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Tibetaanse Spaniel.

Gezelschapshond en Toy dog, groep 9, sectie 5, Tibetaanse 
rassen, zonder werkproef.

Algemeen voorkomen: klein, actief en alert. Evenredige 
bouw. Het lichaam is iets lager dan de schofthoogte.

Gedrag en Temparement: vrolijk en zelfbewust. Hoogst 
intelligent, gereserveerd naar vreemden. Alert, loyaal 
maar onafhankelijk.

Hoofd: klein in verhouding tot het lichaam. Het hoofd 
wordt trots (fier) gedragen. Mannelijk bij de reuen, maar 
vrij van grofheid.

Schedelgedeelte. Schedel: licht gewelfd, matig breed en 
lang (van matige breedte en lengte).
Stop: licht maar duidelijk.

Aangezichtsgedeelte. Neus: zwart heeft voorkeur. 
Snuit: matig in lengte: stomp met opvulling, vrij van 
rimpels, de kin toont enige diepte en breedte.

Kaak /tanden: licht ondervoorbijtend, tanden gelijkmatig 
geplaatst. En de onderkaak breed tussen de hoektanden. 
Volledig gebit gewenst. Tanden en tong mogen niet 
zichtbaar zijn bij een gesloten mond.

Ogen: donkerbruin, ovaal, stralend/sprankelend en vol 
uitdrukking, van middelmatige grootte, tamelijk ver uit elkaar 
geplaatst, maar naar voren kijkend. Zwarte oogranden.

Oren: van middelmatige grootte, hangend, goed bevederd bij 
volwassen Tibetaanse Spaniels, tamelijk hoog aangezet, licht 
van het hoofd afgedragen is wenselijk, maar mag niet vliegen, 
grote, zware, laag aangezette oren zijn ontypisch.

Hals: matig kort, sterk en goed geplaatst/aangezet. Bedekt met 
manen of een kraag van langer haar, zwaarder vacht bij reuen 
dan bij de teven.

Lichaam: iets langer vanaf de schoft tot de staartaanzet dan de 
schouderhoogte.
Rug: recht. Ribben: goed gewelfde ribben.

Staart: hoog aangezet. Met een rijkelijke pluim, in een vrolijke 
krul over de rug gedragen tijdens het gaan. (hangende staart 
wordt niet bestraft tijdens het staan).

Ledenmaten:
Voorhand: matig bot, voorbenen lichtelijk gebogen, maar stevig 
tegen de schouder. 
Schouders: goede schouderligging.
Achterhand: goed gevormd en krachtig. Knie: matig gedraaid. 
Hakken: Laag gesteld, van achteren gezien recht.

Voeten: hazenvoet, klein en goed gesloten met tussen de tenen 
bevedering die vaak langer is dan de tenen, ronde kattenvoeten 
zijn ongewenst

Gangwerk: vlotte gangen, (snel) recht, vrij en positief (zeker).



Vacht: 
Bovenvacht zijdeachtig van structuur, kort op het hoofd en 
aan de voorkant van de benen, matig lang op het lichaam 
maar tamelijk vlak liggend. De ondervacht is fijn en dicht. 
Oren en achterkant voorbenen fraai bevederd. Staart en 
broek zijn goed bevederd met lang haar. Geen zware 
vacht, teven hebben de neiging minder vacht en manen te 
hebben dan reuen.

Kleur: alle kleuren en kleurcombinaties zijn toegestaan.
Maat en gewicht: hoogte ongeveer 25.4 cm. (10 ins). 
Gewicht: het ideale gewicht is 4.1. tot 6.8. kg. (9-15ibs.)

Fouten: iedere afwijking van de voorgaande punten moet 
als foutief worden beschouwd; de mate waarin de fout 
moet worden aangerekend, moet in juiste verhouding 
staan tot de ernst van de fout en de invloed ervan, op de 
gezondheid en welzijn van de hond.

Iedere hond die duidelijke lichamelijke afwijkingen heeft of 
gedragstoornissen vertoond moet gediskwalificeerd 
worden.

N.B.: Reuen moeten twee duidelijk waarneembare normale 
testikels hebben, die volledig in het scrotum zijn ingedaald.

Vrije Nederlands vertaling: Ineke Zwaartman.


