RASSPECIAL: DE BASSET FAUVE DE BRETAGNE
HERKOMST:
De Basset Fauve de Bretagne is een kleine levendige meutehond afkomstig uit Bretagne in
Frankrijk.
Hij werd korter gefokt dan andere Bassets omdat hij vooral geschikt moest zijn om in
heuvelachtig en dicht bebost gebied te jagen. Toch is het in alle opzichten een echte
Basset: Sterk - levendig en ondernemend van aard. Omdat hij in kleine meutes gehouden
werd, leerde hij meer naar zijn baas te luisteren, en voor een meutehond is hij dan ook
redelijk gehoorzaam. Daarbij is de Basset Fauve zachtaardig en verdraagzaam ten opzichte
van andere honden, en tevens een vriendelijke gezelschapshond.

De Basset Fauve is een vrolijke oersterke jachthond, te houden met andere honden of katten
en uitstekend geschikt in gezinnen met kinderen. Als huishond is de Fauve ideaal,
gehoorzaam en lief. Het zijn vrolijke honden. De Fauve is zachtaardig van karakter en past
zich graag aan.

RASSTANDAARD:

Algemeen beeld: de wezenlijke kenmerken van het hoofd, van de structuur van de vacht,
van de kleur en van de staartdracht komen het meest overeen met het ras waarvan hij
afstamt. Omdat hij in dichtbebost en heuvelachtig terrein moet jagen, wordt de Basset Fauve
de Bretagne verlangt, dat hij klein en levendig moet zijn met gedrongen bouw en in alle
opzichten een Basset moet blijven. De voorbenen zijn bijna recht of licht gekromd en de
hond is snel voor zijn grootte.
Schedel: nogal lang, de achterhoofdsknobbel goed aangegeven. Van voren gezien, heeft de
schedel de vorm van een afgeplat gewelf, zonder overdrijving, in breedte aflopend naar de
hoogte van de wenkbrauwen, die niet zeer duidelijk zijn.
Fouten: breed of smal. Tengere of schrale verschijning. wenkbrauwen te sterk aangegeven.
Neusrug: tamelijk lang, recht of lichtgebogen. De stop iets meer ontwikkeld dan bij de
Grand Fauve.
Neusspiegel: Zwart of donkerbruin, met wijd open neusgaten.
Snuit: De lippen mogen niet te zwaar zijn. De snuit eerder spichtig dan vierkant.
Fouten: Snuit te puntig of kort, zware lippen.
Ogen: Donkerbruin met een levendige blik. Het bindvlies mag niet zichtbaar zijn.
Oren: dun in aanhechting, die zich bevindt op een lijn door de ooghoeken getrokken en tot
bijna aan de neuspunten reikend. De oren eindigen in een punt en zijn bedekt met korter en
fijner haar aan de rest van het lichaam.
Fouten: Oren, te laag aangezette lang, te kort en te plat.
Hals: Tamelijk kort en goed gespierd. Schouders: schuin liggend.
Voorbenen: recht of lichtgebogen en krachtig.
Voeten: gesloten tenen.
Fouten: Weke en brede voeten.
Borst: Breed en diep.
Ribben: Nogal gebogen.

Rug: Kort en breed.
Lendenen: Breed, krachtig en goed gespierd.
Buik: Weinig opgetrokken
Fouten: Buik als een windhond.
Achterhand: Rechtstandig, knieën matig gebogen.
Dijen: Goed gespierd.
Fouten: Te ronde dijen.
Vacht: Zeer hard, dicht kort vlak, nooit wollig, doch krullend en zonder garnituur aan het
hoofd.
Kleur: Rossig, de beste kleurschakeringen zijn het goud/tarwekeurig en het steenrood,
soms een wit vlekje op de voorborst, wat niet gewenst wordt.
Fouten: gekrulde zachte vacht. Zwart in de vacht en wit is niet gewenst.
Hoogte: 32 tot 38 cm, met een tolerantie van 2 cm. Voor zeer mooie vertegenwoordigers
van het ras.
Gangen: Levendig.
Noot: Mannelijke dieren moeten twee duidelijke normale testikels hebben, die geheel in het
scrotum zijn ingedaald.

VERZORGING:
Je kan je hond zelf plukken of het laten doen als je het zelf wilt doen staat hier onder een
goed schema,maar laat je het doen laat je dan goed informeren en pas op met trimsalons
die je hond gaan scheren dit ras moet geplukt worden.
Trimschema
Van groot belang is,dat de vacht van Uw hond trimrijp is. Dit constateert U als overal in huis
plukken haar worden gevonden. U kunt op de rug van de hond de haren heel makkelijk
tussen duim en wijsvinger eruit trekken.
Een eenvoudige trimhandleiding
Wat hebt U nodig:
•
•
•

Een goed uitgekamde hond, niet gewassen,maar met een trimrijpe losse
vacht.
Tafel met een rubber matje.
Trimmes, maar het kan ook met de vingers

Voor U begint, de vacht van de hond goed uitkammen!
Eerste fase:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

rug geheel trimmen
hals trimmen tot aan het borstbeen.
flanken geheel trimmen tot aan de buik.
bij de voorbenen het haar uitdunnen, steeds de lange eraf, bij het kniegewricht wat
haren laten staan.
spiegel en staart geheel trimmen.
achterbenen geheel trimmen.
hoofd trimmen van ooghoek tot mondhoek
oren van binnen en buiten geheel trimmen.

Tweede de fase: de afwerking
•
•
•
•
•

van de buik,het haar uitdunnen en er een mooie lijn maken,van voren naar achteren
iets oplopend.
een mooie overgang maken bij het kniegewricht.
wenkbrauwen uitdunnen, iets laten staan.
bij snor en baard,de langste haren weghalen, mooie overgang maken.
voetjes netjes bijknippen.

Derde fase:
Na ongeveer 4 weken dezelfde werkwijze volgen, dan de uitstekende lange haren weghalen.
U zult zien dat er dan een mooie gladde vacht onder vandaan komt.

Met een speciaal woord van dank aan kennel "Du Bois de Houx"
het beschikbaar stellen van alle teksten en foto's.

