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Tscherni Terrier 8- 98

De meeste amateur fokkers weten hoe belangrijk het is om hun hond optima forma in de ring op 
tentoonstellingen voor te brengen. Daarom wil ik heel graag mijn jarenlange ervaring in het 
showklaar maken van honden met de liefhebber van de Zwarte Russische Terriër  delen.
Een tijd geleden dachten mensen, dat de Zwarte Terriër geen speciaal vachtonderhoud nodig 
had. Een keer per jaar een wasbeurt met groene zeep in een nabijgelegen poel. Naar een 
tentoonstelling ging je dan met een op een beer lijkende haarberg aan een zware ketting.
 

Tegenwoordig is iedereen ervan overtuigd dat 
iedere Zwarte Rus heel erg goed voorbereid 
en verzorgd in de ring op een show moet 
verschijnen. Alle deelnemers moeten geleerd 
worden hoe te lopen en zich te presenteren. 
De eigenaar moet de hond kunnen trimmen, 
de vacht goed te verzorgen.
Het is een kunst om een Zwarte Rus goed te 
trimmen voor een show. Herinnert u zich de 
jaren 60 nog. Iedereen kleedde zich om een 
bepaald image aan te meten, en zo anders te 
zijn dan anderen? De Zwarte Rus is 
"anders"op zijn manier. Hij is elegant, sportief, 
zelfbewust en zoals niemand anders - hij is 
intelligent.
Laat het ons nu eens over de voorbereidingen 
hebben. Hoe kunnen we van een op een beer 
lijkende berg haren een hond met stijl en 
allure maken. Laten we vanaf het begin 

beginnen.
Trimmen is eigenlijk het grondig doorkammen van de vacht en het verwijderen van het dode 
haar, dat gemakkelijk en pijnloos uit te plukken is. Je mag de hond niet pijnigen door nog niet 
dode haren uit te trekken; dode haren laten gemakkelijk los. Het volharden in het uittrekken van 
levende haren resulteert alleen in huidirritaties en een hond, die een slechte ervaring krijgt met 
vachtonderhoud. Ook een toename van grijze haren kan hiervan een gevolg zijn.
Toen de Zwarte Russische Terriër zijn draadachtige vachtstructuur, zoals deze oorspronkelijk 
was bij de honden van oude rasstandaards, verruilde voor een volle decoratieve zwarte vacht, 
wijzigde ook zijn verschijning naar de prachtige opvallende hond van tegenwoordig. 
Als puppy en jonge hond moet de Zwarte Rus al gewend worden aan de nieuwe procedures- het 
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uitkammen van de vacht. Een kam, model harkje, met grove vertanding, is het juiste hulpmiddel. 
Bedenk dat de hond geen enkele schoonheidsambitie heeft en het hem niet interesseert of hij er 
mooi uitziet. Maar hij denkt dat het zijn leven, zijn taak is om kammen, knippen en 
tentoonstellingen te ondergaan, omdat hij als een terriër is geboren. Zorg er dan ook voor, dat 
vachtverzorging geen sinecure voor uw hond wordt. Probeer de hond geen pijn te doen. Dan zal 
hij in enkele maanden genieten van de werkzaamheden aan zijn vacht, alsof het een massage 
voor hem is. Neem de tijd om hem dagelijks 5 tot 10 minuten rustig door te kammen en plu dan 
enkele dode plukjes haar voorzichtig uit.
De vacht van de Zwarte Russische Terriër vraagt veel verzorging; het is een handigheid welke 
geleerd kan worden. We moeten rekening houden met de snelheid van de haargroei, maar 
gemiddeld 10 dagen voor de show moet de vacht doorgekamd en daarna goed gewassen 
worden. Daarna wordt hij geknipt.
 
Wassen
Speciale hondenshampoo ( voor showhonden) wordt opgelost in lauw water en tot schuim 
geklopt. Hiermee wordt de vacht goed geïmpregneerd en gemasseerd. Daarna uitvoerig spoelen. 
Gebruik dan  een vachtverzorgende spoeling, welke de haar- en huidfuncties herstelt. U kunt 
hiervoor zelfs citroensap of bier gebruiken. De vacht wordt dan steviger. Nadat het ingetrokken is 
wel weer goed uitspoelen. Strijk het water met uw handen goed stevig uit en droog de vacht dan 
met een handdoek. Föhnen heeft niet de voorkeur, want dan krijgt de hond de typische 
poedelvacht. Na droging van de vacht weer goed uitkammen en dan gaan we modelleren 
(knippen). 
    
Hoofd
Kam de haren van het hoofd en de snuit in de groeirichting. Scheer de haren aan de buitenkant 
van beide oren. De binnenkant doen we later, om te voorkomen dat uw hond met zijn oren gaat 
slaan. Maak her haar vanaf de knik tot aan de tip van het oor kort. Dit kan met een tondeuse 
maar het gaat ook met een goede schaar. Knip voorzichtig de randen van de oren, om zo een 
kleiner driehoekig oor te creëren. Ben hier voorzichtig, en knip uw hond niet in het oor.

       
Voorhoofd
Scheer een "platvorm" vanaf de wenkbrauwen tot aan de ooraanzet. De breedte is gelijk aan de 
schedelbreedte en de lengte is gelijk aan de lengte van de wenkbrauw tot aan het oor. De rest 
van het voorhoofd wordt met een schaar geknipt zodat het korte haat gelijkmatig overgaat in het 
lange haar, naar 1 a 2 cm. Zo ontstaat er een kraag op achterhoofd en geeft het effect van een 
verlengde schedel. 
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Leg het oor naar achteren en scheer de haren aan de oorbasis weg. Knip daarna voorzichtig de 
wangen tot een haarlengte van 1 a 2 cm. De wangen moeten helemaal vlak zijn. Heeft de hond 
een brede schedel, knip de haren dan iets korter; bij een smalle schedel laten we de haren op de 
wangen wat langer. Zo kun je het beeld van de schedel beïnvloeden. 
Nu moet het hoofd een baksteenvorm gaan krijgen. Dit doen we door een overgang te knippen 
van het korte haar op de wangen naar het lange haar van de snuit en baard.  
Vanaf de bovenkant gezien moet het hoofd een rechthoekige vorm krijgen; een driehoekige vorm 
vanaf de zijkant. De wenkbrauwen moeten een verlenging van het voorhoofd zijn en de rechte 
lijn van de voorsnuit benadrukken.  Maak hierdoor een evenwicht tussen de voorsnuit en de 
schedel. Al het haar dat de rechthoekige vorm van het hoofd verstoort, wordt verwijderd. Kam het 
hoofd opnieuw en controleer uw werk.                                                                                      

  

   
Hals en borst.
Trek een lijn van de basis van het oor naar de overgang tussen de kaak en de hals. Scheer het 
haar kort van de basis van het oor tot aan de hals en probeer zo een "slabbetje' te maken. Nu 
gaan we verder met de hals. Kam het haar tegen de groeirichting; knip het te lange haar met een 
schaar bij en probeer zo een manenkraag te maken. Probeer de beharing op de omgeving van 
de schoft bij te werken, anders lijkt het alsof je een kale hals uit een behaard lichaam laat steken. 
Linker- en rechterkant van de hals gaan van 2- 3 cm over in het hele korte van de keel. De kraag 
moet een voortzetting lijken van de hals. De haarlengte van de kraag moet aangepast worden 
aan de individuele eigenschappen van de bouw van de hond. Heeft hij een lange , dunne hals, 
dan laten we het haar wat langer; een brede massieve hals wordt wat korter geknipt.
Trek nu een lijn van de bovenste punt van het borstbeen naar het schouderblad; dit is de grens 
tussen het korte haar aan de onderkant van de hals en het langere haar op de schouder. Deze 
grens mag geen scherpe afbakening zijn. Alle lijnen van deze delen zijn zacht en vloeiend. Ze 
gaan allemaal in elkaar over zonder de decoratieve overgangslijnen van andere rassen.
Alle delen van het lichaam moeten in verhouding staan. Bedenk dat gemiddeld een kenmerk van 
dit ras is.Vanaf het borstbeen laat je 1- 2 cm staan en vorm de voorkant van de borst met de 
schaar. Een juist geknipt front geeft de hond het uitzien van "naar voren willen rennen". Heeft de 
hond een goed ontwikkelde borst, dan is een lang "schort" niet nodig. Een strakke lijn vanuit de 
borst naar de buik is goed. De diepte van de borst mag niet lager zijn dan 10 cm. onder de 
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De haarlengte op de schouders wordt tot 3- 5 cm. teruggebracht, de bouw van de hond wel in 
achtnemend. Een smalle borst moet je niet proberen breder te maken door er langere haren op 
te laten staan. Het is beter de borst te ontwikkelen op een fysieke manier.
De rug wordt ook en een rechte lijn van de schoft naar de staart geknipt. De lengte is dan tussen 
3- 5 cm. Ook hier niet de verschillende lichaamsdelen door haargroei proberen te verstoppen of 
te benadrukken.   
De Zwarte Rus heeft vlakke ribben, maar maken het lichaam niet plat, maar laat ook hier geen 
lange haren staan; dat maakt de hond te log.  
De staart wordt netjes rond geknipt tot 2-3 cm. 
De voorbenen.
De benen worden goed uitgeborsteld tegen de groeirichting in. Knip het overtollige haar weg en 
vorm een zuil. Tussen de tenen wordt het haar ook weggeknipt en de poot moet rond uitzien.    
 De achterbenen.
Begin met de tondeuse vanuit het spronggewricht aan de achterkant naar de dijen en omhoog 
naar de anus. De dijen zelf hebben een haarlengte van 3- 5 cm en de overgang gaat geleidelijk 
in het kortgeschoren aan de achterkant over. Bij een juiste bewerking kun je veel foutjes aan de 
benen weg moffelen.
Tot slot wil ik nogmaals opmerken, dat de Zwarte Russische Terriër na de knipbeurt mooie 
natuurlijke lijnen in zijn silhouet moet hebben. Zijn verschijning moet zelfverzekerdheid en kracht 
uitstralen, en zeer zeker geen sierlijkheid. 
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elleboog. Overigens als de borst al erg goed ontwikkeld is en je laat er veel haar op staan, dan 
geeft de hond een plompe indruk. Probeer je een slecht ontwikkelde borst te camoufleren met 
overdadig veel haar, dan wordt de aandacht van de keurmeester juist op deze fout gevestigd. 
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Heel veel succes met de voorbereidingen voor de tentoonstelling en bedenk dat het altijd een 
heel groot plezier is om met een goed getrimde Zwarte Russische Terriër uit te gaan wandelen.
Peter Smeets
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