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door Nadia Deschepper
Laat me even in de tijd terug 
gaan…. We hadden ze nog nooit 
gezien en we hadden totaal geen 
idee dat deze bestonden tot we 
ze toevallig op het internet zagen. 
Op slag vielen we voor de lang-
harige cavia en vanaf dat mo-
ment kon niets of niemand onze 
gedachten nog veranderen, we 
zouden en moesten deze heb-
ben. Al zoekend kwamen we in 
contact met verschillende fokkers 
en onze verbazing werd groter en 
groter. Wat shows? Hoe zat dat 
allemaal? We waren nieuwsgierig 
en bezochten enkele tentoonstel-
lingen wat ons vervolgens de be-
vestiging gaf dat we dit ook wilden 
proberen. Onze eerste kleintjes 
werden geboren en nieuwe vra-
gen kwamen op ons af. Hoe houd 
je de haren mooi, hoe moet dat 
met wikkelen, met het showklaar 
maken, hoe begin je te selecteren 
en nog heel wat andere vragen. 
Toen was het testen, proberen en 
uitzoeken naar een manier om de 
haren goed te houden. Gelukkig 
is daar ondertussen heel wat ver-
andering in gekomen en zijn de 
meeste fokkers bereid om elkaar 
te helpen, een beetje uitleg te ge-
ven of te tonen hoe je dit het best 
kan doen.

Het spreekt voor zich dat je de 
diertjes zo vroeg mogelijk laat 
wennen aan je handen, een kam, 
en het stilzitten op een tafel/show-
plank. Een cavia van 4 of 5 weken 
jong die nog nooit in handen is 
geweest zal het reeds heel moei-
lijk hebben om stil te zitten en zal 
het dan al niet meer verdragen 
dat je met een kam door de ha-
ren gaat. Plaats het dier daarom 
al eens op een tafel/showplank 
en laat het ondertussen ook wen-
nen aan wat lawaai, zet een radio 
aan of laat de televisie spelen. Af 
en toe neem je de cavia even op, 
bekijk hem even kort, vergeet ook 
niet de buik eens te bekijken en 
zet deze terug. Op deze manier 
leert het dier al heel vroeg dat er 
eigenlijk niets gebeurt en dat het 
nergens bang voor hoeft te zijn. 

Geef eens wat lekkers, neem 
een plukje haar en leg dat eens 
anders, woel eens door het haar 
aan de achterhand. Heel weinig 
cavia’s laten dit toe als ze dit niet 
gewend zijn en toch is het net zo 
belangrijk als je de achterhand 
klittenvrij wil houden.

Tegen dat het dier ongeveer 3 
maand oud is, zie je dat de be-
haring net over de bodem komt 
te liggen. Dit is het moment 
om te beginnen met wikkelen. 
De ene zweert bij wikkels van 
zacht keukenpapier, een andere 
zal veel liever vetvrij papier ge-
bruiken, weer een ander kan het 
niet zonder lamelletjes in een 
wikkel terwijl een ander deze dan 
weer  zal verfoeien. Ik zou zeg-
gen: experimenteer, probeer het 
allemaal eens uit en je ziet van-
zelf wel welke manier jou en de 
cavia het best bevalt. En dan be-
gin je, het eerste wikkeltje op de 
achterhand in die nog zo korte en 
gladde haren, de moeilijkste wik-
kel die je je kan bedenken. Met 
heel veel geduld lukt het om er 
een klein wikkeltje in te zetten. 
Trots zet je de cavia terug in zijn 
hok en een half uur later ga je nog 
eens kijken. Daar zie je dan die 
wikkel, waar je zo trots op was, 
ergens door het hok slingeren. 

De cavia kijkt je spottend aan of 
huppelt vrolijk in het rond. Iedere 
langhaarfokker kent dit wel, je 
mag nog zoveel ervaring in wik-
kelen hebben. Die eerste wikkel-
tjes vind je vast wel ergens in het 
hok terug. Maak je niet druk en 
probeer het enkele uren later nog 
eens.

Hoe langer de haren zijn, hoe 
gemakkelijker het wikkelen wordt 
want een wikkel blijft immers veel 
gemakkelijker op zijn plaats zitten 
als daar een goede lok haar in zit 
in plaats van enkele haartopjes. 
Bij heel jonge dieren wordt het 
best gebruik gemaakt van geen 
al te zware wikkel. Persoonlijk 
zullen wij bij een jong dier vlug-
ger opteren voor een zacht stukje 
keukenpapier. Probeer de verlei-
ding te weerstaan om de wikkel 
strak tegen de huid aan te zet-
ten. Dat zal het dier irriteren en 
vergroot de kans op uitgetrokken 
haren. Bij het meermaals zetten 
van te strakke wikkels zal het 
dier wikkelen als onaangenaam 
ervaren en zal het bijgevolg ook 
steeds moeilijker worden om dit 
te doen en zal het dier de wikkels 
en ook de beharing afknagen. 
Bij een jong dier gebruiken we 
hier persoonlijk ook geen lamel-
letjes of karton, dit om de wik-
kel zo licht mogelijk te houden. 
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Goudagoutibonte Peruviaan. Om zulke lange beharing in conditie te houden, moet je ze wikkelen.
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Tip: ken je kuikens Tip: ken je kuikens 

door Paul Cuypers
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Dit heeft dan wel het nadeel dat 
het elastiekje er minder strak om-
heen kan en de wikkel er veel 
vlugger uit kan glijden.

Enkele weten later kan je ook be-
ginnen met de zijden te wikkelen. 
Blijf het dier echter tussendoor 
ook eens op de tafel zetten, zon-
der te wikkelen of te kammen. 
Geef ze verder tafeltraining met 
wat lekkers erbij zodat deze, in-
dien hij de wikkel toch irritant zou 
vinden, niet direct een link legt 
tussen de tafel en uitkammen. 
Ik haalde reeds aan dat een dier 
met langere beharing veel ge-
makkelijker in de wikkels te zetten 
is maar toch blijft dit ook enigszins 
oefening vragen omdat je bij een 
ouder dier met lange en dikke be-
haring al gemakkelijk te veel ha-
ren in een wikkel doet waardoor 
de haren dan weer vlugger gaan 
afbreken. Je kan dit vermijden 
door eventueel een extra wikkel 
te plaatsen. Hoelang kan een wik-
kel gedragen worden?   

Dit hangt af van het dier zelf. Het 
ene dier kan gemakkelijk 3 dagen 
een wikkel behouden, bij een an-
der dier zal je het elke dag moeten 
doen. Het hangt een beetje van 
het temperament van het dier af.

Naast het wikkelen is het heel be-
langrijk om de haren regelmatig te 
voeden. Eens de beharing droog 
begint aan te voelen kan deze 
gemakkelijk afbreken met het ge-

volg dat deze heel dun zal worden 
en een onregelmatige lengte zal 
verkrijgen. Er zijn genoeg voed-
zame verzorgingsproducten in 
de handel te verkrijgen, van duur 
tot goedkoop. Het speelt geen rol 
welke je gebruikt. Zoals ik reeds 
in het begin aangaf, de ene doet 
het zus en een ander zweert bij 
zo, so don’t shoot me als jij het 
anders doet of andere ervaringen 
hebt.

Doelgericht fokken is niet hetzelf-
de als vermeerderen. “Schrijven is 
blijven” zegt de oude garde. Daar 
ben ik het mee eens. Ook notities 
maken van de kuikens is heel be-
langrijk. Je moet ze dan wel uit 
elkaar kennen. Zodra ze geringd 
zijn is dat geen probleem meer, 
maar dan zijn er al 9 interessante 
weken voorbij. Vleugelmerken 
zijn de beste oplossing. Beelden 
zeggen meer dan woorden en de 
foto’s zijn duidelijk. Sommige fok-
kers doen ze al in als de kuikens 
uit de broedkast komen maar dat 
is wel specialistenwerk. Ik gebruik 
voor de eerste week liever kleur-
ringetjes. Na enkele dagen zijn de 
vleugeltjes veel groter, inbrengen 
in het vleugelvlies is dan kinder-
spel. Vanaf dan heeft ieder kind 
zijn eigen naam.

Een vleugelmerk lijkt groot, vooral op een zeer jong 
kuiken, maar het hindert ze absoluut niet.

▲ Precies de juiste plaats, net voorbij 
het iets dikkere randje. 
Te ver in het vlies geeft insnoeren.

Roodbonte sheltie met pas aangebrachte wikkels.


