Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel

VLECS
Waarom een Vereniging voor de Liefhebber van de Engelse Cocker Spaniel?
De Doelstelling moet vooral gericht zijn op het fokken van gezonde honden met goede karakters, die
gericht zijn op de rasspecifieke eigenschappen van de Engelse Cocker Spaniel.
De te vele regels zijn een rem op de ontwikkeling van het ras, waardoor de genenpopulatie te klein
wordt en hierdoor risico’s ten aanzien van erfelijke afwijkingen juist kunnen toenemen.
We willen een verruiming van de mogelijkheden ten aanzien van het fokken, waar gezondheid en
karakter vooraan staan. Ons fokbeleid is er op gericht dat (te) veel regels overbodig blijken te zijn.
Door nu minder regels op te leggen, hopen we dat er meer mogelijkheden zijn voor meer fokkers en
hierdoor ook de éénkleur Cocker Spaniel zich weer beter kan profileren.
Een andere positieve ontwikkeling zal zijn dat de fokker meer verantwoording draagt en dus nog
kritischer naar combinaties kijkt voor een dekking ten aanzien van karakter en gezondheid.
De fokker zal zich minder gecontroleerd voelen wat de omgang met elkaar onderling ten goede zal
moeten komen.
Iedere fokker dient zich te houden aan de code van ethiek, welke is opgenomen in de statuten.
Het fokreglement is een aanvulling op de code van ethiek, welke het uitgangspunt blijft van de
vereniging.

Samengevat:
-

De verantwoordelijkheid wordt meer bij de fokker zelf neergelegd.

-

Het breed blijven houden van de genenpool voor een gezond ras.

-

Niet alleen Uitmuntende honden zijn geschikt voor het fokken.

-

Bont met éénkleur kruizen is toegestaan mits men hier verantwoordelijk mee omgaat.

-

Het fokreglement is gebaseerd op het basisreglement van de Raad van Beheer.

-

Alleen daar op testen waar werkelijk de erfelijke problemen liggen bij ons ras.

Toelichting:
In een tijd waar steeds meer regeltjes gelden, moeten wij op passen dat we bij het fokken niet te veel
regels willen hanteren, zodat honden die zeer geschikt zijn voor het fokken, niet mee kunnen doen. Het
uitgangspunt van onze verenging is de fokkers meer hun eigen verantwoordelijkheid te geven en hier
naar te handelen. Met te veel regels maken we het onszelf ten aanzien van het fokken steeds moeilijker
en gaan we elkaar meer en meer als concurrent zien in plaats van collega’s. Dat er op tentoonstellingen
gekeken wordt naar het mooie uiterlijk, mag niet alleen bepalend zijn voor het fokken. Want alleen
uiterlijk is niet bepalend voor het fokken van het ras. We moeten hierbij ook denken aan al de mensen
die een hond vooral zien als een gezelschapsdier. Een mooi uiterlijk is geen garantie voor een goede
gezondheid. Het zoveel mogelijk proberen uit te sluiten door middel van medisch onderzoek, kan ons
helpen bij het fokken van gezonde dieren, al moeten we ons wel realiseren dat dit nog geen garantie is
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dat er ook daadwerkelijk niets verkeerd kan gaan. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar de
vererving van erfelijke afwijkingen. Aangezien er nog veel onduidelijkheden hierin zijn, moet men
niet alleen te theoretisch gaan denken bij het fokken. De praktijk leert ons dat bij te rechtlijnig denken
we andere oorzaken van de gezondheid bij het fokken over het hoofd worden gezien. Hierbij valt ook
te denken aan goede voeding, hygiëne, omgevingsomstandigheden moeder (en pups). Evenals
genetische mutaties, waar we nog geen kijk op hebben. Wanneer er problemen rondom een nest zijn,
moeten we hier met elkaar over kunnen praten, in plaats van te wijzen. We kunnen hier van elkaar
leren. Meer openheid hierin zou dus gewenst zijn.
Dat er een duidelijk verschil is in het uiterlijk tussen de éénkleur en de meerkleur Engelse Cocker
Spaniel, valt niet te ontkennen. Dit is onder ander terug te zien op de tentoonstellingen.
Het zou in Nederland tevens een wens zijn om op tentoonstellingen een onderverdeling te maken bij
het keuren van de éénkleuren en de meerkleuren. Dit geeft voor alle fokkers een grotere kans op goede
resultaten op de tentoonstellingen. In diverse andere landen gebeurt dit al en heeft een positieve
invloed op het aantal inschrijvingen van onder andere de éénkleur
We proberen de bestaande normen ten aanzien van het fokken naar de andere verenigingen niet te
verstoren, maar alleen te verruimen. Dit moet in het bestaan van deze vereniging voorop blijven staan.
We willen dan ook niet concurreren ten opzichte van andere verenigingen, maar willen een aanvulling
zijn voor het ras.
De fokkers aangesloten bij onze vereniging aanvaarden hun eigen verantwoordelijkheid, en moeten
hun honden waarmee zij fokken testen op de diverse vereiste gezondheidsonderzoeken. Van de
fokkers wordt verwacht dat zij zich zullen inspannen voor een goede harmonie binnen de vereniging
en de doelstelling van de vereniging blijven nastreven.
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