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JE HOND WENNEN AAN EEN WATERBLAZER 
 
Steeds meer hondeneigenaren schaffen een waterblazer aan. Het blazen met zo’n sterke föhn helpt om 
je hond klitvrij te houden en om hem snel droog te krijgen.  
 
Er zijn allerlei soorten blazers verkrijgbaar. Ze variëren in prijs, in aantal standen, in vermogen. Bij 
sommige trimgroothandels kunnen ook particulieren kopen, zoals bij Trim.nl of Jetty van der Hulst. Zij 
kunnen ook een goed advies geven over welke blazer het meest geschikt is voor een specifieke hond. 
 

Je hebt zo’n blazer in huis, en dan? 
Het is nogal een ding. Het maakt veel geluid en blaast. Veel honden vinden dat in het begin erg eng. 
Gelukkig wennen de meeste honden er behoorlijk snel aan, als dit maar op een goede manier gebeurt. 
Het belangrijkste is dat je het niet moet overhaasten. Zodra je merkt dat je hond het eng vindt, ben je 
eigenlijk te ver gegaan. Denk niet dat hij eraan zal wennen als je hem strak vastpakt en gewoon 
doorgaat. Meestal bereik je dan het tegenovergestelde: je hond wordt alleen maar banger.  
 
Wennen kun je op verschillende manieren. Hieronder beschrijf ik een zo´n manier. Sommige honden 
zullen sneller door de verschillende stappen gaan, andere hebben echt alle tijd voor de verschillende 
stappennodig en soms moet je zelfs weer even een stapje teruggaan. 
 

Benodigdheden 

 

Hoodie 
Deze doe je om de oren van je hond als je voor de eerste keer gaat blazen. 
Een hoodie dempt het geluid wat en je blaast ook niet zomaar in zijn oren.  
Let op! 
Het is belangrijk dat je hond aan de hoodie gewend is voordat je hem went aan 
een blazer. 

 

Beloningssnacks 
Het liefst klein en veel en waarvan je weet dat je hond ze erg lekker vindt. 

 

Waterblazer  
Gebruik de waterblazer eerst zonder blaasmond. Hierdoor maakt hij wat 
minder geluid en blaast hij niet zo hard 

 

Trimtafel 
Door je hond op een trimtafel te zetten als je hem verzorgt, is het voor hem 
duidelijk dat hij daarop moet blijven staan en is het voor jou prettiger en 
gezonder werken. Je hond zal eerst moeten wennen aan een trimtafel. Pas als 
hij zich daar op zijn gemak voelt, kun je hem ook laten wennen aan de blazer.  
Let op! 
Het vastzetten van een hond op de tafel lijkt handig, maar vaak vinden honden 
het juist heel onprettig en zullen ze er alles aan doen om los te komen. Daarbij 
kan het heel gevaarlijk zijn. Als je hond er onverwacht af springt, kan hij zichzelf 
ophangen. 

Een helpende hand Het wennen aan een blazer kun je het beste met twee personen doen. Een 
houdt zich bezig met de hond, de ander met de blazer. 
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De stappen 
1. Haal de blazer uit de doos en zet hem in de ruimte waar je hem wilt gebruiken. Als je hond ernaartoe 

komt, beloon je hem door snoepjes op de grond te gooien. Geef hem de tijd om dat nieuwe ding te 
verkennen.  

2. Zet de blazer aan op de laagste stand terwijl je hond in een andere ruimte is, maar hij wel kan 
zien/horen wat je aan het doen bent. Je hoeft hem er niet naartoe te roepen. Doe wat leuks met 
hem in die andere ruimte. Wil je hond gaan kijken en toont hij geen angst, ook prima. Forceer het 
niet.  

3. Zet je hond op de trimtafel (als hij daaraan gewend is) en borstel hem. De waterblazer staat nog 
niet in de buurt van de tafel, maar ergens anders in de ruimte. Laat iemand de waterblazer 
aanzetten (op de laagste stand) terwijl jij bezig bent met je hond. Beloon je hond regelmatig als hij 
met jou bezig is. 

4. Doe dit nog een keer, maar dan zet je de blazer iets dichterbij. Gebruik nog steeds de laagste 
stand.  

5. Doe de hoodie om bij de hond. Zet de blazer op de laagste stand bij de trimtafel. Haal het mondstuk 
van de slang af. Richt nu voorzichtig de slang op de achterkant van de hond. Houd de slang dicht 
bij de hond. Veel honden vinden het juist enger als hij van veraf blaast omdat hij dan meer in de 
ruimte blaast. Beloon uitgebreid als je hond dit goed vindt. Forceer het niet. Wordt je hond bang: 
doe een stapje terug. Vindt hij het een beetje eng: probeer heel even door te gaan. Vaak is het een 
eerste schrikreactie die verdwijnt. Beloon dan uitgebreid met je stem en snackies. Oefen deze stap 
(dus aan de achterkant, op de zachtste stand, zonder mondstuk) vaak, maar kort. Hij moet deze 
stap echt niet meer eng vinden voordat je verdergaat. Blaas niet in zijn anus, maar van boven naar 
beneden en naar achteren.  

6. Werk daarna voorzichtig naar voren toe. Houd steeds de slang dicht bij de hond. Doe eerst de rug 
van voren naar achteren, dus niet richting het hoofd. Daarna de schouders van boven naar 
beneden en de buik van voren naar achteren. De poten doe je van boven naar beneden. Bouw dit 
op. Houd de oefensessies kort. Let op je hond, beloon als het goed gaat.  

7. Je kunt nu heel voorzichtig de voorkant van de hond gaan blazen. Doe dit alleen als je hond echt 
helemaal gewend is aan de rest van zijn lichaam. Blaas vanaf de hals naar beneden toe. Veel 
honden vinden dit een stap te ver: gebruik dan een gewone (honden)föhn. Het hoofd blaas je nooit! 

8. Is je hond gewend aan de blazer op de laagste stand, zonder mondstuk en met een hoodie om, 
dan kun je daarna het volume opvoeren als dat nodig is (bij zware vachten) en het mondstuk erop 
doen. 

 

Ten slotte 
Sommige honden vinden de blazer al snel geweldig en zullen er ontspannen bij gaan liggen. Andere 
honden blijven het een eng ding vinden. Dan is het misschien beter om hem te laten wennen aan een 
normale (honden)föhn. Deze zijn compacter, maken minder herrie en drogen ook goed.  
 
Wil je oefenen onder professionele begeleiding? Vraag bij een trimmer en/of gedragsadviseur of deze 
samen met jou je hond wil laten wennen. Veel trimmers hebben wenbeurten hiervoor.  
 
Succes!  
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