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Trimschema voor de Cesky Fousek 

De Cesky fousek is een plukhond, dat wil zeggen dat de haren er met de vingers 

worden uitgetrokken.  
Knippen of scheren is erg slecht voor de vacht! 
De vacht wordt er te wollig van, en de ondervacht verdwijnt hierdoor volledig.  

Zie er dus op toe dat dit niet gebeurt!  
Vraag aan degene die de hond trimt of u even mag kijken hoe hij of zij te werk 

gaat.  
Het is immers uw hond, en dan mag u ook weten wat er met uw hond gebeurt! 
 

De kop:  
Schedel, wangen en oren worden helemaal glad geplukt. 

Boven de ogen moet wat borstelig haar blijven zitten, zodat er duidelijke 
wenkbrauwen zichtbaar blijven.  
De neusrug wordt glad getrimd. 

Trek een denkbeeldige lijn van de binnenste ooghoek naar de mondhoek, alles 
wat hierachter valt wordt weggeplukt. 

De Cesky fousek hoort een duidelijk garnituur te hebben, van snor en baard 
wordt dus niets afgeknipt. 
Onder de kop van mondhoek naar mondhoek een denkbeeldige lijn trekken, en 

alles wat daar achter valt wordt tot aan het borstbeen weggeplukt. 
 

De borst: 
Op de voorborst dient een klein beetje haar te blijven staan, genoeg om de 
voorborst wat te benadrukken. 

 
De voorpoten: 

Deze worden ook weer helemaal glad geplukt, waarbij aan de achterzijde van de 
poten een klein randje haar rechtop blijft staan. 
 

De voeten: 
Deze worden zoveel mogelijk kort geplukt, de randjes rond de voetzooltjes 

mogen geknipt worden. 
 

Het lichaam, de achterpoten en de staart: 
Lichaam, poten en staart worden ook weer helemaal kort geplukt.  
 

Op de knieën kan men wat haar laten staan, om de hoekingen wat te 
verduidelijken. 

Ook op de borst, vanaf de ellebogen mag wat haar blijven staan. De binnenkant 
van de achterpoten wordt ook weer kort geplukt.  
Als de hond hier veel moeite mee heeft, dan mag dit ook met de effileerschaar 

bijgewerkt worden.  
Zo nodig rond de geslachtsdelen en op de buik haar wegknippen. 

Als de hond met het oog op een tentoonstelling moet worden getrimd, dan kan 

dit het beste 6 tot 8 weken van tevoren gebeuren.  
Deze tijd is nodig omdat de vacht in die tijd weer kan dichtgroeien. 
 

(Met dank aan I. J. H. Balvert) 


