In 2019 viert de CockerSpanielClub haar tienjarig
bestaan. Een goede reden om eens terug te kijken en
te mijmeren over hetgeen we bereikt hebben.
De directe aanleiding en reden om (nog) een nieuwe
Cocker Club op te richten was volop en volledig
inzetten op de gezondheid van individuele dieren
behorend tot het ras. Met name wilden de oprichters
voorkomen dat er pups geboren worden met erfelijke
aandoeningen en afwijkingen.
Voorkomen dat er zieke pups geboren worden begint
uiteraard bij louter en alleen fokken met gezonde
ouderdieren. De bestuursleden en leden van de
fokcommissie van de CockerSpanielClub moesten dus
twee dingen inventariseren.
Voor welke aandoeningen is ons ras gevoelig? En welke van die aandoeningen kunnen we genetisch of klinisch
aantonen in individuele fokdieren, zodat we de juiste combinaties tussen fokteef en dekreu kunnen maken?
De CockerSpanielClub heeft zich nooit op het standpunt gesteld dat ons ras ‘kapot gediagnosticeerd en getest
kan worden’. Een standpunt dat velen tien jaar geleden luidkeels verkondigden. En het tegendeel is inmiddels
juist gebleken. Door daar waar het mogelijk is DNA te testen, en op basis van wetenschappelijke resultaten
doordachte combinaties te maken waarbij wordt uitgesloten dat geboren pups lijden aan een erfelijke aandoening,
hebben we de (genetische) gezondheid van ons ras aantoonbaar opgekalefaterd.
Pups worden binnen onze vereniging niet meer geboren met PRA, FN, en binnenkort hopelijk ook niet meer met
de aandoening AON. Onze pups -en daarmee ons ras- zijn (genetisch) gezonder geworden.
De oprichters van de CockerSpanielClub hebben volop gebruik gemaakt van nieuw beschikbare kennis en
ontdekkingen. Wij hebben geen angst voor wetenschap en willen juist leren en weten. Daarom ook hebben we
ingezet op vergaren en verspreiden van beschikbare kennis die van belang is voor het ras.
De genetische en biologische wetenschap staat momenteel in de vijfde versnelling. Het is ingewikkeld om al die
nieuwe kennis te volgen en te begrijpen. Maar daar waar de nieuwe kennis ons ras betreft proberen we er met de
CockerSpanielClub bovenop te zitten.
Een club mag zich gelukkig prijzen als er onder haar leden mensen zijn die vanuit hun vakgebied al over
basiskennis beschikken, en wetenschappelijke artikelen kunnen begrijpen, doorgronden en kunnen overdragen
aan anderen. Gelukkig hebben wij in de CockerSpanielClub een boel leden die zich elk op hun eigen gebied
inspannen om de beschikbare kennis ook toe te passen in de fokkerij.
Maar vooral mag een club blij zijn met fokkers en leden die ook willen dat er gezonde pups geboren worden. Die
willen meedenken met de pupkoper en willen voorkomen dat de eigenaar voor elk bezoek aan de dierenarts
zijn/haar portemonnee moet trekken en zich doorlopend zorgen moet maken over zijn/haar hondje.
In dit lustrumjaar is het een mooi moment om alle leden van de CockerSpanielClub die zich op hun eigen manier
hebben ingespannen om ons ras -genetisch- gezonder te maken in het zonnetje te zetten.
Bedankt voor het vertrouwen in de oprichters van de CockerSpanielClub. En bedankt voor het meewerken aan
ons artikel 1 van de Statuten dat stelt: ‘De CockerSpanielClub zet in op het behouden en verbeteren van ons ras de Engelse Cocker Spaniel.’
Een applausje voor Uzelf!
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