Cavalier King
Charles Spaniel

Uiterlijke eigenschappen

Karaktereigenschappen

Volgens de rasstandaard is de Cavalier King Charles

Cavaliers zijn vrolijk en aanhankelijk, daarom zul je dit

Spaniël een vriendelijk, levendig en harmonieus hondje.

hondje maar zelden agressief zien worden. Ze zijn dan
ook enorm goed met kinderen. Laat deze echter nooit

Ze hebben een rond kopje dat vlak loopt tussen de oren

met de hond alleen. Dit zachtaardig hondje is namelijk

en een korte, iets versmallende snuit. Hun ogen zijn

erg gevoelig. Druk of ruw spelen kan hem wat teveel

rond en donker, de hangende oren zijn lang en goed

worden. Hiernaast zit een ongeluk in een klein hoekje!

behaard.
Samenzijn met de baas is het alleberlangrijkste voor
Hun borstkas is middelmatig breed, net als hun ach-

de Cavalier King Charles Spaniël. Daarom vinden ze het

terhand. De goed behaarde staart wordt vrij gedragen,

erg gezellig om mee te gaan op gezinsactiviteiten. Dit

maar zal nooit voor lange tijd boven de rug krullen.

hondje is graag overal bij!

De vacht is lang, zacht als zijde en ongekruld. Over het

Doorgaans heeft de Cavalier de neiging om zich onder-

algemeen komen de Cavaliers voor in 4 verschillende

danig op te stellen naar vreemde mensen en honden.

kleuren:

Verwar echter niet met hangst. Hij is erg waaks en

- Black and Tan: zwart met bruine tekening

slaat dan ook snel aan als hij denk dat er iets niet pluis

- Ruby: compleet diep rood

is. Toch zal hij nooit zomaar in iemands enkel gaan

- Blenheim: wit met kastanjekleurige tekening

hangen.

- Tricolour: zwart en wit met bruine tekening
Ondanks zijn functie als kruikje en knuffel voor adel is
Over de schofthoogte van de Cavalier wordt in de ras-

de Cavalier een sportief hondje. Het ontbreekt ze zeker

standaard niets vermeld. Ze moeten echter tussen

niet aan jachtinstinct en dat kan nog wel eens een

de 5.5 en 8 kilo wegen, afhankelijk van geslacht en

uitdaging worden. Ze kunnen namelijk nogal eigenwijs

lichaamsbouw.

uit de hoek komen. Hij heeft een enorm uithoudingsvermogen en vindt het heerlijk om lange wandelingen

De Cavalier King Charles Spaniël wordt zo’n 9 tot 14 jaar.

te maken. ook het verkennen van nieuw terrein vinden
ze dolle pret! Ondanks zijn neiging om zijn neus achterna
te lopen, hoef je niet bang te zijn dat je Cavalier met
iedere wandeling spoorloos is. Zijn baas is ongelofelijk
belangrijk, hij komt dan ook graag aan je wensen tegemoet. Ben je duidelijk en consequent in de opvoeding,
dan is hij een ideaal speel- en wandelmaatje!

Cavalier King
Charles Spaniel

Verzorging vacht

Verzorging tanden

Door de lange, zachte vacht is het belangrijk dat je de

Een Cavalier heeft doorgaans last van kalkaanslag /tandsteen.

Cavalier regemlatig doorborstelt. Ze verharen vrij veel,

Daarom is het echt aanbevolen om de tanden dagelijks te

hierdoor zul je een paar keer per week met en penbor-

kuisen met hondentandpasta. Let er wel op dat de tandpasta

stel en zachte borstel aan de slag meoten. Bij de oren,

enzymen bevat.

hals, borst, oksels en staart zitten snel klitten. Ook de
voetzolen en oren moeten nagekeken worden op lange
plukken. Kun je die zelf niet zien, klop dan even aan bij
een hondentrimsalon.

Parasieten

Kun je die zelf niet? Klop dan even aan bij een hon-

Ontworming: de volwassen hond wordt minstens 2x/jaar

dentrimsalon. Tussen de voetkussentjes en de teentjes

ontwormd. Bij vermoeden van besmetting doe je niet meteen.

houd je met behulp van een schaartje het haar kort.

De frequentie van ontworden is ook afhankelijk van de levensstandaard van je hondje.

Als pup kunnen Cavaliers slecht eeters zijn. Nemen ze
de uitdaging echter aan ,dan eten ze je de oren van het

Het spreekt voor zich dat een hond die vaker in de tuin, weide,

hoofd! Pas hier mee op, want ze hebben aanleg om dik

bos etc. komt vaker ontwormd moet worden dan een hondje

te worden. Dit kan problemen met gewrichten opleve-

dat op een appartement leeft en zijn wandeling op het trottoir

ren, waar ze erg veel last van hebben. Laat je daarom

doet.

adviseren door een dierenarts.
Vlooien, teken en luizen: Er zijn meerdere mogelijkheden onder de vorm van pipet, pil, spray, vlooienband, etc.

Verzorging oren
De Cavalier heeft hangoren, waardoor de luchtcirculatie niet
optimaal is. De horen moeten ook met een wekelijkse regelmaat gecontroleerd worden. Indien deze vuil zijn reinig je deze
met een oorreiniger. Wanneer er zich problemen voordoen kan
je best je dierenarts contacteren.

Best vraag je raad aan je dierenarts, deze kan advies geven
over wat het beste is voor jouw hondje.

