
Vachtverzorging bij de Toller  

Deel 1: wanneer welke borstel  

 

Wat zegt de rasstandaard? 

Vacht en Kleur:  

De Toller is gefokt om te apporteren uit letterlijk ijskoud water en moet een 

waterafstotende dubbele vacht van middelmatige lengte en zachtheid hebben 

met een zachtere, dichte onderbeharing. Deze vacht mag enigszins golvend 

zijn op de rug, maar is verder stijl. Tijdens sommige winters kunnen lange 

losse krullen bij de keel ontstaan. De bevederingen zijn zacht bij de keel, 

achter de oren en aan de achterzijde van de achterpoten, aan de voorpoten 

middelmatig bevederd. Terwijl het is toegestaan de oren en de voeten te 

trimmen moet de Toller een natuurlijke uitstraling behouden.  
 

De vacht van een Toller bestaat dus uit 2 delen: de dikkere onderwol en een 

halflange bovenbeharing. Kenmerkend voor honden met een dubbele vacht is 

dat deze tijdens de ruiperiode de onderwol loslaten.  

De weinige vachtverzorging die een Toller nodig heeft bestaat dus uit het 1x 

per week borstelen van de bovenbeharing, en +- 2x per jaar het 

uitborstelen van de dikke onderwol.  

Overmatig knippen of scheren is helemaal taboe voor een hond 

met een dubbele vacht. Door de vacht af te knippen maak je enkel 

de lengte van de haren korter, maar haal je lossen haren niet weg. 

In het volgend boekje gaan we verder in op het 'knipgedeelte' van een Toller.  

Verzorging bovenbeharing: 

Het is meer dan voldoende om 1x per week de bovenbeharing van je Toller met 

volgende borstel uit te kammen:  

Kenmerkend aan deze borstel is dat ze bestaat uit een vlak met korte, dunne, 

omgebogen pinnetjes. Door de korte pinnetjes behandel je enkel de bovenste 

laag vacht waardoor de onderwol onaangeroerd blijft.  

Omdat de onderwol enkel tijdens het ruien loskomt is het zeker de bedoeling 

dat deze tussen ruiperiodes gewoon blijft zitten. Door het borstelen met té 

lange pinnen ga je onderwol die niet loszit ook mee lostrekken waardoor je na 

verloop van tijd in een cyclus zal komen waar je Toller zal blijven ruien en 

nieuwe ondervacht aanmaken.  

Verzorging van de ondervacht: 

Tijdens de ruiperiode gooit een Toller zijn dikke jasje uit en zal al het onderwol 

in enkele weken verdwenen zijn. Om je hond snel van zijn losse haren te 

ontdoen kiezen we in deze periode een borstel of kam met lange pinnen. Zo 



kunnen we meteen van tegen de huid aan de losse vacht weghalen.  

Wassen of niet wassen?  

Een Toller heeft een vuil- en waterafstotende vacht. Om het beschermend 

laagje op de vacht te houden is het aan te raden deze niet te vaak te wassen.  

Door het veelvuldig wassen neem je immers de beschermlaag voor een groot 

stuk weg, wat zeker in het nadeel van je Toller zal komen als deze in koud of 

nat weer zal moeten vertoeven. Vaak is het zwemmem in een propere vijver 

genoeg om de vacht even te verfrissen.  
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