Op handen zijnde veranderingen in de kleuren
Vanuit de Engelse Cocker Spaniel organisatie die gaat over het vaststellen van de
rasstandaard voor Engelse Cockers bereiken ons geluiden over op handenzijnde
veranderingen in het kleurenschema. Al jaren wordt er gediscussieerd over de Sablekleur in
ons ras. En er zijn zelfs fokkers die speciaal op Sable fokken, omdat ze dit een leuke en aparte
kleur vinden.
Als bestuur van de CockerSpanielClub willen wij u op de hoogte brengen van de stand van
zaken op dit moment. Het lijkt er namelijk naar uit te gaan zien dat de Cocker Spaniel Breed
Counsel de kleur Sable wil gaan uitsluiten van de rasstandaard.

De oude rasstandaard
In de oude rasstandaard stond bij kleur:
‘alle kleuren toegestaan’
Als gevolg van deze algemene opmerking bij kleuren was het dus mogelijk om twee Engelse
Cockers te kruisen en ongeacht de kleurschakering van de vacht van de puppen een
stamboom aan te vragen op de pups.
Maar zoals de Breed Counsel nu op haar website aangeeft zijn er voorstellen tot aanpassen
van de opmerking bij kleur in de rasstandaard. In de tekst, aan te klikken via onderstaande
link, staan de toegestane kleuren nu duidelijk opgesomd. De Breed Counsel geeft aan welke
kleuren een Engelse Cocker Spaniel mag hebben. http://www.cockerspanielinfo.org.uk/colours.htm

Opzet voor een nieuwe rasstandaard
In het voorgestelde maakt de Breed Counsel onderscheid tussen de eenkleuren en de bonten.
Zij omschrijven de toegestane eenkleuren als:
Zwart, rood, goud, lever, black and tan, lever and tan, met maximaal een witte vlek op de
borst
Zij omschrijven de toegestane bonten als:
Blauwschimmel, oranjeschimmel, leverschimmel, en zwart-wit, rood-wit, en lever-wit, al dan
niet met ticking of de tanfactor rond de lippen, oren en op de poten.
Onder lever wordt ook chocolade verstaan. De diepte van de kleur bruin kan en mag dus
variëren.

Kleurvarianten die komen te vervallen
De Sable valt van origine onder de eenkleuren, maar wordt in de kleurenlijst van de Breed
Counsel expliciet niet genoemd. Bovendien zijn er inmiddels ook varianten van de Sables te
verkrijgen, zoals Sableschimmel, Sablebont, Sable in verschillende graden van donker naar
licht van het rood, bruin, roodachtige.
In andere rassen waar Sable is toegestaan in de rasstandaard is sprake van een rode of
geelrode vachtkleur met zwarte punten aan de haaruiteinden. In de Engelse Cocker populatie
heeft Sable inmiddels alle kleuren aan genomen.
Door de nieuwe formulering van de Breed Counsel verwachten wij dat na vaststelling van de
nieuwe rasstandaard, al deze kleurvarianten dus komen te vervallen.

Wat betekent dit?
De Breed Counsel stelt de rasstandaard vast als land van origine voor de Engelse Cocker
Spaniel. Maar deze rasstandaard geldt na vaststelling voor alle andere landen waar fokkers
Engelse Cockers fokken.
Als de Breed Counsel dus inderdaad de Sable varianten expliciet uit het lijstje van
kleurvariëteiten weglaat, dan heeft dit voor fokkers in andere landen dan Engeland ook
gevolgen. De rasverenigingen in Nederland, Duitsland en België zijn verplicht de Breed
Counsel te volgen, en zullen dus aan de Raad van Beheer moeten gaan aangeven dat de
rasstandaard is aangepast en Sablekleurige vachten niet geaccepteerd worden in het ras..
Sable wordt dan een ongewenste kleurvariant voor Engelse Cockers. Dat kan bijvoorbeeld tot
gevolg hebben dat Sablekleurige Cockers geen stamboom meer krijgen. Zij vallen dan

namelijk op grond van hun vachtkleur buiten de rasstandaard. En worden tot miskleur
benoemd. De CockerSpanielClub wil aangeven dat de Sablekleur geen hogere pupprijs
rechtvaardigt dan de aanbevolen pupprijs.
Het is nog (net) niet zover, maar met deze aankondiging wil het bestuur mededelen dat het in
de toekomst mogelijk kan gebeuren dat Sable niet langer een geaccepteerde kleurvariant is
voor de Engelse Cocker. Houdt u daar met uw fokprogramma en bij de aanschaf van een
Engelse Cocker pup alstublieft rekening mee.
Het bestuur van de CockerSpanielClub.

