Billy
Oorspronkelijk doel

Jachthond, meutehond.

Beknopte geschiedenis
De Billy stamt af van koninklijke honden van Louis de 12e speciaal geschikt voor de jacht.
Medeontwikkeld door Gaston Hublot de Rivault, een fokker uit Poitou, die aan dit hondenras de naam
van zijn langgoed gegeven heeft. Het was in die tijd verboden om witte honden te bezitten, dat recht
was voorbehouden aan de koning.
Vroeger

Nu
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Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-025)
Goed gebouwde, sterke maar lichtgebouwde
hond; Voorhand iets sterker ontwikkeld dan
achterhand.

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Een hond die jarenlang gefokt is op functionaliteit.
Alleen geschikt voor de jacht en is nooit een
modehond geweest.

Huidig uiterlijk
Vrijwel onveranderd t.o.v. de tijd dat hij gecreëerd werd, sterke maar licht hond met harde beharing,
die weersbestendig is.
Gedrag volgens rasstandaard
De rasstandaard vermeld niet over het gedrag,
maar dat is wel duidelijk als je weet wat hij het
liefst doet, n.l. jagen.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Het ras is nauwelijks veranderd in de loop der
jaren, er is alleen maar geselecteerd op karakter.
Van oorsprong een meutehond en vertoond
gedrag van een meutehond.

Huidig gedrag
De Billy voelt zich helemaal niet op zijn gemak in een flatje in de stad. Hij heeft ruimte nodig om
zijn jachtinstinct te ontwikkelen. Heeft veel ruimte nodig dus een gewone dagelijkse wandeling is
niet voldoende. Werkt het liefst in de meute en heeft een consequente opvoeding nodig.
Gezondheid *1
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de Billy heeft een levensverwachting
van 10-12 jaar en geniet van een uitzonderlijk goede gezondheid.
Overige/Aandachtspunten
--*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten
en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord
kopen en houden van huisdieren.
Bron: FCI, Graaf van Bylandt en diverse kenners van het ras.

