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BERNER-SENNENHOND ( Dürrbächler) 
 
LAND VAN OORSPRONG: Zwitserland 
 
GEBRUIK: 
Oorspronkelijk waak-, drijf- en tuighond op de boerderijen in het kanton Bern, tegenwoordig ook 
familie- en veelzijdige werkhond. 
 
ALGEMENE VERSCHIJNING: 
Langharige, driekleurige, over middelgrote, krachtige en beweeglijke gebruikshond met stevige 
ledematen; harmonisch en uitgebalanceerd. 
 
BELANGRIJKE VERHOUDINGEN: 
Verhouding schofthoogte tot van boegbeen tot zitbeen gemeten lichaamslengte ca. 9 : 10; eerder 
compact dan langgerekt.  De schofthoogte verhoudt zich tot de borstdiepte als 2 : 1; 
 
GEDRAG / KARAKTER: 
Zeker, opmerkzaam, waakzaam en onbevreesd in alledaagse situaties; goedmoedig en aanhankelijk 
in de omgang met vertrouwde personen, zelfzeker en vreedzaam tegenover vreemden; middelmatig 
temperament, goed handelbaar. 
 
HOOFD: 
Krachtig; grootte in harmonie met het totaalbeeld, niet te zwaar. 
 
BOVENSCHEDEL: 
* Schedel: 
   In profiel en van voor gezien weinig gewelfd. Niet te sterke voorhoofds-groef. 
* Stop:  
   Duidelijk, doch niet te sterk geprononceerd. 
 
GEZICHT: 
* Neusspiegel:  
   Zwart. 
* Voorsnuit:  
   Krachtig, middellang; rechte neusrug. 
* Lippen: 
   Aansluitend, zwart. 
* Kaken / Tanden: 
   Volledig, krachtig schaargebit (de M3 buiten beschouwing gelaten).  Tanggebit getolereerd. 
* Ogen: 
   Donkerbruin, amandelvormig, met goed aansluitende oogleden, niet te diepliggend en niet 
   uitpuilend. Open oogleden is foutief. 
* Oren: 
   Middelgroot, hoog aangezet, driehoekig, licht afgerond, in rust vlak aanliggend; bij  
   opmerkzaamheid wordt de oor aanzet achteraan opgericht, waarbij de voorzijde tegen het hoofd  
   aangesloten blijft. 



 
HALS: 
Krachtig, gespierd, middellang. 
 
LICHAAM: 
* Bovenste profiellijn: 
   Van de hals licht aflopend harmonisch in de schoft overgaand, dan recht en horizontaal verlopend. 
 
* Rug: 
   Vast, recht en horizontaal. 
* Lendenpartij: 
    Breed en krachtig; van boven gezien iets minder breed dan de borst. 
* Bekken:  
   Lichtjes afgerond. 
* Borst: 
   Breed en diep, tot de elle bogen reikend, met duidelijke voorborst; borstkas van breed-ovale  
   doorsnede. 
* Onderste profiellijn en buik: 
   Van borstbeen naar de achterhand licht oplopen 
 
STAART: 
Dichtbehaard, minstens tot het spronggewricht reikend, in rust hangend, in beweging zwevend,op 
rug hoogte of licht daarboven gedragen. 
 
LEDEMATEN: 
Krachtige skeletbouw. 
 
VOORHAND: 
Voorhand van voor gezien recht en parallel, stand eerder breed. 
 
* Schouders: 
   Schouderblad krachtig, lang, schuingeplaatst, met de opperarm een niet te stompe hoek vormend,  
   aanliggend en goed gespierd. 
* Opperarm: 
   Lang, schuin liggend. 
* Ellebogen: 
   Goed aanliggend, in- noch uitdraaiend. 
* Onderarm: 
   Krachtig, recht. 
* Voormiddenvoet: 
   Van opzij gezien nagenoeg loodrecht staand, vast; van voor gezien recht in het verlengde van de  
   onderarm. 
* Voorvoeten: 
   Kort, rond, met dicht tegen elkaar liggende, goed gewelfde tenen, noch naar binnen noch naar 
   buiten gedraaid. 
 
 

 

 



ACHTERHAND: 
Stand van voor gezien recht en parallel, niet te eng. 
 
* Bovenbeen: 
   Lang, breed, krachtig en goed gespierd. 
* Kniegewricht: 
   Duidelijk gehoekt. 
* Onderbeen: 
   Lang, goed schuin liggend 
* Spronggewricht: 
   Krachtig, goed gehoekt. 
* Achter middenvoet: 
   Nagenoeg loodrecht geplaatst. De Hubertus- of wolfsklauwen moeten verwijderd zijn  
   (uitgezonderd in die landen waar het operatief verwijderen van de wolfsklauwen bij wet 
   verboden is) 
* Achtervoeten: 
   Iets minder gewelfd dan de voorvoeten; noch naar binnen noch naar buiten gedraaid. 
 
GANGWERK: 
In alle gangen ruim uitgrijpend, gelijkmatig verloop van de beweging; uitgrijpende, vrije tred in de 
voorhand en goede stuwing vanuit de achterhand. In draf van voor en achter gezien rechtlijnige 
beweging van de ledematen. 
 
HAARKLEED: 
 
HAAR: Lang en glanzend, sluik of licht gewelfd. 
 
KLEUR: Diepzwarte grondkleur, met diepe, bruinrode brand aan de kaken, boven de ogen, aan alle 
vier de benen en op de borst. 
 
Witte aftekening als volgt: Zuivere witte symmetrische hoofdtekening: Bles, die zich naar de neus toe 
aan beide zijden tot witte vangtekening verbreedt. De bles mag niet tot aan de vlekken boven de 
ogen, en de witte snuittekening hoogstens tot aan de mondhoeken reiken.  Witte, matig brede, 
doorlopende keel- en borsttekening. 
 
Gewenst: witte voeten, witte staartpunt. 
Getolereerd: Kleine witte nekvlek, kleine witte achtervlek 
 
GROOTTE: 
Schofthoogte Reuen: 
64 – 70 cm 
Ideale grootte: 
66 – 68 cm 
 
Schofthoogte Teven: 
58 – 66 cm 
Ideale grootte: 
60 – 63 cm 
 
 



FOUTEN: 
Iedere afwijking van de hierboven vermelde punten moet als fout gezien worden, terwijl de 
beoordeling in de juiste verhouding staat tot de graad van afwijking. 
 
* Onzeker gedrag 
* Fijne skeletbouw 
* Onregelmatige stand van de snijtanden, voor zover de sluiting van het gebit behouden blijft. 
* Ontbreken van andere tanden dan hoogstens tweemaal PM1 (prémolaren); 
   de M3 blijven buiten beschouwing. 
 
Beharing: 
 
* Uitgesproken kroeshaar 
* Tekening- en kleurfouten 
* Ontbrekende hoofdtekening 
* Te brede bles en/of witte vangtekening, die duidelijk voorbij de mondhoeken reikt. 
* Witte halskraag 
* Grote witte nekvlek (groter dan 6 cm diameter) 
* Achtervlek (groter dan 6 cm diameter) 
* Wit aan de voorbenen, dat duidelijk voorbij de middelvoet reikt. (Stiefel) 
* Storende asymmetrische aftekening aan hoofd en/of borst. 
* Zwarte vlekken en strepen in het borstwit. 
* Onzuiver wit. (Sterke pigmentvlekken) 
* Bruinachtige of roestkleurige zwarte grondkleur. 
 
FOKUITSLUITENDE FOUTEN 
* Agressiviteit, angst, uitgesproken schuwheid. 
* Gespleten neus 
* Voorbeet, ondervoorbeet, kruisgebit. 
* Eén of twee blauwe ogen. 
* Entropion, ectropion. 
* Knikstaart, krulstaart 
* Korthaar of stokhaar. 
* Afwezige driekleur 
* Andere dan zwarte grondkleur. 
 
Honden dewelke duidelijk abnormale psychische of gedragsstoornissen vertonen, moeten 
gediskwalificeerd worden. 
 
Opm: Reuen moeten twee normaal ontwikkelde testikels hebben, dewelke zich volledig in het 
scrotum bevinden. 

 


