
Wat wil de CockerSpanielClub op het gebied van fokken? 
Er blijkt nogal wat verwarring te zijn over het fokbeleid waar de CockerSpanielClub voor 
staat. Bovendien wordt er veel geroddeld en wordt onze rasvereniging een beetje belachelijk 
gemaakt. Alsof bij onze club alles mag met betrekking tot het fokken, en wij een soort 
vergaarbak aan het worden zijn voor fokkers die hun pups via de pupbemiddeling van andere 
verenigingen niet kwijt kunnen.  
Al met al lijkt het idee post te vatten dat wij zogenaamd geen eisen stellen en alles goed 
vinden. Ook ziet het bestuur een soort beweging ontstaan onder fokkers die, om welke reden 
dan ook, geweigerd of verwijderd worden bij andere rasverenigingen en welke nu hun heil 
willen zoeken bij de CockerSpanielClub. 
Deze ontwikkeling verdient dus enige aandacht. 
 
Voor alle duidelijkheid: wij zijn geen vergaarbak voor afgewezen fokkers bij andere 
verenigingen, en wij zullen nooit fokkers toelaten die in de categorie broodfok vallen. En nog 
belangrijker: wij hebben weldegelijk een fokbeleid, alleen hanteren wij een totaal ander 
fokbeleid dan andere rasverenigingen en dat verdient toelichting en uitleg. 
 
Opschroeven van individuele exterieur eisen 
Het opschroeven van de exterieure kwaliteitseisen die op shows te behalen zijn, lijkt ons een 
doodlopende weg voor de fok. Wij doen niet mee aan het verhogen van 
tentoonstellingskwalificaties voor individuele honden, zoals andere rasverenigingen dat 
propageren, en wel om twee belangrijke redenen: 

1. Je kunt nog zoveel schoonheidseisen aan een individuele hond stellen, maar dat wil 
niet zeggen dat deze hond geen verborgen aandoeningen met zich draagt. En het 
betekent ook niet dat deze hond al die uiterlijke kwaliteiten in combinatie met een 
andere hond zal overdragen op de puppen. Dit is de basis waarop de oude kynologie 
altijd gefokt heeft; en zie waar dat ons gebracht heeft: de genenpool is ontzettend 
versmald, en verschillende erfelijke aandoeningen zijn (toch) mede door al die mooie 
U geplaatste honden in het ras gebracht. Aan het exterieur is niet te zien hoe een hond 
van binnen in elkaar steekt en welke genen deze individuele honden dragen die 
aandoeningen tot gevolg kunnen hebben. 

2. Wij leggen de nadruk op gezondheid en niet op schoonheid. Wij vinden dat een goede 
anatomie onderdeel is van welzijn en gezondheid. De rasstandaard biedt een mooi 
referentiekader voor goede anatomie. Schoonheid, erkend in de vorm van een 
Uitmuntend, vererft namelijk niet een-op-een. Mensen die denken dat U geplaatste 
honden makkelijk te fokken zijn, begrijpen niet, dat schoonheid niet direct vererft. 
Mooie honden geven niet per definitie allemaal mooie honden, ook al lijkt dat soms 
wel zo. Maar in zulke gevallen wordt vaak vergeten dat de fokker, die op mooie 
honden fokt, altijd zelf de mooiste hond uit het nest houdt, en de andere pups 
verkoopt aan pupkopers. Wanneer je alle honden die voortgekomen zijn uit 
bijvoorbeeld een mooie reu eens op een rijtje zou zetten, dan zul je zien dat deze 
puppen, soms wel meer dan honderd, echt niet allemaal een ZG of een U zullen gaan 
halen op shows. Hier is dus sprake van een denkfout. Mooie honden geven dus niet 
100% mooie honden, maar met deze U geplaatste honden wordt veel gefokt en op de 
nakomelingen wordt heftig geselecteerd, zodat de fokker weer een mooie showhond 
kan aanhouden. Door veel met dezelfde mooie hond te fokken, is dus de kans door 
veel keuze groter, om er een mooie hond aan over te houden. 

 
Fokbeleid van de CockerSpanielClub 
Wij gaan er in ons fokbeleid van uit dat een hond alles wat hij vererft  in combinatie met 
een andere hond doorgeeft aan de volgende generatie. Met alles bedoelen wij ook de 
negatieve eigenschappen, de verborgen gebreken (heterozygoot zijn), de nog onbekende 
aandoeningen en hun vererving, de anatomie en het karakter. Soms kan de natuur ons pootje 
lichten en blijken twee ogenschijnlijk gezonde en mooie honden in combinatie ineens een 



akelige aandoening te geven. Op deze manier hebben we bijvoorbeeld ontdekt dat er 
hermafroditisme in het ras zit. 
Belangrijker dan de individuele hond is voor de CockerSpanielClub dus de combinatie. 
Deze moet uit maken of er leuke, rasspecifieke en gezonde en gezellige Engelse Cockers te 
verwachten zijn. Vandaar dat bij de CockerSpanielClub alle aandacht uit gaat naar de 
combinatie die de fokker wil gaan maken of maakt. Twee honden moeten bij elkaar passen. 
Met de kennis van vandaag over erfelijkheid kunnen niet (langer) zo maar twee ‘mooie’ 
rasspecifieke honden met elkaar gekruist worden. Door de keuzes uit het verleden voor louter 
‘mooie’ honden zijn er ongewenste eigenschappen in het ras mee vererfd. 
 
Belang van de combinatie 
De aandacht verschuiven van individuele honden naar de te maken combinatie vergt een hele 
nieuwe manier van denken in de hondenfokkerij. Velen fokkers en pupkopers (en ook 
bestuursleden van rasverenigingen) zijn daar nog onbekend mee. Het is vaak een lange weg 
om een oude gewoonte af te leren en een nieuwe gewoonte aan te leren. Dat geldt niet alleen 
voor honden, maar ook voor mensen. Helaas  
 
Het probleem met het kijken naar de te maken combinatie is, dat je altijd te maken hebt met 
twee individuele honden. De vraag is dus hoe je met twee individuele honden een succesvolle 
combinatie kunt maken? En welke eisen stelt de gewenste combinatie aan de twee 
individuele honden? 
Dit is een lastig probleem en soms best veel werk voor de fokkers. Bovendien lijkt het een 
paradox. 
 
Hoe maak je een combinatie? 
Je maakt een combinatie door ten eerste uit te gaan van alle aandoeningen, (genetische) 
afwijkingen, karakterfouten en anatomische minpuntjes die in het ras bekend zijn. Dat is o.a. 
de taak van de fokkerscommissie en van het bestuur van een rasvereniging. Zij moeten in 
kaart brengen wat er in het ras speelt. Binnen de CockerSpanielClub wordt hier heel druk 
aan gewerkt. Wij hebben een actief bestuur, een goede fokkerscommissie en een 
googlecommissie, die de vinger aan de pols houdt. Zaken die nu vooral onze aandacht hebben 
zijn; te kleine honden, weinig voorborst, overhoekingen achter, slechte hoofdvormen, 
hermafroditisme, glaucoom, MPP, Coloboma, RD, knikstaarten en zo nog andere  problemen. 
Zolang een rasvereniging zijn kop in het zand steekt en doet alsof er in het ras geen 
problemen zijn, zullen er puppen geboren blijven worden, die zowel voor het ras als ook voor 
de pupkoper problemen geven. En dat is hetgeen de CockerSpanielClub niet wil. 
 
Fokkers fokken natuurlijk in eerste instantie omdat ze dat leuk vinden. En sommigen doen 
het inderdaad (ook) voor het geld. Maar bij de CockerSpanielClub hopen we dat fokkers 
zich bij ons aansluiten uit liefde voor het ras. Zij fokken dus niet alleen voor zichzelf, of voor 
hun naamsbekendheid of portemonnee, maar vooral omdat zij vinden en hopen dat er nog 
veel gezonde rasspecifieke Engelse Cockers geboren mogen worden. 
Hier zit het grote verschil. Er is een verschil tussen uitsluitend fokken voor jezelf en dan maar 
zien waar het schip strandt, of fokken voor het belang van het ras. Dit verschil is niet zo 
goed uit te leggen. Het is meer een gevoel dat fokkers hebben. Wij noemen het maar: liefde 
voor het ras. 
 
Kwalificaties behalen voor een individuele hond 
Honden moeten, ook omwille van het in standhouden van het ras, wel op allerlei manieren 
gekwalificeerd worden. Dat brengt het fokken van rashonden nu eenmaal met zich mee. Wij 
met de CockerSpanielClub vinden, dat deze kwalificaties vooral op het gebied van 
gezondheid en goede anatomie moeten liggen. Pupkopers willen graag jarenlang plezier van 
hun hond hebben als deel van het gezin, en doen er vaak allerlei leuke dingen mee, zoals 
behendigheid, veel wandelen, jachttraining en spelletjes enzovoorts. In elk geval, maar zeker 
voor zulke activiteiten heb je een gezonde hond nodig, die niet chronisch pillen hoeft te 



slikken of snel uitgeput is. Wij dringen er dus bij fokkers op aan om op aandoeningen en 
afwijkingen, die in het ras bekend zijn,te (laten) testen. Op dit moment zijn dat: 
 HD onderzoeken 
 Oogspiegeling, waaronder MPP en Coloboma 
 DNA testen voor PRA en FN 
 Gonioscopie test, nog op vrijwillige basis 
 Kijken of de hond niet uit een hermafrodiete lijn komt 
 Fokgeschiktheidsaankeuring via de club door een erkende keurmeester om de 

anatomie te beoordelen binnen de rasstandaard 
 Karakter inschattingen door fokker zelf 

 
Betekenis van deze kwalificaties 
Door de uitslagen van deze testen i weten wij dan wat de individuele hond allemaal aan goede 
en ‘slechte’ eigenschappen heeft. Elke uitslag wordt benaderd als een positieve kwalificatie; 
namelijk dat de hond getest is! 
Nu kan er gepuzzeld worden. Bij deze eigenschappen moet een andere individuele hond 
gezocht worden, meestal een dekreu, die binnen de kwalificaties op deze teef past. In het 
fokreglement zijn de mogelijke combinaties voor de verschillende aandoeningen aangegeven. 
 
Dit puzzelen is het werk dat een fokker zelf moet verzetten binnen de regels van de 
CockerSpanielClub. Binnen onze club mag dus zeker niet alles. Maar wel stellen wij alles 
in het werk om zoveel mogelijke honden (en hun genen) voor het ras te behouden. 
Uiteindelijk zijn we dus veel strenger dan rasverenigingen die uitsluitend op de U van 
uitmuntend selecteren. Wij zijn namelijk actief op zoek naar aandoeningen die het ras 
bedreigen en hopen dat fokkers deze ‘nieuwe’ aandoeningen, zoals bijvoorbeeld glaucoom, in 
hun fokprogramma gaan meewegen. De CockerSpanielClub blijft kijken en zoeken naar 
aandoeningen die het in ras voorkomen. Bovendien zoeken wij ook naar mogelijkheden om 
deze aandoening vooraf vast te stellen, zodat de aandoening niet verder in het ras i gefokt 
wordt. Denk bijvoorbeeld aan het meehelpen ontwikkelen van een DNA test voor 
hermafrodieten, of te kijken of er een test beschikbaar komt voor RD, of de vrijwillige 
onderzoeken naar glaucoom.  
 
De lijst met aandoeningen zal steeds langer worden. Dat is bijna onvermijdelijk. Enerzijds 
omdat de wetenschap steeds meer uitvindt. Anderzijds omdat de kynologie jarenlang zwaar 
heeft geselecteerd op uitsluitend schoonheid. Dat heeft geleid tot een versmalling van de 
genenpool en een vergroting van de trefkans dat twee individuele honden samen een akelige 
aandoening aan de pups doorgeven. Met die situatie hebben wij nu in de kynologie te maken. 
 
Betekenis van deze insteek voor fokkers 
Voor fokkers betekent het concreet dat zij hun teven vaker in de fok kunnen houden, als op 
alle aandoeningen getest is. Maar het betekent ook dat fokkers heel goed moeten kijken en 
zoeken naar de juiste reu voor deze teef. De teef en de reu moeten op alle vlakken bij elkaar 
passen. Dat kan dus ook betekenen dat je eigen dekreu niet geschikt is voor alle eigen teven. 
Er zal vaker een ‘buitendekking’ moeten worden ingekocht. Niet elke teef is geschikt voor elke 
reu en andersom. 
Het ongelimiteerd vermeerderen van Engelse Cockers door op uiterlijk een reu en teef te 
koppelen is in de ogen van de CockerSpanielClub de foute weg. Er is meer voor nodig om 
de juiste combinatie te bepalen. 
 
De verantwoordelijkheid voor het fokken van een nest Engelse Cockers blijft altijd bij de 
fokker. Hij/zij mag uiteraard zelf bepalen welke combinatie gemaakt wordt. Maar hij/zij blijft 
dan ook verantwoordelijk voor het resultaat.  
 
En dan komen we weer bij de kern van de zaak: de CockerSpanielClub vindt niet alles 
goed. Wij hebben een aantal basisregels, die o.a. opgesteld zijn door de Raad van Beheer over 



het aantal nesten, leeftijdsgrenzen voor de fokkerij e.d. Daar houden wij ons aan vanwege het 
individuele welzijn van fokdieren. Deze regels staan ook in onze fok- en pupreglementen. 
Daarnaast zijn er regels over combinaties, die met het oog op een aandoening en de manier 
van vererving van de aandoening gehanteerd moeten worden. Twee PRA lijders kruisen kan 
en mag niet. Twee HD D honden kruisen mag niet. Want dan weet je bijna zeker dat het met 
de pups fout gaat. En daar kun je de pupkoper niet mee opzadelen. Maar dit is ook niet 
verantwoord voor het welzijn van de honden. Ook zulke zaken staan in de fok- en 
pupreglementen. Het is aan ons als rasvereniging om zulke fouten te voorkomen. En de 
eerste sanctie die we daarvoor hebben is het uitsluiten van de pupbemiddeling. 
 
Wat mag er dan wel? 
De eerste regel van de CockerSpanielClub is dat fokkers verantwoordelijk zijn voor hun 
eigen fokkerij. Er wordt bij hen geappelleerd aan: 
 Goede bedoelingen 
 Het belang voor het ras 
 Niet ongelimiteerd vermeerderen 
 Het eigen geweten 
 Laten testen op voorkomende aandoeningen 
 Handhaven van de rasstandaard voor het individuele welzijn van honden en een goede 

anatomie 
 Goede trouw en onderling vertrouwen 
 Belang van de pupkoper 
 Meewerken aan het uitzoeken van aandoeningen en afwijkingen in het ras. 
 Afwegingen maken voor de combinatie 
 Kunnen beargumenteren waarom de combinatie is gemaakt  

Vooral dat laatste is voor de CockerSpanielClub van het grootste belang. Fokkers moeten 
kunnen uitleggen waarom zij voor deze combinatie gekozen hebben en wat zij met die 
combinatie willen bereiken of juist aan problemen willen voorkomen.  
Hier speelt persoonlijke interpretatie natuurlijk een grote rol. En er gebeuren wel eens 
ongelukjes, als een fokker zowel teven als reuen houdt. Maar in de basis is de lijn: 
‘Een fokker kan uitleggen aan pupkopers en rasvereniging, waarom hij/zij voor 
deze combinatie heeft gekozen.’ 
Om voor pupbemiddeling in aanmerking te komen moet een fokker dus goed kunnen 
uitleggen wat hij/zij aan het fokken is en waarom.  
 
CockerSpanielClub en nieuwe kynologie 
In tegenstelling tot andere rasverenigingen wil de CockerSpanielClub dus twee dingen; 
namelijk dat fokkers zelf gaan nadenken over waar ze mee bezig zijn, en kunnen aangeven 
waarom zij een bepaalde keuze van fokdieren hebben gemaakt.  
Wij zijn een rasvereniging die niet met waarschuwingen en boetes klaar wil staan, maar in 
clubverband willen leren van elkaar en van de nieuwe wetenschap. In die zin lijkt het of er 
veel kan, maar in feite zijn de regels juist veel strenger. Want er moet nu beargumenteerd 
worden waarom een combinatie wordt gemaakt. En daarbij gelden: 
 Ongelukjes 
 Gemakzucht 
 Toeval 
 Miskleuren 
 Te vroeg loops 
 Niet getest 
 Trends en hypes in kleuren, zoals leverschimmels en tan factoren, en sabels. (Die 

laatste kleurvariant valt binnenkort zelfs buiten de standaard.) 
niet langer als excuus of verklaring. Een fokker moet weten waar hij/zij mee bezig is en de 
verantwoordelijkheid nemen voor de geboren pups. 
 



De CockerSpanielClub zet daar haar interpretatie van de regels tegenover. Het beste 
voorbeeld om dit te verduidelijken, is het toestaan van kruisingen tussen eenkleuren en 
bonten. Wie nu denkt dat wij als rasvereniging dit ongezien goed vinden en dat wij altijd 
pupbemiddeling zullen geven als er een dergelijke combinatie wordt gemaakt, heeft het mis. 
Elke combinatie wordt door de rasvereniging getoetst op de argumenten van de fokker. We 
willen miskleuren en daarmee afwijkingen van de rasstandaard voorkomen. Een fokker moet 
dus een hele goede reden hebben om eenkleuren en bonten te kruisen. En de rasvereniging 
behoudt zich het recht voor om combinaties tussen eenkleuren en bonten van de 
pupbemiddeling uit te sluiten. 
 
Problemen 
Het grootste probleem waarvoor de CockerSpanielClub en de kynologie zich nu geplaatst 
zien is, dat regels dus te interpreteren zijn. Daar zal nog heel wat water door de Rijn stromen 
voordat we hierover allemaal op één lijn zitten. Maar concreet betekent dit, dat elk geval 
apart behandeld zal worden, met name op basis van het fokprogramma van de fokker en de 
argumenten, die de fokker heeft, om een combinatie te maken. Hier tegenover staan de 
‘harde regels’ uit onze reglementen. 
 
Misschien moeten wij gaan overwegen om een checklijst op te stellen bij de aanvraag 
pupbemiddeling, waarin de fokker kan aangeven waarom deze combinatie gemaakt is. Dat 
zal dan precies in lijn zijn met de opzet, om de verantwoordelijkheid voor een combinatie 
helemaal bij de fokker te leggen, zodat ook de pupkoper weet waar hij/zij aan toe is. 
Misschien moeten we in de volgende ALV zelfs besluiten om deze lijst bij de pupbemiddeling 
te publiceren. 
 
De aloude opvatting dat iedereen altijd en overal aan alle regels moet voldoen zal een beetje 
gaan verschuiven, als de argumenten voor de combinatie goed zijn voor het ras.  
Dit is een moeilijke materie en de CockerSpanielClub hoopt dat wij samen kunnen leren 
hoe wij met zulke vraagstukken moeten omgaan. En wie het moeilijk vindt om een 
combinatie te bepalen kan natuurlijk altijd een beroep doen op de rasvereniging. 

 
Bestuur CockerSpanielClub 
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