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Bo Aarntzen is geboren in 1996 en is 
dus al jong ondernemer met Trimsalon 
JabbaDabba, die bijna 4 jaren bestaat. 

‘Ik heb altijd al heel erg veel van dieren 
gehouden. Als ik niet zo gek op dieren 
was, hadden mijn ouders nooit zoveel 
dieren gehad. Het begon met kippen en 
konijnen, omdat mijn ouders geen hond 
wilden. Ik wel en met Sinterklaas kreeg 
ik uiteindelijk mijn eerste hond, Morris.’ 
Morris is 10 jaar geworden. 

Op haar 18de verjaardag kreeg Bo Jabba. 
Met Jabba heeft Bo veel shows gedaan. 
Hij is bovendien een dekreu en heeft 
al diverse nazaten. De naam van Jabba 
komt van de fokker. Bo vond dit een 
leuke naam en ze heeft die dan ook niet 
veranderd. Hier komt ook de naam van 
de salon vandaan, Trimsalon JabbaDabba.
 
Jabba wordt 7 jaar in mei. Het is een 
briard, een Franse herdershond. Hij 
bleek ideaal voor haar om op te oefenen, 
aangezien de hond een erg dikke vacht 
heeft met veel haar en Bo net begon met 
haar trimopleiding toen ze Jabba kreeg.  
Jabba kreeg een maatje, een Engelse 
cockerspaniël, Elvis (3 jaar). Elvis is een 
van de favoriete hondenrassen van Bo. 
Elke keer als ze een cockerspaniël in haar 
salon krijgt om te trimmen, is ze stiekem 
een beetje verliefd.   

Haar eigen weg vinden
Bo hield niet van school en voelde zich 
er niet thuis. Via een paar omzwervingen 
kwam ze terecht bij een trimsalon in 
Zevenaar. Dit vond ze zo leuk dat ze hier 
iedere dag was. Op dat moment besloot 
ze om de opleiding te gaan doen. 
‘In principe heb je geen opleiding 
nodig om dit werk uit te voeren en 
dat vind ik onzin. Je leert zoveel!’ De 
1,5-jarige opleiding in Barneveld stond 
goed aangeschreven. Één keer in de 3 
weken ging ze naar school en de andere 
dagen liep ze stage in een trimsalon in 
Groessen. 

Voor haarzelf beginnen
Bijna 4 jaren geleden begon Bo Trimsalon 
JabbaDabba aan huis. Ze had het direct 
druk. Haar ouders hielpen haar financieel 
een eindje op weg. Een trimsalon heeft 
namelijk best wat aan materialen nodig: 
een roestvrijstalen, verstelbaar bad, 
een verrijdbare, verstelbare trimtafel en 
gerij om de honden te knippen en te 
borstelen, naast een verbouwing om de 
trimsalon in te richten. Je bent zo een 
paar duizend euro verder.

Een korte les in trimmen
Bo wast en trimt de honden en daar is 
veel kennis en vaardigheid voor nodig. 
Elk ras en elke vacht heeft een andere 
aanpak nodig. En daar zijn meerdere 
methodes voor. 
Bijvoorbeeld knippen en scheren. Dit doe 
je vaak bij de vachten die altijd 

doorgroeien, zoals bij labradoodles en 
boomers. Mensen denken bij scheren 
vaak dat het heel kort wordt, maar dit 
hoeft niet, want lengten zijn instelbaar. 
En scheren is ook niet slecht voor deze 
vacht.  

Daarnaast heb je plukken. Plukken doet 
Bo bij ruwharige vachten en is eigenlijk 
een verhaarsysteem. Deze honden 
verharen meestal 2 à 4 keer per jaar. Bij 
plukvachten verliezen deze honden alle 
haren in één keer. 

Ontwollen gebeurt vaak bij Duitse 
herders, die een stokvacht hebben. 
Ze verharen in de lente en herfst. Bij 
ontwollen wordt de dode wol verwijderd 
door de was- en blaasmethode en het 
kammen. 

Een mooie vacht is een gezonde vacht
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Trimsalon JabbaDabba
in de toekomst
Bo wil een grotere salon of honden-
verzorgingspraktijk. Samen met een 
compagnon of door iemand aan te 
nemen. Zo kan ze bij voorbeeld ook 
op zaterdag open. 

Op dit moment begeleidt ze een 
stagiaire en ze merkt, dat dit prettig 
werkt. ‘Helemaal bij grote honden, 
die je beter samen kunt doen. En het 
is niet alleen gemakkelijk, maar ook 
gezellig om met iemand samen te 
werken.’ 

Momenteel heeft Bo zo’n 200 klanten 
per jaar. Landelijk blijkt dat 1 op de 
5 huishoudens een hond heeft. Dus 
voor Pannerden geldt dat er dan 
zo’n 250 honden leven in Pannerden. 
Belangrijk om te weten hoe groot haar 
markt eigenlijk is. Nieuwe klanten zijn 
altijd welkom en afspraken worden 
ingepland. Mensen benaderen Bo 
voor een afspraak met een telefoontje, 
appje, sms, via Facebook of via de 
website www.jabbadabba.nl.  

Voor de toekomst is de trimsalon 
toe aan vernieuwing, wellicht op een 
nieuwe locatie, voor een duurzame 
praktijk. Daarmee wordt de trimsalon 
een hondenverzorgingspraktijk.

Er zijn nog veel dingen om over na te 
denken. Daar wordt voortdurend aan 
gewerkt!

Een mooie vacht is een gezonde vacht
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Uitdunnen is een methode, toegepast 
bij vachten met lang haar en weinig wol, 
zoals bij een cockerspaniël. 

Daarnaast knipt Bo de nagels en wast ze 
de honden.

‘Ik voel me eigenlijk een kapster, maar 
dan voor honden.’ 

Bo wil altijd meer leren. Ze doet dan ook 
regelmatig cursussen, bijvoorbeeld voor 
rasspecialisatie en bepaalde modellen 
leren knippen. Ook gaat ze vakbeurzen 
af. Ze blijft dus bij. 

Corona en hondzorgen
In coronatijd haalt Bo de honden thuis 
op en ze zet ze ook weer thuis af. Of de 
honden worden gebracht en gehaald 
bij de voordeur van de salon. Mensen 
mogen de trimsalon niet betreden. Dit is 
een moeilijke periode, waarin de omzet 
een stuk lager ligt. Maar ze maakt zich 
ook andere zorgen.

‘Meer mensen schaffen nu snel een 
hond aan. Hondenprijzen gaan door 
het dak! Waar je eerder 900 euro 
betaalde voor een pup, moet je nu 2000 
euro neerleggen. En mensen checken 
nauwelijks of de hond uit ‘een goed nest’ 
komt. Een professionele fokker fokt vaak 1 
ras, met een stamboom en een gedegen 
certificaat van gezondheid. Nu schieten 
de hondenfokkers als paddenstoelen 
uit de grond, met meerdere rassen en 
minder kijkend naar de gezondheid 
van de honden en hun omgeving. Deze 
broodfokkers gaan enkel voor het geld. 
Honden van alle leeftijden krijgen nest 
na nest. In kleine hokken en slechte 
omstandigheden. 
Bovendien hebben mensen minder 
geduld om een gezonde hond te 
vinden, die bij hen past. Ze zoeken op 
Marktplaats en daar vind je honden van 
allerlei pluimage voor topprijzen. Vaak 
komen ze er na een paar jaren achter dat 
de hond iets mankeert.’

Bo’s advies? 
‘Koop je hond bij een geregistreerde 
hondenfokker. Iemand die meerdere 
rassen aanbiedt, is al ‘code rood.’ Puppy’s 
bij een echte fokker zijn vaak goedkoper 
en hebben alle gezondheidschecks 
gehad, zoals het hoort. De kans op ziektes 
en andere gezondheidsproblemen zijn 
dan minimaal. Neem contact op met 
een rashondenvereniging (voor adressen 
www.houdenvanhonden.nl) om te kijken 
waar de juiste hondenfokkers zitten. En 
vraag de fokker om advies.
En zorg vervolgens zelf ook voor de 
gezondheid van je hond. Honden met 
overgewicht is eigenlijk mishandeling. 
Ik probeer mensen altijd vriendelijk 
te wijzen op het voordeel van goede 
voeding.’


