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CLUB VAN LIEFHEBBERS VAN PYRENEESE HERDERSHONDEN.VZW 
Club des Amateurs de Bergers des Pyrénées.asbl  

 

  

 

  

HHaarrtteelliijjkk  ddaannkk  vvoooorr  uuww  bbeellaannggsstteelllliinngg  vvoooorr  ddee  PPyyrreenneeeessee  HHeerrddeerrsshhoonndd..  DDiitt  kklleeiinnssttee  rraass  vvaann  

ddee  FFrraannssee  hheerrddeerrsshhoonnddeenn  iiss  iinn  zziijjnn  kkaarraakktteerr,,  tteemmppeerraammeenntt  eenn  uuiitteerrlliijjkk  nnaauuww  vveerrbboonnddeenn  mmeett  

zziijjnn  oooorrsspprroonnkkeelliijjkkee  bbiioottoooopp,,  ddee  FFrraannssee  PPyyrreenneeëënn..  WWiijj  hhooppeenn  uu  iinn  ddeezzee  ffoollddeerr  eeeenn  ttiippjjee  vvaann  

ddee  sslluuiieerr  ttee  kkuunnnneenn  oopplliicchhtteenn  oovveerr  ddiitt  bbiijjzzoonnddeerree  rraass  eenn  oovveerr  ddee  vveerreenniiggiinngg                                                                            

aassbbll  CCAABBPP--CCLLPPHH  vvzzww..  

  

HHeett  bbeessttuuuurr  wweennsstt  uu  vveeeell  lleeeesspplleezziieerr!!  

BBoossttyynn  LLaauurreennccee  

VVoooorrzziitttteerr  aassbbll  CCAABBPP--CCLLPPHH  vvzzww  

EE  mmaaiill  ::  LLaauurreennccee..bboossttyynn@@tteelleenneett..bbee  

  

 

DDee  PPyyrreenneeeessee  HHeerrddeerr  

  

De Pyreneese Herder (“Berger des Pyrénées”) ook wel onjuist “Labrit” genaamd, is het 

kleinste ras van de franse herdershonden. Zijn temperament, uiterlijk en morfologie zijn 

nauw verbonden met zijn oorspronkelijke biotoop....de Pyreneese bergen: de wilde natuur 

in de hoge pyreneese valleien hebben deze hond gemaakt tot wat hij is....om het rasbeeld te 

begrijpen mag men dit nooit vergeten!!Gekenmerkt door een grote levendigheid en een 

uiterst intuitieve intelligentie, was en is deze hond nog altijd werkzaam als kuddegeleider. 

Hij is langharig of halflangharig, het hoofd steeds weinig behaard en de ogen altijd 

zichtbaar; de vacht, droog op de schouders en meer wollig op de achterhand, is zeer 

beschermend tegen het ruwe en harde klimaat van het hooggebergte. Toegelaten 

kleuren:alle schakeringen grijs en fauve, gestroomde vachten (grijs/fauve) en meer 

zeldzaam de zwarte en harlekijnkleurige honden (zwart/grijs gevlekt).  

Er bestaat tevens een variëteit met meer kortharige vacht, genaamd “à face rase”, d.w.z. 

met kortharig hoofd (de haren op de kop zijn kort).  
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Het is een uitzonderlijke hond, sensitief en veeleisend; van nature sportief maar ook zeer 

gehecht aan zijn baasjes. Het is geen appartementshond, hij verdraagt het moeilijk om het 

hele jaar door alleen in een kleine tuin te verblijven. Onze herdershond heeft grote behoefte 

aan gras en verse lucht!!  Hij is zeer gevoelig en zoekt boven alles de aanwezigheid van 

zijn meester: hij zal gelukkig zijn als men zich met hem bezig houdt! Men kan hem overal 

meenemen, op voorwaarde dat men heeft gezorgd voor een consequente opvoeding en een 

goede socialisatie.  Tegenover vreemde mensen is hij soms wantrouwig daarom dient men 

hem van jongs af aan veelvuldig in contact te laten komen met alle soorten situaties en 

mensen zodat hij sociaal en evenwichtig wordt!  Onze pyreneër is en blijft in de eerste 

plaatst ook een waakhond, hij zal u verwittigen wanneer er iets abnormaals is, en kan 

moeilijk zijn als zijn vitaliteit en intelligentie niet krijgen wat ze nodig hebben: vrijheid, 

beweging en uitdaging! Deze korte rasbeschrijving is te algemeen om iedere hond van het 

ras te beschrijven: er zijn soms wat minder temperamentvolle herders en andere zijn echte 

kleine “bommetjes”. Nochtans moet u weten dat alle Pyreneese Herders karakter en 

temperament tonen, uiterst levenslustig zijn en dat ze er vooral van houden hun baasjes 

plezier te doen: deze hond van kleine gestalte is niet geschikt voor “pantoffelmensen”!! 

De club raadt u aan zich bij serieuze liefhebber-fokkers te melden, die met passie over hun 

honden kunnen praten en die u kunnen adviseren voor èn na de aanschaf van een pup. 

Vraag om de ouderdieren te zien. Een goede fokker hecht veel waarde aan zijn faam!! 

In de vzw C.L.P.H. zijn vele fokkers uit België aangesloten, maar ook ruim uit het 

buitenland (Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland, USA). Al deze fokkers zijn echte 

liefhebbers van het ras! Zij plaatsen kwaliteit en rastype boven alle rentabiliteit!  

 

OOnnzzee  RRaassvveerreenniiggiinngg  
IInn  BBeellggiiëë  wwoorrddtt  ddee  PPyyrreenneeeessee  HHeerrddeerrsshhoonndd  vveerrtteeggeennwwoooorrddiiggdd  ddoooorr  ddee  rraassvveerreenniiggiinngg  aassbbll  

CCAABBPP--CCLLPPHH  vvzzww..  VVoolluuiitt  ssttaaaatt  ddiitt  vvoooorr  aassbbll  CClluubb  ddeess  AAmmaatteeuurrss  ddee  BBeerrggeerrss  ddeess  PPyyrréénnééeess  ––  

CClluubb  vvaann  LLiieeffhheebbbbeerrss  vvaann  PPyyrreenneeeessee  HHeerrddeerrsshhoonnddeenn  vvzzww..    

DDeezzee  eenniiggee  eenn  ooffffiicciiëëllee  rraassvveerreenniiggiinngg  iiss  aaaannggeessllootteenn  bbiijj  ddee  KKoonniinnkklliijjkkee  KKyynnoollooggiisscchhee  UUnniiee  

SStt..--HHuubbeerrttuuss,,  hheett  oovveerrkkooeeppeelleenndd  oorrggaaaann  vvaann  ddee  BBeellggiisscchhee  kkyynnoollooggiiee..  

DDee  cclluubb  iiss  ooppggeerriicchhtt  iinn  11999977  eenn  hhoouuddtt  zziicchh  bbeezziigg  mmeett  hheett  oorrggaanniisseerreenn  vvaann  aaccttiivviitteeiitteenn  

((wwaannddeelliinnggeenn,,  kkyynnoollooggiisscchhee  bbiijjeeeennkkoommsstteenn,,  iinniittiiaattiiee  ddaaggeenn  eenn  ddee  jjaaaarrlliijjkkssee  nnaattiioonnaallee  

tteennttoooonnsstteelllliinngg))  eenn  hheeeefftt  ttoott  ddooeell  lliieeffhheebbbbeerrss  eenn  ffookkkkeerrss  vvaann  PPyyrreenneeeessee  HHeerrddeerrsshhoonnddeenn  bbiijj  

eellkkaaaarr  ttee  bbrreennggeenn,,  hheett  ffookkkkeenn  eerrvvaann  ttee  pprroommootteenn,,  hheett  ggeebbrruuiikk  eerrvvaann  ttee  oonnttwwiikkkkeelleenn  eenn  hheett  

rraass  ttee  pprroommootteenn  iinn  hhaaaarr  zzuuiivveerrssttee  vvoorrmm..  

 

Onze site :  www.cabp.be 

E mail : laurence.bostyn@telenet.be 

http://www.cabp.be/

