Chow Chow
Oorspronkelijk doel
Vele taken, erfhond, jagen, waken.

Beknopte geschiedenis
De Chow Chow is een oud ras. De voorouders van de Chow worden toegeschreven aan China, waar hij
werd gehouden als waakhond en ook werd gebruikt om te jagen. De Chow is meer dan 2000 jaar
bekend in China en is verwant aan de spitsen van het Scandinavische type, ook is er enige
verwantschap aan de Mastiff. Doordat China een “gesloten deur” beleid had ten opzichte van de rest
van de wereld kwamen er pas Chows in andere landen rond 1800. Hij vond zijn weg naar Engeland in
de late 18e eeuw en viel daar pas echt op in de 20’er jaren van de 19e eeuw toen er een aantal op de
Crufts werden geshowd.
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Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-205)
Actief, compact, met korte lendenen en in alle
onderdelen volkomen harmonieus, leeuwachtig
voorkomen, trots met waardige houding. Vast
stabiel lichaam. Staart goed over de rug
gedragen. Moet altijd vrij kunnen bewegen en
niet zoveel vacht hebben dat activiteit wordt
belemmerd of ongemak wordt veroorzaakt bij
heet weer. Een blauw-zwarte tong is
karakteristiek.

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Een oud ras van Noord-Chinese oorsprong, deze
alles-doel hond van China werd gebruikt voor de
jacht, hoeden, trekken en bescherming van het
huis. Hoewel hij vandaag de dag in de eerste plaats
een metgezel is, moet zijn werkoorsprong altijd
worden onthouden bij het beoordelen van het
ware Chow-type.

Huidig uiterlijk
Levendig, compact, gedrongen en wat van wezenlijk belang is; goed evenredig, uiterlijk is leeuwachtig,
trotse, waardige houding; krachtig gebouwd lichaam; staart goed over de rug gedragen.
Leeuwachtig in verschijning; van voren gezien een fier gedragen hoofd omgeven door manen of kraag
gelijk een leeuw met brede borst, en zwaar beenwerk. Gelukkig zien we tegenwoordig betere
achterhanden. Met de juiste stelt achtige beweging. En wordt er beter opgelet dat de hond zijn
leeuwachtige uiterlijk blijft behouden en tevens gezond is.
Gedrag volgens rasstandaard
Rustig, goede waakhond. Onafhankelijk, trouw,
maar afstandelijk.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Een goede waker. Als hij blaft dan is er iets aan de
hand. Merkt hij dat iemand kwaad in de zin heeft,
dan treedt hij op . Voelt perfect de stemmingen
aan van de baas en huisgenoten en lijkt soms te
weten wat de mens denkt.

Huidig gedrag
Een perfecte huisvriend, trouw, gereserveerd, maar lief voor de baas en overige huisgenoten. Het is een
echte oosterling." Je kijkt hem wel voor de kop, maar niet er in", zei ooit eens iemand. Het is geen
hond die men kunstjes leert. Hij gaat gewoon zijn eigen weg.
Gezondheid *1
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, Er zijn een aantal aandoeningen die
binnen het ras vaker voorkomen. Het gaat dan vooral om problemen van heupen, ellenbogen en
knieën, entropion en vachtklachten.
Overigen/Aandachtspunten
Als kinderen lief zijn voor de hond is de hond ook lief voor de kinderen, dit is bij de Chow Chow heel
belangrijk.
*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.
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