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Vachtverzorging van de Collie 

De collie heeft een zeer overvloedige en dikke vacht die 

behoorlijk wat onderhoud behoeft. De collie heeft een zgn. 

dubbele vacht: een korte en dikke wollen ondervacht en een 

lange stugge bovenvacht. 

Tijdens de jaarlijkse periode van de rui gaat het haar van de 

wollen ondervacht dood. Die dode laag haar komt los in de 

huid en vacht te zitten. Naast het verwijderen van het dode 

haar heeft het borstelen van een langharige hond ook nog 

een andere functie: het verwijderen van vuil, vet en dode huidschilfers en het 

verspreiden van talg door de vacht. 

 

 

Algemeen 

Alle vachtsoorten hebben zich ontwikkeld uit de vacht van de wolf, het zogenaamde 

stokhaar. Dit is een dubbele vacht die bestaat uit een ondervacht van zacht wollig haar 

(onderwol) met daaroverheen het dekhaar wat bestaat uit dikkere en stuggere haren. In 

het voorjaar verhaart de collie de hele laag onderwol (rui ), zodat de zomervacht dunner 

is dan de wintervacht. In het najaar zal de vacht soms nog een keer in de rui gaan, 

waarna zich een dikke wintervacht ontwikkelt. De collie heeft lang stokhaar waarbij de 

dekhaar is lang is. 

 

Naast het juiste materiaalgebruik is ook de manier van borstelen en kammen belangrijk. 

Om de vacht goed te kunnen doorborstelen, te ontklitten en te ontdoen van 

ongerechtigheden als ontlasting, takjes en blaadjes is het niet voldoende om alleen maar 

over de bovenkant van de haren borstelen. Op deze manier wordt alleen de bovenkant 

van de vacht geborsteld terwijl juist de ondervacht het makkelijkst klit. 

 

 

Hoe te borstelen? 

Zorg er voor dat alle takjes en blaadjes, e.d., verwijderd zijn voor er met het borstelen 

wordt begonnen. Ga daarna met de varkensharen borstel* de vacht voor borstelen om 

zoveel mogelijk klitten uit de bovenvacht te krijgen. Begin aan de achterkant van de 

hond en duw met de hand de haren omhoog en borstel de vacht met de haargroeirichting 

mee vanaf de huid onder je hand vandaan. Ter controle (op klitten) kam alles nog even 

na met een bij de dikte en lengte van de vacht passende kam. Hoe langer en/of hoe 

dikker de vacht hoe grover de kam moet zijn. 

Zorg ervoor dat je goed door de vacht heen kamt, maar dat je niet te hard op de huid 

drukt. Te veel of met het verkeerde materiaal borstelen kan overmatig verharen tot 

gevolg hebben. De erg lange beharing van de broek en de vlaggen (bij honden met lang 

stokhaar) moet je in laagjes van beneden naar boven door borstelen/kammen. 

 

 

Rui 

Wanneer een collie in de rui is kan de vacht makkelijk vervilten. Er laat dan zoveel 

onderwol tegelijk los dat het in het dekhaar vast blijft zitten. Gebruik materiaal dat het 

onderwol verwijdert zoals de activetborstel (pooch-borstel), herderhark, uitwolkam*) of 

grove houten kam*. Deze kammen en borstels hoeven buiten de periode van de rui niet 

gebruikt te worden. 

 

 

Klitten 

Collies krijgen gemakkelijk klitten in het zachte haar achter de oren, bij de bevedering 

van de poten en in de broek. Vooral de haren achter de oren zijn heel zacht en vervilten 

gemakkelijk. Een collie-eigenaar moet een paar keer in de week controleren of er klitten 

zitten. Deze klitten zijn met een fijne kam*), al dan niet met roterende pinnen, vrij 
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gemakkelijk te verwijderen. Werk bij een klit altijd van onderen af en houdt de klit goed 

vast om pijnlijk trekken te vermijden. Wanneer de klit te groot is of te dicht op de huid 

zit, kan men de klit van onder af een beetje inknippen. Dat vergemakkelijkt het 

uitkammen. Daarnaast is het aanschaffen van een goede klittenspray* aan te raden. 

 

 

Hoe vaak borstelen? 

Een collie hoeft, buiten de ruiperiode om, niet elke dag geborsteld te worden. Het is zelfs 

niet aan te raden om een collie elke dag te borstelen omdat dit de nog vast zittende de 

onderwol kan beschadigen. Eén keer in de week grondig doorborstelen volstaat voor de 

meeste collies. Wel moet men elke dag even de weelderige broek na het uitlaten goed 

nakijken op vastzittende ontlasting en/of takjes, blaadjes en wat dies meer zij. Een idee 

is om de haren rondom anus en/of penis weg te knippen om zo het makkelijker schoon te 

houden. 

Daarnaast is het aan te raden om een paar keer per week de fijne haren achter de oren 

en van de bevedering van de voorpoten even door te kammen om klitvorming te 

voorkomen. 

 

 

Castraatvacht 

De castraatvacht is een beruchte term voor de rampvacht die ontstaat bij sommige 

(langharige) hondenrassen na castratie (van reuen en teven). 

Vuistregel is: een langharige hond met kortharige snuit krijgt vrijwel altijd na castratie 

een castratenvacht. Dit geldt dus ook voor de collie. Dit betekent in de praktijk dat de 

onderwol vele malen dikker en zachter wordt en de bovenvacht vaak ook de stugge 

structuur verliest. Daarnaast komt de rui veelal niet goed meer op gang waardoor de 

hond vaak het hele jaar door kleine beetjes ruit waardoor het onderhoud van deze vacht 

veel moeilijker wordt. 

Door de dikkere en zachtere onderwol krijgt de hond veel sneller en vaker last van klitten 

en zelfs verviltingen. Het kan zijn dat een regelmatig bezoek aan een trimsalon om de 

hond te ontwollen en uit te dunnen aan te raden is. 

 

 

*) Te koop in onze clubwinkel www.schotseherdervrienden.nl 

 


