Aandachtspunten bij de fokkerij
Wanneer u een nest Welsh Springer Spaniels wilt fokken zijn er een aantal regels
waaraan u moet voldoen. Allereerst moet u voldoen aan het BRS (Basis Reglement
Stambomen) van de Raad van Beheer. Zie hiervoor de site van de Raad van Beheer.
Ten tweede is er het Verenigingsfokreglement van de W.S.S.C. Deze laatste fokregels
zijn in samenwerking met de fokkers van Welsh Springer Spaniels afgesproken op de
Algemene Ledenvergaderingen van de W.S.S.C. Voor wat betreft de
gezondheidsregels zijn hierbij een aantal keuzen gemaakt in het belang van het ras.
Dit betreft momenteel 3 zaken: Heupafwijkingen, Oogafwijkingen en Epilepsie. Om
voor goedkeuring volgens het Fokreglement in aanmerking te komen moet de
fokker aan de betreffende regels voldoen.

Heupafwijkingen.
Uitgesloten voor de fokkerij zijn momenteel combinaties met honden met D of E
heupen.
Combinaties met A, B of C heupen zijn toegestaan.

Aanbevolen wordt geen HD-C x HD-C combinatie te maken.

Oogafwijkingen.
Uitgesloten voor de fokkerij zijn honden met oogafwijkingen die blindheid tot gevolg
hebben (PRA en Cataract).

Aanbevolen wordt om honden met ernstige oogafwijkingen zoals
bijvoorbeeld entropion of ectropion niet in te zetten voor de fokkerij. Ook
wordt aanbevolen om oogafwijkingen die bij Welsh Springers zelden
voorkomen, zeldzaam te houden en niet met honden met bijvoorbeeld
trichiasis te fokken.
Voor overige oogafwijkingen wordt aanbevolen deze niet zowel aan
vaderszijde als aan moederszijde te hebben. Vermijd dus distichiasis x
distichiasis of MPP x MPP.
Aanbevolen wordt om honden ook op goniodysplasie te laten testen.

Epilepsie.
We onderscheiden
1. Lijders, honden met daadwerkelijke epileptische aanvallen
2. Dragers, honden die zelf geen aanvallen vertonen, maar wel een “verkeerd gen”
van epilepsie kunnen doorgeven aan hun kinderen
3. Vrije honden.
Dragers en vrije honden zijn niet te onderscheiden behalve via de fokkerij. Na inzet
voor de fokkerij kan het mogelijk dragerschap van een hond pas bekend worden.
Een hond die niet geregistreerd staat als lijder of drager hoeft dus niet per se een
vrije hond te zijn!

Wanneer zowel vader als moeder drager zijn, dan kunnen de kinderen zowel van
vader als moeder een verkeerd gen krijgen waardoor epileptische honden kunnen
ontstaan. Epilepsie komt dus nooit alleen van de vader of alleen van de moeder!
Ten aanzien van epilepsie zijn uitgesloten van de fokkerij:
lijders aan epilepsie
nestgenoten van lijders jonger dan drie jaar
dragers van epilepsie
In bijna elke stamboom van Welsh Springers zult u dragers van epilepsie aantreffen.
Belangrijk is te weten op welke plaats(en) de drager(s) zich bevinden in de
stamboom; des te verder de dragers zich in de generatielijn bevinden, des te kleiner
het risico op epilepsie. (Een drager in de 3e generatie geeft minder risico dan een
drager in de 1e generatie).
Het risico op epilepsie bij Welshjes is vooralsnog niet uit te sluiten, maar wel te
beperken.

Aanbevolen wordt alleen met nestgenoten van een lijder te fokken als u daar
zeer dwingende redenen voor heeft en geen kinderen van dragers te
combineren.

Overige afwijkingen.
Overige gezondheidsaspecten welke niet in de fokregels zijn opgenomen, maar
niettemin bij Welsh Springer Spaniels voorkomen, zijn constateringen van ernstige
allergie, nierafwijkingen en trage schildklierwerking.

Aanbevolen wordt niet te fokken met ouderhonden die aan een van deze
aandoeningen lijden.

Gedrag.
Ook wat betreft gedrag horen Welsh Springers die voor de fokkerij worden ingezet
aan de rasstandaard te voldoen, dat wil zeggen vriendelijk en niet nerveus of
agressief.

Inteeltbeperking.
Inteeltcoëfficiënten kunt u aflezen op de site: www.pawpeds.com
De gemiddelde inteeltcoëfficiënt (berekend over 6 generaties) van de geboren
Welshjes (2015 t/m 2017) bedraagt 1,8 %. Zie ook pagina 34 van dit Jaarboek.

Alle actuele informatie, zoals de (Nederlandse) epilepsielijst en de lijst met lijders
aan een trage schildklier, is per mail op te vragen bij de Rasadministratie van de
W.S.S.C. Ook voor overige gezondheidsvragen kunt u hier terecht (maaike@wssc.nl).

Bovenstaande aanbevelingen vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur
van de W.S.S.C. Eventuele wijzigingen / toevoegingen aan de tekst zullen jaarlijks op
de Algemene Ledenvergadering door het bestuur worden toegelicht.
Bestuur W.S.S.C.
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Met dank aan mevrouw Anja Wetsteyn en mevrouw Monique Huis in ’t Veld voor hun
bijdrage aan een eerdere versie van bovenstaande aandachtspunten.

Wilt u een nestje fokken volgens het Fokreglement van de W.S.S.C.? Op de website
van de W.S.S.C. vindt u een “administratief stappenplan”.

