BEELDVERHAAL

Klaar voor
de catwalk
Glimmend gepoetst, netjes geknipt en geschoren. Op een keuring zien koeien en kalfjes er vaak
uit als om door een ringetje te halen. Zelf zou je ook wel je favoriete dieren nóg mooier willen
maken dan ze nu al zijn. Maar de vraag is: hoe doe je dat? Cowﬁtter Erica Rijneveld brengt je stap
voor stap de ﬁjne kneepjes van het toiletteren bij.
TEKST INGE VAN DRIE EN ERICA RIJNEVELD
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Probeer je model al een paar keer te wassen voordat je begint met
scheren. Neem alle onderdelen mee, ook de klauwen en de onderkant van de benen. Kijk na het wassen of alle zeep eruit is en borstel
de haren van de toplijn, ofwel de ruglijn, met de haarrichting mee.
Wat heb je nodig voor het scheren? Zorg dat je in ieder geval de
volgende materialen hebt: een goede föhn met een smalle bek,
een toplijnborstel, een scheerapparaat met messenset GT501/
GT502, messenset Stewart 84AU/GT505 of messenset GT511/
GT505 voor bijna kalvende pinken en koeien, een kleine tondeuse met mesje nummer 10 of 15 en 40 of 50, scheermachineolie en
een zachte borstel.
Zet het dier met scheren op voorbrenghoogte vast met een goede
knoop die in één keer los is te trekken. Zorg dat het dier helemaal
droog is als je start met scheren.
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De hoogste punten van de rug bepalen de hoogte van de toplijn. Meestal zitten deze vooraan op de schoft en op het kruis.
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Kantel het scheerapparaat iets als je de punten van de haren
van de toplijn eraf haalt. Zo kom je aan beide kanten gelijk uit.
Op deze manier geef je de bovenkant van de toplijn vorm.
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Ondersteun met één hand de kop van het scheerapparaat zodat je een rechte lijn kunt maken. Zorg dat de punt van het
mes niet in de huid terechtkomt. Beweeg het apparaat van de
huid af en houd het tempo in als je de toplijn nadert. Als het
dier niet stilstaat, steun met de hand dan de andere zijde. Föhn
na het scheren de toplijn nogmaals op en verﬁjn de toplijn.
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Als de toplijn af is, begint het scheren van de rest van het dier.
Het handigst is om van achteren naar voren te werken. Zorg
ervoor dat je bij het scheren van de benen een soepele beweging maakt bij de klauwen, zodat het dier rustig blijft staan. Leg
altijd één hand op het dier uit veiligheid voor jezelf. Ga nooit
onder het dier zitten, maar ga altijd in een houding zitten waaruit je snel kunt wegkomen.

4 Start met het omhoog blazen van de toplijn. Zorg dat je de föhn di-

rect achter de borstel aan laat gaan. Houd de föhn horizontaal, zodat de hete lucht niet op de huid blaast en werk tegen de haarrichting in. Als het haar goed recht omhoog staat, ben je klaar.
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Bij het scheren van de kop is het aan te raden dat iemand je helpt.
Let op bij de kop, want hier zitten veel draaiingen. Scheer goed tegen de haarrichting in. Vergeet de haren onder de bek niet. Scheer
de uier zo kort mogelijk en maak mooie overgangen, zodat de uier
natuurlijk in de buikwand overvloeit.
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Als het hele dier geschoren is, kunnen met de kleine tondeuse de
benen, de kop, de oren en de staart worden bijgewerkt. De buitenkant van de oren kun je met nummer 10 of 15 scheren, de binnenkant met nummer 40.
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Bij een koe ligt het punt van de staart van waaraf je scheert halverwege de ophangband van de uier. Scheer het witte gedeelte van de
staart zo kort mogelijk, met nummer 40. Voor het zwarte gedeelte
gebruik je nummer 10 of 15.

Wil je meer weten over het toiletteren en voorbrengen van
dieren? Of over het beoordelen van het uiterlijk van je koeien?
Bestel dan het handige boekje ‘Kijk op keuren’, waarin CRV
alle informatie over beoordelen, toiletteren en voorbrengen
op een rij heeft gezet. Maak € 6 (inclusief verzendkosten)
over naar NL 79 RABO 0369 7365 40 van CRV BV in Arnhem
o.v.v. ‘Bestelling Kijk op keuren’ en het adres waar het boekje
naartoe gestuurd moet worden.

Als alles is geschoren, blaas je de toplijn nogmaals op en probeer
je deze nog wat te verﬁjnen. Mocht je het lastig vinden de toplijn
in één keer perfect af te werken, dan kun je ervoor kiezen het
dier nogmaals te wassen en een andere dag het haar opnieuw te
föhnen.
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