
Gezondheid

KarakterDe Engelse cockerspaniël is en ijverige, actieve, en krachtige 

jachtond. Meestal werd de staart (voor het coupeerverbod ge-

coupeerd. Zijn lichaam is gebalanceerd en compact. Idealiter

moet de afstand van de schoft tot de grond gelijk zijn aan de 

afstand van de schoft tot aan de staartaanzet. De vacht van 

de cockerspaniël is glad en aanliggend, zijdeachtig en niet 

gegolfd: de bevedering is niet zo overvloedig.

De meest voorkomende erfelijke aandoening bij de Engelse 

cockerspaniël is chronische oorontsteking (otitis externa). Dit 

is een ontsteking van de buitenste gehoorgang, waar honden 

zoals de Engelse cockerspaniël, met hangende, behaarde 

oren, een erhoogd risico op lopen. 

Doordat de gehoorgang word afgesloten kunnen bacteriële 

infecties ontstaan. Dit wordt vaak een chronisch en slecht te 

behandelen probleem. Als de hond erg veel last heeft en 

behandelingen niet goed aanslaat, kunnen in sommige 

gevallen de gehoorgangen operatief verwijderd worden, met 

doofheid tot gevolg.

De cockerspaniël is een jachthond en zal reageren op vogels, 

konijnen en katten die hij ziet. Het is een kindvriendelijk en 

altijd vrolijk, energiek, hondenras. Verder houdt de cocker van 

water en zwemmen, even als apporteren. Hij kan goed samen-

leven met katten indien hem dit aangeleerd wordt als pup. 

Uiterlijke eigenschappen
Schofthoogte: reu 40-41 cm , teef 38-39 cm

Gewicht: reu 14-15 kg, teef 12-13 kg

Leeftijd: maximale leeftijd 13 à 14 jaar (rashonden)

Kleur:

 - Eenkleur: zwart, rood, golden, lever, black and tan, 

    lever and tan

 - Meerkleur: zwart-wit, oranje-wit, lever-wit, 

    lemon-wit, zwart-wit-tan, lever-wit-tan, 

    blauwschimmel, oranje schimmel, lemonschimmel, 

    leverschimmel, blauwschimmel met tan, 

    leverschimmel met tan, sable, sableschimmel, 

    sableschimmel met tan
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Voeding

Ogen: De ogen kan je dagelijks schoonmaken met een 

vochtige tissue - daarna wel altijd afdrogen met een 

droge tissue om traanstreep te voorkomen.  

Verder moeten ook de nagels regelmatig geknipt 

worden, de vacht gewassen worden, het gebit gepoetst 

worden en moeten de ogen gecontroleerd worden. 

Dit geld voor iedere hond. Deze handelingen kan je 

best van pupsbeen af uitvoeren.

De engelse cocker heeft geen speciale noden maar er wordt 

wel gezegd dat hij gulzig is en men dan uiteraard moet op-
passen voor overgewicht. Geef steeds een uitgebalanceerde 

voeding aan je hond. Pas op met brood. dit is een dikmaker. 
Chocolade is giftig. Zorg steeds voor vers drinkwater en geef 

uw hond geen melk. 

Verzorging
Vacht: De vacht wordt het best geborsteld met een 

slicker borstel. Wanneer je de vacht wast, zorg dan voor 

een goede hondenshampoo en gebruik nooit mensen-

shampoo. Waarom? De PH waarde is bij een hond 

anders dan bij een mens. 

Oren: De verzorging van de oren vormt een belangrijk 

aandachtspunt bij de cocker. De binnenkant van de 

oren moet altijd schoon zijn, overtollige haren kan je 

best verwijderen. Je mag nooit te diep in de gehoor-

gang gaan met bv wattenstaafjes. Deze kunnen het 

trommelvlies beschadigen en het vuil dieper in het 

oor brengen. De gehoorgang kan je reinigen met een 

oorcleaner die je even laat intwerken. Het zichbare vuil 

kan je verwijderen met een tissue. 
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