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DE  CHINESE  KNOBBELGANS 
 

 

HERKOMST: Oost-Azië. Afstammend van de Zwaangans (Anser cygnoides). Heeft een belangrijke 

invloed gehad op de evolutie van West-Europese rassen. 

 

EIGENSCHAPPEN: Bijzonder goede waker. Ook dikwijls als siergans gehouden. 

 

GEWICHT:    Gent: 4,5 tot 5 kg   Gans: 3,5 tot 4 kg 

 

RINGMAAT:    Gent: 24 mm    Gans: 24 mm 

 

 

VORMBESCHRIJVING (TYPE) 

 

Algemeen: Een slanke sierlijke gans met lange hals en fiere opgerichte houding. Zeer grote knobbel aan 

de snavelwortel. Amandelvormig en vrij kort lichaam. Contrastrijke tekening bij de Wildkleur. 

Gevederte vrij vast aanliggend en glad. 

Kop: Vrij klein met grote ronde knobbel die boven de schedellijn uitspringt. De knobbel is iets groter bij 

de gent dan bij de gans en nog niet helemaal ontwikkeld bij jonge dieren. Keel droog en zonder spoor 

van wam. Iets opgericht gedragen. 

Ogen: Levendig. Vrij hoog en wat vooraan ingeplant. 

Snavel: Middellang en niet al te groot. Vrij hoog aan de basis. 

Hals: Zeer lang en slank; vrij dun. Geleidelijke overgang met de kop. Regelmatig en sterk naar achter 

gebogen, zodat de kop helemaal boven de voorborst komt te staan. Gevederte kort, glad en zonder 

groeven. 

Borst: Voorborst naar voren uitspringend en hoog gedragen; goed afgerond. Benedenborst niet al te diep. 

Buik: Buik vrij diep maar volledig droog, t.t.z. zonder enig spoor van wam. 

Rug: Vrij breed en licht gerond tot vlak; naar achteren afhellend. 

Vleugels: Lang; vrij hoog ingeplant maar goed aangesloten; niet gekruist. 

Staart: Kort; horizontaal tot lichtjes opgericht gedragen. 

Poten: Benedendijen vrijwel helemaal in de flanken schuilgaand. Loopbenen en tenen vrij kort en stevig. 
 

BEOORDELING VORM: 

Lichte fouten: Knobbel voldoende groot maar niet zuiver rond. Keel niet zuiver droog (iets uitgezakt 

maar geen spoor van wam). Gekruiste vleugeltoppen. 

Fouten: Iets te groot, te lang of te klein van lichaam of iets te plomp. Houding weinig opgericht. Knobbel 

wat klein of onregelmatig van vorm; springt vrijwel niet boven de schedellijn uit. Hals iets te kort, te dik 

en te weinig gebogen. Rug wat hol of gekruiste vleugels. Borst te diep of buik onvoldoende diep zodat 

de lichaamsvorm in zijaanzicht meer rechthoekig is dan amandelvormig. Spoor van buikwam. 

Zware fouten: Dezelfde opmerkingen als bij “Fouten” maar meer uitgesproken. Duidelijke aanzet van 

keelwam of buikwam. Kleine lichaamsgebreken zoals gescheurde zwemvliezen, ontbrekende nagel, 

gezwollen voetzool. 

Uitsluitingsfouten: Zware lichaamsgebreken zoals scheve staart, geknikte hals, steekwiek. Veel te 

plomp. Snavelknobbel ontbreekt. Duidelijke keelwam of uitgesproken buikwam; aanduiding van 

borstwam. Tussentype met de Afrikaanse knobbelgans. 
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KLEURSLAG WILDKLEUR 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Kop: Teugel, bovenschedel tot onder het oog en achterhoofd zwartbruin gekleurd (koffie zonder melk of 

fondantchocolade). De wangen en keel zeer bleek tot bijna wit, sterk contrasterend met de 

bovenschedel. Een fijn wit streepje, dat aan de snavelwortel over de knobbel loopt, scheidt de kop van 

de bovensnavel.  

Ogen: Bruin.  

Snavel en knobbel: Zwart. 

Hals: Achterhals met een zwartbruine aalstreep over de ganse lengte; zij- en voorhals zeer bleek tot bijna 

wit. Basis van de hals egaal bleekbruin. 

Borst: Voorborst en benedenborst egaal bleekbruin.  

Buik: Wit.  

Flanken: Donkerbruine grondkleur. De dekveren zeer bleek tot bijna wit gezoomd. 

Rug: Bruin. 

Vleugels:  Schouderveren, vleugeldek en kleine slagpennen donkerbruin en zeer bleek tot bijna wit 

gezoomd. Grote slagpennen donkerbruin.  

Staart: Bovenstaart wit. Staartveren bruin met brede witte zoom. Onderstaart wit. 

Loopbenen en tenen: Oranje. Nagels zwart. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG WILDKLEUR: 

Fouten: Grondkleur niet donker genoeg. Te weinig contrast in de kleuren van kop en hals. Onderbroken 

of vage witte streep aan de snavelbasis. 

Zware fouten: Ontbreken van de witte lijn die de snavel en de kop scheidt. Oranje vlekken in de 

snavelwortel. Aanwezigheid van witte dekveren in de gekleurde veervelden. 

Uitsluitingsfouten: Witte slagpennen. Grote witte vlekken in de gekleurde veervelden. Overwegend 

oranje snavel. 
 

 

KLEURSLAG WIT 
 

KLEURBESCHRIJVING: 

Gevederte: Zuiver wit.  

Ogen: Blauw.  

Snavel en  knobbel: Oranje; witte boon.  

Loopbenen en tenen: Oranje. Nagels wit. 
 

BEOORDELING VAN DE KLEURSLAG WIT: 

Zware fouten: Aanwezigheid van enkele gekleurde dekveren. 

Uitsluitingsfouten: Gekleurde veervelden of gekleurde slagpennen. 

 

 

__________________________________________________ 

 
 


