
Petit Basset 
Grifon Vendéen 

Uiterlijke eigenschappen
Kleine levendige, sterke hond met een zeer licht ge-

strekt lichaam. De staart wordt fier gedragen. 

Het haar is hard en lang, doch zonder overdrijving. 

Hoofd met veel uitdrukking, goed gedraaide, niet 

lange oren bedenkt met lange haren en onder ooglijn 

aangezet. 

De schofthoogte is ongeveer 34 à 38 cm met 1 cm speling.

De neus is zwart, goed ontwikkeld open en goed uitge-

komen. De snuit is zeer licht gestrekt en vierkant aan

de punt. De neusrug is recht, de lippen met goede snor 

bedekt.  

Vrij grote ogen zonder oogwit, met een intelligente 

uitdrukking. Het rood van het onderooglid moet niet 

zichtbaar zijn. De wenkbrauwen vallen naar voren, maar 

mogen de ogen niet bedekken.

De hals is lang en stevig, dikker bij de schouders, zonder 

keelhuid. De borst is nogal diep, maar niet te breed, 

de ribben zijn middelmaat gegrond. De lendenen zijn 

recht gesperd en stevig. Het kruis is goed gespierd en 

tamelijk breed. 

De Basset heeft een hoog ingeplante staart, vrij dik bij 

de wortel, maar wordt dunner naar de punt toe. Niet 

erg lang en als sabel gedragen borstelig. 

De voeten zijn niet te zwaar met een harde zool, goed 

aansluitende tenen en stevige nagels.

De spronggewrichten zijn vrij breed, licht gebogen 

en nooit geheel recht. De dijen zijn sterk gespierd en 

weinig gerond. 

Het haar is hard maar niet te lang. Het is nooit zijdeach-

tig noch wollig.

Kleur: 

 - Eenkleurig: Min of meer donkere reekleur,  

    haaskleurig, grijswit

 - Tweekleurig: wit-oranje, wit-zwart, wit-rood, wit-grijs,  

    zwart-vuur

 - Driekleurig: wit-zwart-roestbruin, wit-grijs-roestbruin

De Petit Basset Griffon Vendéen is een pittig hondje die zich 

zowel leent als aangename, vriendelijke gezinshond alsoof als 

voortreffelijke jager (naargelang de eventuele tijdlijn.

De hond heeft een griffon vacht. Dit is een niet helemaal korte 

vacht, wat hem eerder teddy-achtig uiterlijk geeft, dat over-

eenstemt met zijn aanhankelijk karakter en tevens gemakkelijk 

is in onderhoud .De Petit Basset Griffon Vendéen wordt vaak 

afgekort  als PBGV.

Het ontstaan van mijn kennel heeft een geschiedenis van 

selectie en zoeken achter de rug, zodat de teefjes (moederdie-

ren) nu bij bij ons zijn, één voor één uitstekende uitslagen op 

shows behaalf hebben.. Hetzelfde geldt ook voor de reuen die 

geselecteerd worden naargelang de bloedlijn, het uiterlijk en 

karakter.



Verzorging vacht

Verzorging oren Voeding

Verzorging tanden

Parasieten
Het eerste half jaar dat je een basset hebt zal aan de vacht nog 

niet zoveel gedaan moeten worden. Toch is het erg belang-

rijk de pup te laten wennen aan een borstel en een kam. Het 

borstelen kan je op een tafel doen of op de grond. Hoe vaak 

U hem wilt borstelen ligt aan jezelf en de hoeveelheid tijd, 

maar 1 keer in de week is een goede indicatie. Het trimmen 

van een basset is erg afhankelijk van de kwaliteit van de vacht. 

Een harde korte vacht heeft minder verzorging nodig dan een 

zachtere snelgroeiende vacht. De Petit Basset Griffon Vendéen 

is neen jachthond en door de bramenstruiken trimt hij zich-

zelf. Een Franse jager zal in het jachtseizoen zijn hond nooit 

trimmen. In Nederland worden de honden vaker getrimd. Hier 

wordt een PBGV 1 of 2 keer per jaar getrimd. Maar dit ligt dus 

aan de kwaliteit van de vacht en natuurlijk ook aan jezelf, of je 

de hond leuker vindt met veel haar of juist wat korter in vacht...

De oren zijn hangend, en worden met regelmaat gecontroleerd, 

zijn deze vuil, dan wordendeze gereinigd met earclaener.

Zorg voor een goede korrel. Bij vertrek staan ze op Royal Canin 

en daar zijn wij tot nu tevreden van. Vermijd korrels met veel 

kleur en smaakstoffen. Zorg steeds voor vers drinkwater. Vooral 

in de zomer ververs je dit best meermaals per dag. 

De tanden blijven door middel van knaagbenen en dergelijke 

gewoonlijk ok, toch hou je deze best In de gaten aangaande 

tandsteen, indien nodig kan je deze laten kuisen door dierenarts. 

Ontworming: de volwassen hond wordt minstens 2x/jaar 

ontwormd. Bij vermoeden van besmetting doe je niet meteen. 

De frequentie van ontworden is ook afhankelijk van de levens-

standaard van je hondje. 

Het spreekt voor zich dat een hond die vaker in de tuin, weide, 

bos etc. komt vaker ontwormd moet worden dan een hondje 

dat op een appartement leeft en zijn wandeling op het trottoir 

doet. 

Vlooien, teken en luizen: Er zijn meerdere mogelijk-

heden onder de vorm van pipet, pil, spray, vlooienband, etc. 

Best vraag je raad aan je dierenarts, deze kan advies geven 

over  wat het beste is voor jouw hondje. 
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