Audiotranscript) 

 
 

Marieke: Maar heb je ook iets voor bij in de wasmachine, want ik heb dat ook als ik dan een 

kleedje van Mila in de wasmachine heb gehad, heb ik 'm eerst van tevoren al helemaal 

uitgeklopt, dan gaat 'ie de wasmachine in, maar vervolgens die wasjes daarna denk ik: oh, 

nee. 

 

Maaike van Doorn: Ja, nee, heb je ook, ik heb ze hier niet op tafel meegenomen. Dat heten 

wasballen. 

 

Jet: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. 

 

Voice-over: Je luistert naar een nieuwe aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Dit keer vanuit 

de dierenspeciaalzaak ZOO&ZO in Ede. Jet, Lysbeth en Marieke over het leven met hun 

honden. In deze aflevering is hondentrimmer Maaike Van Doorn te gast en de vraag komt 

van iemand uit het winkelend publiek. 

 

Jet: Ja, en het is wel heel gezellig. Wij zijn te gast in Ede, in de winkel van Zoo&zo en Marieke 

en Lysbeth zijn natuurlijk aanwezig. We hebben ook weer Maaike, die is ook al eerder 

voorbijgekomen in de podcast. Zij weet alles over hondenverzorging. En we hebben een gast 

aan tafel deze keer, een bezoeker van van de winkel. Henri, welkom, wat leuk dat je bent 

aangeschoven. 

 

Henri: Hallo. 

 

Jet: Je hebt twee honden meegenomen, begreep ik. 

 

Henri: Ja. 

 

Jet: Nou ja, dan zul je inderdaad ook een vraag hebben. Ik had natuurlijk al in de aflevering 

aangekondigd dat het over haren ging. Maar ja, daar kun je natuurlijk zoveel vragen over 

stellen, dus stel je vraag. 

 

Henri: Ja, wat kan ik daar tegen doen? 

 

Jet: Wat kan je daartegen doen? Maar wat is het probleem? 
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Henri: Nou, overal haar, op de bank, op de vloer, in de mand, ja overal. Overal waar je maar 

kunt kijken. 

 

Jet: Je hebt ook van die kledingrollertjes, elke keer als je het huis uit gaat, dan... 

 

Henri: We hebben van alles. 

 

Jet: Maar dan nog! 

 

Henri: Hebben we nog steeds haren. 

 

Jet: Oké, en wat voor honden heb je? 

 

Henri: Een kruising tussen een Mechelse Herder en een Kangal. En een Maltezer Leeuwtje. 

 

Jet: Oke, dus groot en klein. 

 

Henri: Ja. Groot en klein. 

 

Jet: Ja. En van het Maltezer Leeuwtje, dat zijn witte haren. 

 

Henri: Ja. Die is nou kaal. 

 

Jet: Ja, maar dan nog komen er heel veel haren vanaf. Gek is dat eigenlijk, hè? En van die 

kleine van die grote, heb heb je daar het meeste haar van? Of maakt het allemaal niet uit? 

 

Henri: Van die grote. Die is echt heel erg aan het verharen. 

 

Marieke: Hoi, ik ben Marieke, mijn hond heet Mila en ze is het allerbeste maatje die ik me 

zou kunnen voorstellen. 

 

Jet: Hallo, ik ben Jet, mijn hond heet Poppy en ze was een zwerver, maar is nu de koningin 

van Rotterdam. 
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Lysbeth: Hallo, ik ben Lysbeth en ik heb Rafieq meegenomen, waar ik per ongeluk zes jaar 

geleden verliefd op werd. 

 

Jet: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen, wij hebben allemaal het allerleukste 

hondje van de hele wereld. 

 

Marieke: Dat zeker. 

 

Voice-over: Aflevering 34: help, overal haar. 

 

Jet: Hoe hoe zit dat met jou en Rafieq? 

 

Lysbeth: Ja, Rafieq heeft een plukvacht, dus die houdt echt zijn haren best goed vast. Maar 

in het echte verhaarseizoen, als het warmer wordt, dan moet ik gewoon elke dag even 

stofzuigen. 

 

Jet: Een plukvacht, zeg je? 

 

Lysbeth: Ja. 

 

Jet: Jij laat je hond plukken dus? Eigenlijk net als een kip? 

 

Lysbeth: Ik doe dat een beetje zelf. En ik doe dat een beetje houtje-touwtje. 

 

Jet: Ah, oké. Ja, Pop heeft een beetje halflang haar ook. Dus ja, je hoort misschien als 

luisteraar dat er een hoop om ons heen gebeurt. Dat klopt. Er zijn natuurlijk heel veel 

honden en die moeten even snuffelen aan elkaar. En de haren vliegen ook in het rond 

inderdaad. Pop heeft ook inderdaad wel een beetje haarverlies dus ja, ik stofzuig als een 

malle, niet bepaald m'n hobby, maar het moet wel gebeuren. En Marieke? 

 

Marieke: Nou, soms denk ik wel: hoe kan er nog hond overblijven, als ik zie wat er in mijn 

huis rondzwerft. En ik hou niet zo van stofzuigen, maar doordat we Mila hebben, moet ik het 

echt wel regelmatig doen. 

 

Jet: Ik vind het wel fijn om even aan de luisteraar ook uit te leggen wat voor gezicht je hier 
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ongeveer bij trekt. Dat is het gezicht van iemand die zegt: ik hou niet zo van stofzuigen, maar 

eigenlijk bedoelt: 

 

Marieke: Ik heb er een hekel aan. 

 

Jet: Enorme hekel aan. 

 

Marieke: Ja. Dus, maar we moeten het heel regelmatig doen, want ja, anders dan durf je 

geen visite meer te ontvangen. 

 

Jet: Wordt het goor. 

 

Marieke: En wil je er zelf ook niet meer zitten. 

 

Jet: Dat wordt gewoon goor. Ja, en jij plukt die rond, dus is het iets minder, maar... 

 

Lysbeth: Als ik met nette kleren thuiskom, loop ik eerst naar boven, doe ik mijn nette kleren 

uit en dan pas ga ik naar beneden, want ik wil m'n nette kantoorkleren niet onder de haren 

hebben. 

 

Jet: En ja, nou ja, ik heb inderdaad van die haarborstels. Weet je wel, van die plakdingen? 

Het is me zelfs een keer overkomen dat ik heel driftig aan het rollen was en een belangrijke 

afspraak had en ineens gebeld werd, ofzo, of in ieder geval afgeleid. Dat heb je ook 

natuurlijk met al die dieren bij mij in huis en ik ben dus met die plakborstel op m'n jasje 

gewoon de deur uit.. 

 

Marieke: Waarom verbaast me dat niks dat jou dat overkomt? 

 

Jet: Ja, wat kunnen we daarover zeggen? Maar goed, dat is me overkomen. Dat is ook niet 

het ergste van het ergste. Maar ja, het is een quest, zeker als je meerdere dieren hebt. 

 

Lysbeth: Een vriendin van mij, die heeft met zo'n plakborstel, zei: ik doe even die haren eraf. 

En ik sta te koken en ik kijk, stond ze m'n hond af te doen met die plakborstel, in plaats van 

haar zwarte broek. 

 

Marieke: Ja, nou, ik heb dus ook nog eens de pech dat Mila, nou ja, ze is wel blond van 

zichzelf, maar als zij in de sloot of wat dan ook heeft gelegen, dan is ze niet meer zo blond. 
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En dan zie je soms ook gewoon op plekken waar zij heeft gelegen hoopjes met zand, dat je 

denkt: oké, haren, daar kan je weinig aan doen, want die zitten aan je en die laat je 

vervolgens los. Maar al dat zand had je toch wel even buiten mogen afschudden, maar nee. 

 

Jet: Dat heb je haar nog niet geleerd. 

 

Marieke: Nee, toch niet. 

 

Jet: Oh ja, kijk, we houden allemaal, ik denk dat we zover wel kunnen gaan en ik denk dat 

dat voor Henri natuurlijk ook geldt, we houden allemaal zielsveel van onze honden, maar net 

als met kleine kinderen die hier en daar kotsen en poepen... 

 

Lysbeth: Ja, we zijn er weer. 

 

Marieke: Het gaat weer over poep. Hoeveel minuten heeft het gekost voor het over poep 

ging? Stuk of zes. 

 

Jet: Nou ongeveer, denk ik. Ja, en dit is wel gewoon onhandig, want het niet fris, ook niet in 

de keuken, in je huis, in je bed, weet ik het wat, dus er moet wel het één en ander aan te 

doen zijn. Nou is Maaike aangeschoven en we hebben jou natuurlijk al als 

vachtverzorgingsdeskundige een aantal keer te gast had. Fijn dat je er weer bent. 

 

Maaike van Doorn: Ja, ja. 

 

Jet: Jij hebt ook, ja, een enorme berg met spullen op tafel gelegd. 

 

Maaike van Doorn: Ruim assortiment. 

 

Jet: Ja, wat zou je ons allemaal aanraden? 

 

Maaike van Doorn: Ja, wat je al zei, er zit heel veel verschil in vachten. Je hebt plukvachten. 

Het Maltezertje net wat hier zat, Bobby, dat is een langere vracht, dat groeit langer door. 

Dat valt minder uit als inderdaad de kruising Herder die er net stond. Maar ja, het 

Maltezertje gaat ook vaak naar de trimsalon, waar gelukkig heel veel haar en ellende 

achterblijft. 

 

Jet: Ja. 
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Maaike van Doorn: Dus daar zou je in huis waarschijnlijk wat minder last van hebben, maar 

inderdaad die Herder met een dubbele vacht, dus een ondervacht en die dekharen, ja, die 

gaat met het mooie weer in de rui. De dagen worden langer en dat lijf denkt: we gaan eens 

lekker een vachtwissel doen en dan ga je in huis gillen! 

 

Jet: Ja. 

 

Maaike van Doorn: Er zit verschil in wat je kan doen en als we het hebben over het spul van 

je meubulair afhalen, ik heb een paar borstels om puur te laten zien, nou de lintrollen, dat 

heb je al gezegd. Dat is heel fijn... 

 

Jet: O, dat heten lintrollen? Plakrol, dat klinkt ook wat goor. 

 

Maaike van Doorn: Daar mag je het ook mee proberen, maar dat werkt waarschijnlijk niet zo 

goed. 

 

Jet: Plakrol, we noemen het een plakrol. 

 

Maaike van Doorn: Ja, als je je mooie blazertje aan hebt, dan is dat wel het fijnste voor de 

meeste haren eraf te krijgen. Voornamelijk wat langere haren gaan er wat makkelijker mee 

af, de korte haartjes voornamelijk de Jack Russel haartjes ofzo, of de Franse Bulldog en de 

Boxer, maar die korte stekelhaartjes dat zijn vaak de ellendelingen want die steken zich vast. 

Alsof er soort weerhaakjes aanzitten. 

 

Jet: En dat doet ook een beetje zeer, lijkt wel. Ja, nee, maar heb je dat nooit gehad dat je 

ergens ging zitten en dat je dacht: mmm. Net als dat je naar de kapper bent geweest en dat 

die hele korte haartjes... 

 

Maaike van Doorn: Van die kleine prikkers. 

 

Jet: Dat prikt gewoon. 

 

Maaike van Doorn: Ja, door je spijkerbroek heen steekt, dan heb je af toen ze iets van het 

prikkelt op m'n bovenbeen als de hond op schoot heeft gezeten. Nou, dat zijn die haartjes. 

 

Jet: Ja, nou, Marieke zit mij nu aan te kijken alsof ik niet helemaal goed bij m'n hoofd ben. 
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Marieke: Ja, ik dacht weet je zeker dat je niet bij de acupunctuur geweest bent? 

 

Jet: Dat je op een spijkermatje ligt, 

 

Maaike van Doorn: Ja, bijvoorbeeld die haartjes enzo die plakrollen, die is heel fijn voor de 

iets langere haren. Dus dan heb ik het over de Austian Sheppers, de Border Collies met 

ietsjes langer haar erop. Daar zijn die lintrollers heel fijn voor van je kleding af te halen. Maar 

die kleine prikhaartjes, het klinkt gek, je hebt van die ouderwetse lintborstels, zit vaak zo'n 

rood vlak zit daar aan. 

 

Jet: Ja, ja, beetje zo fluwelig. 

 

Maaike van Doorn: Ja, inderdaad, als je de ene kant op aait, is dat heel glad en als je dan 

tegen haarrichting in, dan is het heel stug, maar omdat het stug is, die grijpen heel mooi die 

kleine haartjes vast. En dan heb je wat meer grip erop. 

 

Jet: Het is een soort theaterachtige... 

 

Maaike van Doorn: Het is een soort gum die vastplakt. 

 

Jet: Ja. 

 

Maaike van Doorn: Ja, een beetje velvetachtig, maar de ene kant strijk je glad en de andere 

kant is wat ruwer, maar die kleine prikhaartjes, maar dat werkt bijvoorbeeld ook op een 

meubelstof van banken of op je suède-achtige bank. Skyleren banken, of een leren bank is 

makkelijk. Daar ga je met een nat doekje overheen en dat is schoon. Maar zodra je een 

beetje ruwige stof hebt, nou, alles kleeft eraan vast of wordt statisch en dan ga jij lekker op 

de bank zitten en vervolgens heb je de hele billen onder zit. En dan denk je van: nou ja, dat is 

ook weer fijn, maar daar zijn dat soort stofjes weer, die hebben wat meer grip, dus die 

pakken wat beter vast in plaats van dat ze een half vastplakken maar dat haartjes toch met 

die weerhaakjes erin blijven zitten. En als je een hele grote hond hebt en heel snel door je 

lintrollers heen bent, hebben we ook, het lijkt op een lintroller... 

 

Jet: Pop is niet heel groot, maar die... 

 

Maaike van Doorn: Die roller gaat er doorheen, hij gaat er doorheen. 
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Jet: Ik heb natuurlijk ook nog een langharige kat. 

 

Maaike van Doorn: Zelfde verhaal, ook vervelend. 

 

Jet: Die lintrollers, dat is echt... 

 

Marieke: Nou ik heb bank en ik weet niet hoe je dat noemt, maar dat lijkt een beetje zo. 

Nou, je kan het niet omschrijven, maar in ieder geval, die is niet makkelijk schoon te krijgen. 

 

Maaike van Doorn: Er zit een wat grovere structuur in? 

 

Marieke: Ja. 

 

Marieke: Ja, daar steken ze ook wat makkelijker in en haken ze toch wat vast. 

 

Jet: En ik zeg een andere bank kopen, Marieke. 

 

Marieke: Ja, inderdaad, alles voor de hond. Maar ja, nee, met een stofzuiger overheen en 

toen zelfs nog met een stoomcleaner. En dan denk je: oh, hij ziet er weer piekfijn uit. Een 

paar dagen later... 

 

Maaike van Doorn: Ja, dat je dat heet damagecontrol. 

 

Marieke: Ja, inderdaad. 

 

Maaike van Doorn: Daar heb je nog kleefrollers, maar dan deze kan je afspoelen, dus als je 

helemaal gillend gek wordt van elke keer nieuwe rollertjes kopen voor je, voor je plakroller 

om het zo te zeggen. Het lijkt erop alleen er zit een soort gelachtig laagje op, die heel mooi 

vastplakt dus die spoel je af onder de kraan, die schud je even uit en je gaat weer rollen, 

maar die kleeft het vast. 

 

Jet: En hoe lang kan je daarmee doen? 

 

Maaike van Doorn: Lang, weken, maanden, dus op een gegeven moment zal die plak ook 

een beetje uitdrogen maar die kan je dus afspoelen. 
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Jet: Kijk. 

 

Maaike van Doorn: Dus dat is ook voor grote stappen, snel thuis, voor over je meubulair. 

 

Marieke: Ideaal. 

 

Maaike van Doorn: Je bankleuningen, stoelen. 

 

Jet: En eigenlijk moet je die gewoon ook altijd in je tas hebben, hè, dit soort dingen. 

 

Lysbeth: Ik weet niet hoe groot jouw tas is, maar dat ding is huge. 

 

Maaike van Doorn: Ja, dit is meer voor thuis. Ja. 

 

Marieke: Roller mee in je tas. 

 

Maaike van Doorn: Ja, die heb je ook in mini-variant eventueel. Die bestaan ook, dit is 

inderdaad zo'n standaard maat, alsof je een een formaat haarborstel hebt. Die heb je ook 

nog iets groter als balpenformaat. 

 

Marieke: Als ze dan aan je jasje blijven plakken is minder erg, want dat valt minder op. 

 

Maaike van Doorn: In geval van nood een rol tape in de auto. Je hand dubbelvouwen... 

 

Lysbeth: Ja, doe ik ook, plakken. 

 

Jet: Het is ook gewoon als je zo'n roller aan je jasje laat hangen en je doet het met een 

heleboel, misschien is het wel... 

 

Lysbeth: Kerstboom. Een statement gewoon. 

 

Jet: Superhip. Ja. 

 

Marieke: Heb je ook iets voor bij in de wasmachine, want ik heb dat ook als ik dan een 
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kleedje van Mila in de wasmachine heb gehad, heb ik 'm eerst van tevoren al helemaal 

uitgeklopt, dan gaat 'ie de wasmachine in, maar vervolgens die wasjes daarna denk ik echt: 

oh, nee. 

 

Maaike van Doorn: Ja, nee, heb je ook. Ik heb ze hier niet op tafel meegenomen. Dat heten 

wasballen. En het werkt heel goed op hondenhaar. Van origine zie je het meeste 

bijvoorbeeld op een ruiterportafdeling vanwege paardendekjes en paardendekens die in de 

was gaan. Maar het gaat ook supergoed op hondenhaar. 

 

Marieke: O, die moet ik echt hebben. 

 

Jet: Wasballen? 

 

Marieke: Het zijn balletjes, het lijkt een beetje op klittenband wat aan de buitenkant zit, 

maar die gaan door je trommel heen, maar al die haren, die vlechten zich daarin vast. 

 

Jet: Dat is toch niet goed voor je wasgoed? 

 

Maaike van Doorn: Het is niet de ruwe kant van klittenband, maar de zachte kant, dus het 

geeft geen schade aan je kleding. Alleen haren vlechten zich erin vast. 

 

Marieke: Dat moeten we hebben. 

 

Lysbeth: Die kun je dus meewassen met de dekens? 

 

Jet: Kunnen we even op pauze en dan gaan we even wasballen... 

 

Maaike van Doorn: Die heb je een kleine en een grote maat en dan dan is even 

uitproberen... 

 

Jet: En die gooi je gewoon bij je was? 

 

Maaike van Doorn: Je gewoon in de wasmachine erbij. En meestal gaan ze een per stuk of 

vier of zes zitten er in een zakje. Gooi maar gewoon in de wasmachine nog bij je handdoeken 

erbij en dan hoef je ook niet meer die pluizen van je sokken af te halen aan het eind van de 

rit. 
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Jet: Daar heb ik echt nooit last van. Nee, ik zit gewoon te mallen nu, is gewoon niet waar. 

 

Maaike van Doorn: Die zijn er ook nog. 

 

Marieke: Ik denk dat nu mijn Instagramaccount en alles ook weet dat ik last heb van 

hondenharen, want ik krijg ook heel vaak van die reclames van dingen die je dus inderdaad 

bij was erbij in kan stoppen, dat ik denk: ja, ik weet niet of het echt werkt, maar. 

 

Jet: Maar jij zegt dus echt... 

 

Maaike van Doorn: Die wasballen, die schelen echt een hele hoop. Ja, dan heb je ook nog 

wel ouderwetse tactieken, ik heb het nog niet uitgeprobeerd, maar bijvoorbeeld een oude 

panty met twee tennisballen erin in de machine gooien, en dan schijnt dat ook in die panty 

vast te gaan. Maar dat is meer zo'n grootmoeders oplossing. 

 

Marieke: Als jij dat probeert, dan doe ik de wasballen. 

 

Maaike van Doorn: Die heb ik nog nooit getest. Die wasballen weet ik zeker dat het werkt. 

 

Jet: Oude tennisballen in je panty, nee, oude tennisballen in de je oude panty. 

 

Maaike van Doorn: Ik zou beide oude doen. Niet met je goede panty doen. Dat is zonde. 

Nee, dus dat kan. Het andere wat je nog zou kunnen proberen is de oorzaak aanpakken en 

het is gewoon die harige hond. 

 

Jet: De deur uitzetten? 

 

Maaike van Doorn: Nee, dat heet oogkleppen opzetten zelf. Zelf oogkleppen opzetten. 

 

Jet: O ja. 

 

Maaike van Doorn: Dat je het niet ziet in huis. Nee, sowieso vachtonderhoud, als ze heel erg 

aan het ruien zijn, af en toe een keer een borstel er overheen, dat is namelijk eigenlijk wat 

beter is voor die vacht. Want obsessief borstelen kan zorgen voor eeuwige rui en dat je het 

hele jaar door van dit probleem last hebt en niet alleen maar in bepaalde seizoenen. 
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Jet: Dat kan ook wel schade aanrichten. 

 

Marieke: Juist, we hebben het er een keer over gehad en vanaf dat moment ben ik ook niet 

meer veel aan het borstelen geweest. 

 

Maaike van Doorn: Nee, en uit de klit houden is wat anders als obsessief borstelen 

natuurlijk. Laten we daar even scheidslijn trekken, voor vachtverzorging natuurlijk dat je de 

hond wel uit de klit houdt. 

 

Marieke: Nee, ze heeft zeker geen klitten, maar ik denk echt dat ze ook minder haar verliest, 

omdat we dus niet elke keer die haartjes aan het afbreken zijn, dus dat is een hele goede tip. 

 

Maaike van Doorn: Ja, klopt. Wat je dan kan doen, eigenlijk zwemmen of in ieder geval als 

een hond niet van zwemmen houdt, lekker plonzen in het water. Dat scheelt een hele hoop 

en anders, ja, de hond zal het me niet in dank afnemen... 

 

Jet: Douchen. 

 

Maaike van Doorn: Onder de douche zetten en met een goeie milde hondenshampoo, 

alsjeblieft niet met de Badedas of met de Zwitsal, want die hele pH klopt niet met de pH-

balans van wat er op een hondenhuid leeft. Daar kan je heel veel mee stuk maken, maar een 

milde hondenshampoo, minstens tien minuten tot een kwartier laten intrekken. 

 

Jet: Oh nee, dat kan ik Pop echt niet aandoen. 

 

Maaike van Doorn: Af en toe warm water. Een lik pindakaas of een lik hondenpaté tegen de 

douchewand aan dat ze afgeleid zijn, maar dat soaken, zeg maar, dat inweken, dat zorgt 

ervoor dat die dooie haren zich helemaal volzuigen met shampoo en water. Die weken heel 

makkelijk los en dan blijf je van die jonge haartjes af. Dat is veel zachter als dat je elke keer 

gaat lopen rossen met een borstel. Nou! 

 

Jet: Nou, ik dacht echt: ik weet het allemaal, want jij komt met allemaal spullen hier, de tafel 

op. Die afwasbare roller, die heb ik. Die lintrollen heb ik ook en die met dat fluweel heb ik 

ook. 

 

Maaike van Doorn: Rubberachtig heb je nog. 
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Lysbeth: Die heb ik ook. 

 

Maaike van Doorn: Ik spaar ze allemaal. 

 

Jet: Maar dit is natuurlijk wel even handig om ook nog even, dit is een soort ook afwasbare 

borstel. 

 

Maaike van Doorn: Meer een gum met puntjes erop. 

 

Jet: Een gum met puntjes. 

 

Maaike van Doorn: Met egelpuntjes. Ja. 

 

Jet: Maar niet met puntjes eraan. 

 

Maaike van Doorn: Nee, half rond, het zorgt ervoor dat je, net als met gummen op papier, je 

hebt wat meer grip, het is wat stroever. 

 

Jet: Wat stroever inderdaad. 

 

Maaike van Doorn: Dus ja, dat soort dingen werken bijvoorbeeld als je hele hardnekkige 

haartjes hebt op de leuning van je autostoel want de hond met z'n kop erop leunt heb je ze 

ook vaak in je bekleding. 

 

Jet: O, dit zou ik op m'n hond doen. Maar dat is, o! 

 

Maaike van Doorn: Nee, dit is voor op je bekleding. Maar dan kan je dus inderdaad met 

kleine gumbewegingen, kan je die haartjes wat beter uit jouw bekleding bijvoorbeeld van de 

auto trekken. En dan je stofzuiger erbij pakken. 

 

Jet: Ah, ik denk dat je misschien, dat het handig is om van al deze dingen die je nu hier mee 

heb genomen, ook even een fotootje te maken. Met een beschrijving, die doen we dan op 

onze Instagram want die hebben we tegenwoordig. Je mag ook trouwens foto's insturen van 

jou met je hond, vinden we leuk. 
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Marieke: Of van je ontplofte bank. 

 

Jet: Mag ook, maar we vinden honden, doorgaans vinden we honden leuker. Dus oh, nou 

zeg, oké. 

 

Maaike van Doorn: Dat is een oplossing. Ja, heb ik er nog één, dat is voornamelijk fijn voor 

wat je zegt met die met die balletjes of met die bultjes met zand in huis. Omdat je hond 

droogt op en waar die heeft gelegen, heb je opeens zo'n Sahara liggen. Ja, het is wel iets wat 

je aan moet leren. Tegenwoordig zie je het al steeds meer in gezinnen. Dat heet een 

waterblazer. 

 

Marieke: O ja. 

 

Maaike van Doorn: Ooit eens van gehoord? 

 

Jet: Ik weet alleen een bladblazer en daar moet ik altijd een beetje om lachen. 

 

Maaike van Doorn: Een waterblazer is eigenlijk een hele stevige stevige föhn en die heb je 

verschillende gradaties en traploos verstelbaar. Een hele stevige föhn. Je ziet het 

tegenwoordig wat meer bij de bijvoorbeeld Labradoodle-eigenaren, maar als jij een lekkere 

gore Retriever hebt die lekker in de modder wil rollen en die komt daarna al thuis en je 

denkt van dit wil ik echt m'n huis niet in hebben. Dat er in de auto zit, is één, maar niet in 

huis, die heeft gewoon heel veel kracht, die blazer. Je blaast zand, vuil, takjes, nattigheid, 

kroos, net waar 'ie in heeft gezeten. Je blaast het uit de vacht, maar ook losse haren. En dat 

scheelt kammen, eigenlijk is 't kammen en schoonmaken met lucht. Is ook heel mild voor de 

hond. 

 

Maaike van Doorn: Wisten jullie dit? 

 

Lysbeth: Ik had toevallig iemand op bezoek met een Labradoodle en die ging in de blubber. 

Bij mij zit veel blubber vlakbij mijn huis. En hij wordt niet zo nat en laat het makkelijk vallen. 

Dus die kerel die zegt: we gaan nog even bij jou binnen koffiedrinken. En ik dacht: what the 

puntje, puntje, ik wil dit eigenlijk niet binnen. Ik haal de Doodleblower, noemde hij het ofzo. 

 

Maaike van Doorn: Doodlebooster, heet het, waterblazer. Waterblazer is eigenlijk de 

officiële naam. 
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Jet: Waar komt 'ie nu mee aan? 

 

Lysbeth: En hij haalt de stroom uit de schuur. En die hond, die gaat gewoon heerlijk staan en 

die vindt dat helemaal fantastisch en die kwam echt superschoon binnen. Ik heb, net wat ik 

net zei: ik heb een wit kleed en ik dacht daar gaat m'n kleed. Hij was helemaal schoon. 

 

Jet: Dus jij wilt ook een Doodlebooster? 

 

Lysbeth: Nee, want ik denk dat ik dat bij hem heel zielig vind. 

 

Jet: De Doodlebooster. 

 

Maaike van Doorn: Het is iets wat je aan moet leren. Eventueel altijd op de zachtste stand. 

Begin eerst eens dat je hond de handföhn accepteert en dan niet recht in zijn gezicht gaan 

blazen, maar schamp met die luchtstroom z'n billen, geef hem wat lekkers, een koekje. 

Eerste eens aan die föhn wennen en dan gaan we upgraden en dan blazen, eerst op de 

zachtste stand en dan steeds wat steviger. 

 

Lysbeth: Ja, want mind you, het is wel standje hurricane, wat je... 

 

Maaike van Doorn: Ja, die gaan stevig. Maar ja. 

 

Lysbeth: Het is wel een ding dat de voegen uit de terrastegels blaast. 

 

Maaike van Doorn: Nee, maar dat klopt. Ja. Zo kun je ze instellen, zou ik niet doen met je 

Chihuahua, dat is wat vervelend, die vliegen aan de riem los. Maar nee, dat moet je niet 

doen, je moet wel weten ook wat de hond prettig vindt, is echt iets wat je moet aanleren. 

Maar grote, harige rassen, of je nou een, een Berner Sennen hebt of een Leonberger of een 

Aussie of alles met gewoon een bak haar erin, dat je inderdaad... Labradoodles bijvoorbeeld 

ook, die hebben hele dichte vachten en dan zie je vaak met de rui van die plukjes op de 

heupen, dan denk je: oh, daar kan ik die plukjes eruit trekken. Nou, zet er maar eens zo'n 

blazer op als 'ie nat is geweest, het vliegt eruit! Vogels zijn er blij mee met die losse haren, 

die maken er nestjes van. 

 

Marieke: Nou en ik heb voor op de bank heb ik dus een kleedje gelegd en ik heb Mila 

aangeleerd van nou, daar kan je liggen, dus negen van de tien keer ligt ze daar dan ook. 

Behalve als wij denken: oh er komt visite, ik haal even dat kleedje weg. En we vergeten om 
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dat er weer op te doen. Dan denkt ze: ja, ik weet niet waar jij het wilt. Dan gaat ze maar 

overal liggen, dan maakt dat echt niet meer, maar dat scheelt... 

 

Maaike van Doorn: Ja, dat scheelt ook. 

 

Marieke: Op de bank al een hoop, want die kan ik makkelijk uitkloppen en als ik straks die 

ballen heb maar wasmachine is het helemaal geen probleem meer. Maar ja, dat scheelt al 

wel echt dat de rest van de bank niet zo smerig is. 

 

Jet: Nou Maaike, ik denk dat Henri best wel blij is, want ik durf er echt best wel het één en 

ander op in te nemen dat er een aantal dingen voorbij zijn gekomen waarvan ik in ieder 

geval 't bestaan niet wist. Die wasballen. Ik wist het niet. En de Doodleblower. 

 

Maaike van Doorn: Ja. 

 

Jet: Dames en heren, ja. 

 

Maaike van Doorn: Niet alleen voor Doodles en anders zoeken op waterblazer. 

 

Jet: Wij krijgen hier niks extra's voor. Het zijn gewoon tips voor de luisteraars, want ja, daar 

doen we het voor. We zullen ook nog even een fotootje maken van de Doodleblower. 

 

Maaike van Doorn: Ja, hebben we ook staan. Kunnen we regelen. 

 

Jet: En van de wasballen en van de fuh lala. 

 

Maaike van Doorn: Ja. 

 

Jet: En hoe heet deze? De fusten bürstel? 

 

Marieke: Dat ziet er meer uit als een wc-borstel. 

 

Maaike van Doorn: Er zit een opvangbakje bij, dus als je niet die losse haren in huis wil, dan 

kan je 'm daarin afvegen en weer door. 
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Jet: Mensenkinderen, nou echt. 

 

Maaike van Doorn: Luxe. 

 

Lysbeth: Gemak dient de mens. 

 

Jet: Ik ga straks even een rib wegbrengen hier. Ik ga eens even kijken naar de wasballen en 

de Doodleblower. Ik vond het mooi. Dank je wel, Maaike. 

 

Maaike van Doorn: Graag gedaan. 

 

Jet: Dank je wel, Marieke. Doodleblowse met Mila. En plukse, Lysbeth. 

 

Lysbeth: Ja, dank je wel. 

 

Jet: Op je witte kleed! Dank je wel voor het luisteren. En mocht je nou een leuke vraag 

hebben, laat het ons vooral weten. En mocht je denken: ja, nee, ik wil gewoon eventjes 

kijken op die Instagrampagina, doe dat vooral, want de Doodleblower zal je versteld doen 

staan. En je kan daar zelf ook nog op komen. Dus stuur vooral je foto in, samen met je hond. 

Dank je wel. 

 

Voice-over: Tot zover deze aflevering van 'Wie laat de hond uit?'. Als je deze podcast 

interessant vindt, schroom dan niet om er anderen over te vertellen op social media of in 

het echte leven. Er schijnen mensen te zijn die niet van het bestaan van deze podcast weten. 

Vergeet je niet te abboneren op deze podcast in je favoriete podcastapp. En nog beter is het 

als je een review achterlaat, want dan wordt onze podcast beter vindbaar voor andere 

hondenliefhebbers. Heb jij ook een vraag voor de deskundigen, stuur dan een mail naar 

podcast@smuldier.nl. Enne... vergeet niet je hond extra te verwennen vandaag. Doei. 

 

Voice-over: Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol 

op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, die haal 

ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller-, allerlekkerste 

eten. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, 

zijn ze niet geweldig, mijn mensen? 

 


