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Chongqing Dog en
Chuandong Hound
In de bestuursvergadering van de Raad van Beheer van 7 juli werden de nationale
erkenningen van de Chongqing Dog en de Chuandong Hound goedgekeurd. Nog
nooit van gehoord? Het gaat hier toch om twee eeuwenoude hondenrassen.
De Chongqing Dog en Chuandong Hound
zijn in China erkend door de China Kennel
Union. Van beide rassen zijn circa 7000 honden geregistreerd. Ze vallen onder de
Native Breed Conservation Club. Van de
Chongqing Dog zijn in Nederland ongeveer
25 exemplaren bekend, in de EU zo’n 100.
Van de Chuandong Hound zijn 4 exemplaren in ons land bekend en in de EU zo’n 75.
Voor beide rassen is er op dit moment geen
mogelijkheid van aankeuren opgenomen.
(Bron: Raad van Beheer.)

Het hoofd van een Chongqing Dog
vertoont rimpels en lijkt, afgezien van de
staande oren, op een Boxer, een Bull
Mastiff of een Cane Corso.

Lange historie
In het jaar 2000 vinden archeologen
tientallen afbeeldingen van voorlopers van
beide rassen, in de vorm van talloze
hondenbeeldjes uit de Han Dynastie
(202-220 v. Chr.). De beeldjes worden
opgegraven op een enorme begraafplaats
bij Jiangbei, ook in de provincie Sichuan.
Deze vondsten vormen het bewijs dat een
type als de huidige Chongqing Dog en
Chuandong Hound duizenden jaren
geleden veelvuldig voorkwam.

Chongqing Dog

Foto: Dreamstime
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De Chongqing Dog is een inheems Chinees
ras uit de provincie Sichuan in zuidwest
China. De naam verwijst naar Chongqing
(spreek uit als Chun Ching), een stad met
bijna 32 miljoen inwoners. Urbanisatie is de
oorzaak van een scherpe daling van het
aantal Chongqing Dogs, maar in de jaren
zeventig van de vorige eeuw herstelt het ras
zich en groeit het aantal fokkers, ook buiten
China. Deze hond is niet echt geschikt voor
nieuwe en/of onervaren hondeneigenaren.
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De Chongqing
Dog is een
typische molosser
met van nature
staande oren.
Fokkers noemen
zijn staart
‘bamboo shaped’.

De Chuandong
Hound heeft dezelfde
voorouders als de
Chongqing Dog.

Het is een ‘primitief’ ras, ontwikkeld
via natuurlijke selectie, dat een
dominante en ervaren eigenaar
vraagt. Chongqing Dogs kunnen
soms afstandelijk of wantrouwend
zijn ten opzichte van vreemden.

Chuandong Hound
De toevoeging Hound voor dit ras
verwijst weliswaar naar een verleden
als jachthond, maar ook de
Chongqing Dog is gebruikt voor de
jacht. Beide rassen hebben de neiging
hun eigenaars en alles wat bij hen
hoort te bewaken. Ten opzichte van
vreemden kan ook de Chuandong
een tikje terughoudend zijn. Dit ras
kan een hoge leeftijd bereiken; 20
jaar is geen uitzondering. Het zijn
loyale honden die goed overweg
kunnen met kinderen. Bijzonder is
dat ze zichzelf opmerkelijk schoonhouden, net zoals katten dat doen.

Overeenkomsten en verschillen
Foto: Dogs Today

Het is overduidelijk te zien dat de
Chongqing Dog en de Chuandong
Hound voorouders delen. Kenners
zullen echter de kleine verschillen
tussen beide rassen direct zien.

ONZE HOND 10 | 2021 | 109

ALS HONDENRAS ERKEND

Zowel in China als daarbuiten worden de Chongqing Dog en de
Chuandong Hound tentoongesteld.

Er zijn er in 2000 tientallen afbeeldingen van voorlopers van
beide rassen gevonden, in de vorm van talloze terracotta
beeldjes uit de Han Dynastie (202-220 v. Chr.).

- De Chuandong heeft een rode vacht (in allerlei
nuances), de Chongqing kan daarnaast ook geheel
zwart zijn.
- In hoogte kunnen de Chuandong en de Chongqing
zo’n 10 centimeter verschillen: respectievelijk 45 tot
50 cm en 40 tot 45 cm.
- De Chuandong Hound heeft een schaargebit,
terwijl bij de Chongqing Dog een ondervoorbijtend
gebit wordt voorgeschreven.
- De ogen bij de Chuandong zijn amandelvormig,
die van de Chongqing horen ovaal te zijn.
- De Chuandong heeft een rechte rug, bij de
Chongqing is de rug tussen de schouders iets
verlaagd en met een licht hellende croupe.
De Chinese Kennel Club heeft daarom gekozen voor
het erkennen van twee verschillende rassen.

Aanvraag bij de FCI
In diverse Europese landen zijn beide rassen aanwezig en ook zijn er al rasverenigingen opgericht, zoals
in Engeland en Amerika. Binnen beide rassen
komen verschillende types voor en er lijkt een
verschil te zijn tussen de honden in de steden en die
op het platteland.
Er loopt een aanvraag bij de FCI om beide rassen te
erkennen. Zodra dit het geval is, wordt in Onze Hond
uitgebreid aandacht aan hen besteed.
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De ogen van de Chuandong Hound horen amandelvormig te
zijn. De voorsnuit van deze hond is aan de lange kant.
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