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door Ruben Boonen
Blauwe kippen… Voor de bui-
tenstaander spreekt het tot de 
verbeelding en vaak weten ze 
niet wat ze zich hierbij moeten 
voorstellen. Mijn zus was een 
paar jaar geleden alleszins licht-
jes teleurgesteld toen de blauwe 
kippen met witte hals (blauw 
zilverhalzige Ardennerkrieltjes) 
minder op Smurfen leken dan ze 
had verwacht. De uitleg dat “een 
blauwe geschelpte” - gelukkig - 
ook niet lijkt op een smurfenblauw 
douchegordijn met schelpjes was 
onvoldoende om aan te geven dat 
de naam van een kleur niet altijd 
letterlijk genomen moet worden. 
Toch vinden blauwe kippen de 
nodige aanhang, ook bij particu-
lieren met wat huis-tuin-en-keu-
kenkippen die graag enkele “Bleu 
de Landes” (in feite niet meer dan 
blauwe leghybriden) hebben om-
wille van de kleur.

Blauw is een kleur die ook veel 
interesse wekt bij fokkers en die 
veel voorkomt bij onze Belgische 
hoenderrassen. Buiten diegene 
die slechts in één kleurslag voor-
komen, bestaat er een blauwe 
variant bij nagenoeg elk van de 
rassen (soms niet erkend zoals 
bij het Hoen van de Zwalmvallei). 
Bij sommige rassen was de kleur 
heel typisch en betekende het 
een soort van rasadel, zoals “ne 
blauwe haan” in de vechthoen-
derwereld. En hoewel we het in dit 
artikel enkel over blauwe kippen 
gaan hebben, zien we dat er ook 
bij andere diergroepen in ons land 
blijkbaar een grote belangstelling 
bestaat voor blauw. Kijk maar naar 
verschillende Belgische konijnen- 
en eendenrassen, maar ook ons 
Belgisch witblauw rund.

Wat krijg ik als… 
Voor vele mensen blijft de ver-
erving van de blauwe kleur iets 
raars. Doe je blauw op blauw, dan 
komen daar ineens ook zwarte en 
vuilwitte dieren uit. Doe je vuilwit x 
zwart, dan krijg je alleen blauwe. 
Probeer dat maar eens te begrij-
pen… en eigenlijk is het toch niet 
zo moeilijk. Als je het moeilijk wil 
uitleggen, dan zeg je dat blauw 
een autosomaal dominant ken-
merk is, waarbij de heterozygoten 
dankzij de intermediaire vererving 
de gewenste kleur laten zien. Een 
hele mond vol, maar dat verstaat 
bijna niemand. Gemakkelijk ge-
zegd wil “autosomaal” zeggen 
dat het niet geslachtsgebonden 
is, m.a.w. het maakt niet uit of je 
een blauwe haan op zwarte hen-
nen zet of een zwarte haan op 
blauwe hennen. “Dominant” wil 
zeggen dat als je een blauw dier 
kruist met een zwart dier, dat er 
dan blauwe nakomelingen tussen 
zitten en dat er geen “dragers van 
blauw” bestaan (wat wel kan bij 
recessieve kenmerken). En heel 
de uitleg van “heterozygoten… 
intermediaire vererving” wil eigen-
lijk gewoon zeggen dat de fokon-
zuivere dieren eigenlijk de juiste 
kleur hebben.

Simpel gezegd is blauw gewoon 
een verdunner van het zwart pig-
ment eumelanine. Heeft het dier 
die verdunner één keer in zich (dus 
fokonzuiver), dan wordt het zwart 
omgezet in blauw. Heeft het dier 
die verdunner twee keer in zich 
(dus fokzuiver), dan krijg je een 
zogenaamd vuilwit dier. Het sim-
pelste kan je bovenstaande “on-
verklaarbare kleurkruisingen” in 
een Punnett-vierkant weergeven. 
Hierbij worden de kenmerken van 
het ene ouderdier in de horizonta-
le as gezet en die van het andere 
ouderdier in de verticale as. In de 
vakjes met een gekleurde ach-
tergrond staan de resultaten van 
deze combinatie en wat dus eigen-
lijk in de nakomelingen kan zitten. 
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Vergelijking van vier halfzussen. De linkse is zwart zilverhalzig, de drie andere zijn blauw zilverhalzig 
maar met een duidelijk verschil in blauwe kleur.
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Stellen we de verdunner voor als 
Bl (hoofdletter omdat het een do-
minant kenmerk is), dan wordt 
een zwart dier voorgesteld als bl 
bl (want ze hebben twee chromo-
somen) en een blauw dier als Bl 
bl (want één keer de verdunnings-
factor). Zwart op blauw geeft dus 
volgend Punnett-vierkant.

Bl bl
bl Bl bl bl bl
bl Bl bl bl bl

We zien dus dat de helft van de 
nakomelingen blauw (Bl bl) is 
en de andere helft zwart. Deze 
zwarte dieren zijn geen drager 
van blauw, de gekleurde letters is 
enkel om aan te duiden wat van 
welk ouderdier komt.

Doen we hetzelfde voor de com-
binatie blauw op blauw, dan krijgt 
men het volgende:

Bl bl
Bl Bl Bl bl Bl
bl Bl bl bl bl

Hier zien we dat bij de nakome-
lingen één op vier zwart (bl bl) is, 
dat twee op vier blauw zijn (Bl bl 
en bl Bl) en dat één op vier vuilwit 
(Bl Bl) is. Deze percentages zijn 
echter niet absoluut, het geeft ge-
woon weer wat de kans is op een 
bepaalde kleur. Het is dus niet zo 
dat als je vier eieren uitbroedt, dat 
er dan één zwarte, twee blauwe 
en één vuilwitte in zit. Wanneer 
je zelf een Punnett-vierkant op-

stelt, kan je gemakkelijk zelf zien 
dat een vuilwit dier (Bl Bl) op een 
zwart dier (bl bl) 100% blauwe 
dieren geeft en dat een vuilwit dier 
(Bl Bl) op een blauw dier (Bl bl) 
50% vuilwit en 50% blauw geeft.

De vererving van deze kleur is 
hetzelfde voor alle rassen en voor 
alle kleurslagen. Het geldt dus zo-
wel voor blauwe Brugse vechters 
als witblauwstaart Chabo’s, voor 
roodgeschouderd blauwzilver-
patrijs Belgische krielen en buff 
blauwcolumbia Brahma’s. In elke 
kleurslag waar zwart in zit, zou 

je in principe een blauwe variant 
kunnen fokken en bij een aan-
tal rassen bestaan ze al, zoals 
blauwkoekoek,  blauw met witte 
kuif, goud blauwkoekoekgeband, 
zilverporselein blauwgetekend… 

Naast het opbleken van het zwart, 
zegt men vaak dat blauw ook het 
pheaomelanine of goud pigment 
opbleekt. In sommige gevallen 
lijkt dit inderdaad het geval, bv. 
bij blauwpatrijs of blauwkwartel, 
waar vooral bij de hanen goed 
te zien is dat respectievelijk 
hals en borst een tint lichter zijn 
dan bij de zwarte tegenhanger. 

Andalusiër hen in gezoomd blauw met een hele vettige zoming. Andalusiër hen in gezoomd blauw met een mooie lichte 
grondkleur en fi jne scherpe zoming.

kleurslag waar zwart in zit, zou dan bij de zwarte tegenhanger. 

Andalusiër haan in gezoomd blauw. Hals, zadel en schouders zijn duidelijk 
donkerder dan de rest van de bevedering.
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Dit effect lijkt echter niet altijd 
te werken. Zo zijn bij sommige 
rassen met blauw in (bv. New 
Hampshirekrielen) de gouden 
gedeelten wel maar de rode ge-
deelten meestal niet bleker dan 
bij dezelfde kleurslag in de zwarte 
variant. Ook bij het blauwgeel-
patrijs hennetje op de foto is er 
weinig verschil in goudintensiteit 
met het geelpatrijs hennetje naast 
haar. De vraag is of we hier met 
een effectieve verbleking zitten 
als gevolg van het Bl-allel, dan 
wel dat het om andere oorzaken 
gaat (optisch effect, andere veer-
kwaliteit…?), mogelijk gelinkt aan 
dit allel. Om dit na te gaan, zou 
men grootschalig moeten gaan 
experimenteren met verschillen-

de kleurslagen en verschillende 
rassen. Het gemakkelijkste is dus 
om de situatie gewoon te laten 
zoals hij nu is en er bij de keuring 
rekening mee te houden dat de 
gouden veergedeelten een tint 
minder warm zijn dan hun zwarte 
tegenhanger, zoals soms ook in 
de standaard vermeld staat.

Blauw in de praktijk
In de praktijk zijn er twee moge-
lijkheden om blauwe dieren te fok-
ken voor tentoonstellingen. Ener-
zijds heb je fokkers die kiezen om 
enkel blauw op blauw te fokken, 
omdat je op die manier beter kan 
selecteren op de egaliteit van het 
blauw. Zoals hoger gezegd, krijg 
je uit deze combinatie ook zwarte 
en vuilwitte dieren, waar deze 
fokkers weinig mee kunnen aan-
vangen in hun blauwfokkerij. Je 
kan echter aan de donskleur al 
zien welke dieren blauw, zwart of 
vuilwit worden, dus indien nodig 
kunnen de kuikens van de onge-
wenste kleur al uitgeselecteerd 
worden.

Een andere mogelijkheid, en zo 
fok ik ze zelf ook, is om blauw 
op zwart te fokken. Op die ma-
nier heb je 100% bruikbare die-
ren, zowel voor tentoonstelling 
als voor de fok. Je zal dan waar-
schijnlijk minder snel vooruit gaan 
op vlak van egaliteit van de die-
ren, omdat je niet weet wat er 
onder je zwart dier verstopt zit. 

Je kan de blauwe dieren echter 
al vrij vlug op kleur selecteren en 
de ongewenste dieren al snel weg 
doen. Die mooie effen kleur is het 
belangrijkste bij blauw en dat 
wordt hier dan ook als selectiecri-
terium gebruikt. Enkele toiletteer-
bare gekleurde veertjes zijn uiter-
aard niet onoverkomelijk, maar 
een dier met duidelijk gevlekte 
slagpennen of staartstuurveren 
mag meestal vertrekken, zeker 
wanneer het om een doorgefokt 
ras of kleurslag gaat.

In theorie bestaat er nog een der-
de mogelijkheid om blauw te fok-
ken, namelijk vuilwit op zwart (of 
vuilwit op blauw). Bij de meeste 
tentoonstellingsfokkers, tenzij 
misschien bij vechthoenderfok-
kers waar kleur ondergeschikt 
is aan de rest, zal dit echter niet 
toegepast worden, omdat je dan 
helemaal geen indicatie hebt over 
de te verwachten kleur van de na-
komelingen.

Niet zomaar “een kleur”
Het fokken van een goed blauw 
dier is een hele uitdaging. Zelfs bij 
broers en zusters zie je een vari-
atie in kleur, gaande van hele lich-
te dieren die bijna naar parelgrijs 
neigen tot zeer donkere dieren 
die bijna zwart zijn. Sommige zijn 
effen, andere vertonen een paar 
toiletteerbare zwarte vlekjes en 
nog andere zijn heel gevlekt. De 
blauwe kleur van de veren is ook 
zeer gevoelig aan allerlei omge-
vingsfactoren. Tentoonstellings-
dieren kunnen dus best in scha-
duwrijke rennen geplaatst worden 
om te voorkomen dat het blauw 
vlekkerig of bruingrijs wordt. Hoe 
later op het seizoen, hoe bruingrij-
zer/grauwer ze worden. Bij een 
toompje blauwe fokdieren blijft 
vlak voor de rui nog zeer weinig 
over van wat ooit een mooie ega-
le blauwgrijze kleur was.

Bij sommige rassen is het soms 
ook onduidelijk of het nu heel 
licht blauw of parelgrijs is. Zo is 
het verschil tussen een lichte 
blauwzilverkwartel en een parel-
grijszilverkwartel Bassette niet 
altijd even gemakkelijk te zien. 

Je kan de blauwe dieren echter 
al vrij vlug op kleur selecteren en 
de ongewenste dieren al snel weg 
doen. Die mooie effen kleur is het 
belangrijkste bij blauw en dat 
wordt hier dan ook als selectiecri-
terium gebruikt. Enkele toiletteer-
bare gekleurde veertjes zijn uiter-
aard niet onoverkomelijk, maar 
een dier met duidelijk gevlekte 
slagpennen of staartstuurveren 
mag meestal vertrekken, zeker 
wanneer het om een doorgefokt 
ras of kleurslag gaat.

In theorie bestaat er nog een der-
de mogelijkheid om blauw te fok-
ken, namelijk vuilwit op zwart (of 
vuilwit op blauw). Bij de meeste v.l.n.r. blauwgeelpatrijs, geelpatrijs, blauwpatrijs en patrijs Belgische krielhennetjes. 

Zou ook het goud opgebleekt worden?

experimenteren met verschillen- je uit deze combinatie ook zwarte 
en vuilwitte dieren, waar deze 
fokkers weinig mee kunnen aan-
vangen in hun blauwfokkerij. Je 
kan echter aan de donskleur al 
zien welke dieren blauw, zwart of 
vuilwit worden, dus indien nodig 
kunnen de kuikens van de onge-
wenste kleur al uitgeselecteerd 
worden.

Een andere mogelijkheid, en zo 
fok ik ze zelf ook, is om blauw 
op zwart te fokken. Op die ma-
nier heb je 100% bruikbare die-
ren, zowel voor tentoonstelling 
als voor de fok. Je zal dan waar-
schijnlijk minder snel vooruit gaan 
op vlak van egaliteit van de die-

Brugse vechtkrielhen met optische zoming. 
Op een witte achtergrond is er geen zoming meer te zien.
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waar je op kan letten, zodat je op 
het eerste zicht weet waarmee je 
te maken hebt. Zit er ergens een 
zwarte vlek in, dan is het zeker 
een blauwe, want bij parelgrijs zal 
je nooit vlekken tegenkomen. Bij 
parelgrijs heb je ook de typische 
‘potloodstreepjes’ in de veren, iets 
wat je bij een blauw dier dan weer 
niet ziet. Er een keer mee fokken 
kan ook verheldering brengen, 
maar niet altijd. Parelgrijs is na-
melijk epistatisch over blauw, zo-
dat een parelgrijs dier drager kan 
zijn van blauw en in combinatie 
met zwart dus ook blauwe dieren 
kan geven. Ook een minder goede 
veerkwaliteit (voornamelijk zicht-
baar in de staart) is een indicatie 
(geen bewijs !) voor parelgrijs.

Is’t een zoompje of niet?
Een andere punt van verwarring 
bij blauw is of het nu om gezoomd 
blauw gaat of niet. Zelfs bij effen 
blauwe dieren zie je vaak een soort 
van zoomtekening rond elke veer. 
Dit is echter een gevolg van het 
verschil in lichtbreking ter hoogte 
van de franjes aan de veerrand. 
Als twee veren op mekaar lig-
gen, lijkt het alsof er een zoompje 
rond zit, maar dat is een optisch 
effect (gezichtsbedrog). Onze 
standaard is trouwens de enige 
in Europa die melding maakt van 
deze optische zoming, al geraakt 
de term ondertussen ook al in het 
buitenland bekend. Er bestaat 
een heel simpele truc zodat zowel 
de fokker als de keurmeester kan 
controleren of een dier gezoomd 
blauw dan wel (optisch gezoomd) 
blauw is. Wanneer je een veer op 
een witte achtergrond zoals een 
keurjas houdt, zie je heel goed of 
er een uitgesproken donkere zo-
ming rondloopt, dan wel of het om 
een min of meer effen veer gaat. 
In principe zou dus vanaf nu elk 
blauw dier correct ingeschreven 
en gekeurd moeten worden. Ook 
opmerkingen over “borstzoming” 
bij bv. blauwpatrijs hanen zijn dus 
fout, omdat er geen zoming op de 
veer is. Wanneer het licht er op 
een bepaalde manier opvalt, zie 
je trouwens ook een optische zo-
ming op zwarte en witte veren .

Gezoomd blauw daarentegen 
is een genetisch totaal andere 
kleurslag. Het is dus niet zo dat 
je vanuit een effen blauwe door te 
selecteren op (optische) zoming 
ineens een gezoomd blauwe 
krijgt. Bij een gezoomd blauwe 
zijn de veren “middenkleurig 
blauw” met rondom een donkere 
blauwzwarte zoming die werke-
lijk op de veervaan zit of m.a.w. 
aan de binnenkant van de franjes. 
Wanneer je dergelijke veer op 
een witte achtergrond houdt, is dit 
heel duidelijk te zien. Deze kleur 
is bij verschillende rassen erkend 
en bij bepaalde rassen zoals Rijn-
landers of Orpingtons zijn al ver-
schillende exemplaren met een 
mooie zoming te zien. Het meest 
bekende voorbeeld van gezoomd 
blauw is uiteraard de Andalusiër, 
waar deze kleur ook het best door-
gefokt is. Ondanks deze mooie en 
opvallende kleur en tekening zie 
je ze jammer genoeg zo goed als 
nooit op onze tentoonstellingen.

Bij sommige andere rassen is er 
nog (veel) werk om er een cor-
recte zoomtekening op gefokt te 
krijgen. Dikwijls zien we over de 
rassen heen dezelfde problemen, 
zoals een grondkleur die aan de 
donkere kant is, waardoor de zo-
ming onvoldoende contrasteert. 

Ook is de zoming vaak te breed 
en/of te onscherp, waardoor je 
niet direct een helder en fris beeld 
krijgt. Bij een aantal rassen zit 
je daarenboven met het feit dat 
ze zowel in blauw als gezoomd 
blauw erkend zijn. Op zich geen 
probleem, want het gaat om twee 
genetisch verschillende kleursla-
gen en er zou dus een duidelijk 
onderscheid moeten zijn tus-
sen bv. een effen Antwerpse of 
een Antwerpse met een kleur en 
tekening zoals een Andalusiër. 
Doordat men niet weet waar men 
op moet letten en vaak optische 
zoming verwart met gezoomd 
blauw, is er weinig onderscheid 
in de praktijk en al helemaal geen 
verbetering op vlak van kleur en 
tekening bij de gezoomd blauwe.

Er zijn dus twee oplossingen: of-
wel moet er vanaf nu door zowel 
de fokkers als de keurmeesters 
zeer goed gelet worden of het 
dier al dan niet gezoomd is (de 
truc met de witte ondergrond), 
zodat de dieren correct inge-
deeld worden en zwevers tussen 
deze twee uitgesloten kunnen 
worden. Wie echt naar gezoomd 
blauw wil gaan, zal er ook niet 
slecht aan doen om eens een 
Andalusiër(kriel) in te kruisen. 

Blauwe Crevecoeur hen zonder optische zoming of kleurspatten. 
Het geheel begint echter  al iets vlekkerig te tonen door de ouderdom van de veren.
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men beslist om per ras slechts 
één van de twee (dus ofwel blauw 
ofwel gezoomd blauw) te erken-
nen en op die manier de fokkerij 
in een bepaalde richting te stu-
ren. In Nederland heeft men voor 
dit laatste gekozen en besloten 
dat “dieren met gele poten effen 
blauw zijn en dieren met blauwe 
poten zijn gezoomd blauw”. In de 
praktijk klopt dit echter niet, want 
er is geen verband tussen poot-
kleur en het al dan niet gezoomd 
zijn van de veren. Je komt dus 
nog regelmatig effen blauwe die-
ren met blauwe poten tegen die 
ingeschreven en gekeurd worden 
als “gezoomd”. Niet direct een op-
lossing, lijkt me.

Fokzuiver en toch “vuil”?
Tot slot nog iets over de fokzuivere 
vorm van blauw, beter gekend als 
“vuilwit”. Zeg nu zelf, echt positief 
kan je zo’n naam niet noemen en 
al zeker niet voor een fokzuivere 
kleurslag. Momenteel is deze bij 
ons niet erkend en een aantal 
mensen vinden dit maar goed ook. 
Ze vrezen dat wanneer men vuilwit 
gaat erkennen, dat er nog minder 
blauwe dieren gehouden zullen 
worden en velen zullen overscha-
kelen op vuilwit omwille van de 
moeilijkheidsgraad van blauw. 

In mijn ogen is dit onzin, want wie 
het gemakkelijk wil, zal sowieso 
niet met de fok van blauwe dieren 
bezig zijn. Iemand die momenteel 
een blauwfokker is, houdt juist 
van de uitdaging en het lijkt me 
vrij onwaarschijnlijk dat deze fok-
kers ineens van blauw op vuilwit 
zouden overschakelen. 

Voor de fokkers die geïnteres-
seerd zijn om deze kleurslag te 
erkennen, is er goed nieuws. In 
een aantal landen zijn reeds der-
gelijke dieren erkend en op Eu-
ropees niveau bestaat er dus al 
een standaardbeschrijving voor 
“splash”. Hierbij wordt gestreefd 
naar lichtblauwe dieren (qua kleur 
sterk aanleunend bij parelgrijs) 
met hierop donkerblauwe vlek-
ken die zeer regelmatig verdeeld 

zijn over het lichaam. Geïnteres-
seerden kunnen dus in principe 
op een jaar tijd splash bij hun ras 
erkend krijgen wanneer ze aan 
deze kleurbeschrijving voldoen. 
Uit ervaring in andere landen 
blijkt dat dit kleurbeeld trouwens 
vrij gemakkelijk vast te fokken is 
en het zou zeker een aanwinst op 
onze tentoonstellingen zijn.

Vanuit de (Europese) standaard-
commissie is wel besloten om 
splash/vuilwit enkel bij “eenkleuri-
ge” toe te laten en dus geen com-
binaties van vuilwit met andere 
tekeningpatronen. Ergens is dit 
wel te verstaan, want hoewel het 
mogelijk is om in elke kleurslag 
vuilwit in te brengen, is het alles 
behalve gemakkelijk om kleur 
en tekening te beoordelen bij bv. 

Ongezoomd blauwe veren. Rechts zie je goed dat er een optische 
zoming onstaat wanneer deze op mekaar liggen.

Gezoomd blauwe veren, waarbij ook de slagpennen een duidelijke zoomtekening hebben. De linkse 
veer heeft een donkerdere grondkleur en is duidelijk breder en onscherper gezoomd dan de rest.

wit vuilwitcolumbia Brahma’s of 
vuilwitpatrijs hennen. Anderzijds 
bestaan bepaalde kleurcombina-
ties echter al langer, zoals fl orie 
vechters (van het Franse “fl eu-
ri”?), eigenlijk vuilwitgoudhalzig. 
Indien kleur en tekening volledig 
correct zouden zijn (goud op kop, 
hals, schouders en zadel; licht 
blauwe schachtstreeptekening 
en lichaam met donkerblauwe tot 
zwarte vlekken) zou dit in theorie 
ook beoordeelbaar zijn. De prak-
tijk staat hier echter nog zeer ver 
vanaf, al neemt dit niet weg dat 
liefhebbers van deze kleur kun-
nen genieten van dergelijke die-
ren in hun tuin.
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Vuilwit is trouwens een zeer veel-
zijdige kleur, waarbij je naast de 
bonte variant ook kan fokken naar 
een zeer egaal lichtgrijze kleur die 
meer naar parelgrijs neigt, maar 
dan zonder bevederingsproble-
men. Dit zou in combinatie met 
tekeningpatronen echter wel tot 
mooie en beoordeelbare resul-
taten kunnen leiden, die vroeger 
genetisch niet mogelijk waren. 
Men zou bv. misschien een vuil-
witpatrijs dier kunnen fokken wat 
lijkt op parelgrijspatrijs, maar dan 
met goud in plaats van isabel. Al-
leen de naamgeving wordt dan 
moeilijk.

Vuilwit kan ook geselecteerd wor-
den op zo wit mogelijke dieren. Zo 
zie je op onze tentoonstellingen 
soms een vuilwitpatrijs of goud 
vuilwitgezoomd dier en in het bui-
tenland genieten bv. buff vuilwit-
columbia Brahma’s, daar “lemon 
pile” genoemd, van een zekere 
populariteit. Op vlak van fokkerij 
is het echter gemakkelijker om 
te werken met dominant wit (zo-
als witpatrijs in Belgische krielen, 
okerwitporselein bij baardkriel-
tjes…) in plaats van met vuilwit. 
Met dominant wit kan je telkens 
terugkruisen op de zwarte variant, 

die vaak kwalitatief beter is, en 
heb je direct nakomelingen met 
de gewenste kleur, zonder eerst 
over blauw te moeten gaan en 
vervolgens de vlekkerigheid er 
weer uit te selecteren. Fokken 
naar spierwitte dieren die ge-
netisch vuilwit zijn, vraagt veel 
geduld, maar is niet onmogelijk. 
De Yokohama(kriel) is het meest 
opvallende voorbeeld dat je met 
selectie veel kan bereiken, want 
hoewel je het op het eerste zicht 
niet zou zeggen, zijn ook deze 
dieren zijn op basis van vuilwit. In 
combinatie met een zwart dier krijg 
je namelijk blauwe kuikens…

Er is dus niets wat ons nog tegen-
houdt om splash (weg met dat 
“vuilwit”) op onze tentoonstellin-
gen te laten erkennen. Geen en-
kele gemotiveerde fokker ligt wak-
ker van een erkenningsprocedure 
van één jaar en het zou zeker een 
aanwinst zijn om de diversiteit 
te vergroten. Moeilijk is het niet, 
want tenslotte gaat het om de fok-
zuivere vorm van iets wat al jaren-
lang erkend is bij veel rassen. Wie 
gaat de uitdaging aan?

terugkruisen op de zwarte variant, 

Een slecht voorbeeld voor splash: de donkerblauwe vlek-
ken moeten veel groter en harmonischer verdeeld.

Deense Brahmahaan in Splash. Het geheel toont hier veel 
te donker en er zijn teveel volledig gekleurde in plaats van 
gevlekte veren in de sierbevedering.

die vaak kwalitatief beter is, en 
heb je direct nakomelingen met 
de gewenste kleur, zonder eerst 
over blauw te moeten gaan en 
vervolgens de vlekkerigheid er 
weer uit te selecteren. Fokken 
naar spierwitte dieren die ge-
netisch vuilwit zijn, vraagt veel 
geduld, maar is niet onmogelijk. 
De Yokohama(kriel) is het meest 
opvallende voorbeeld dat je met 
selectie veel kan bereiken, want 
hoewel je het op het eerste zicht 
niet zou zeggen, zijn ook deze 
dieren zijn op basis van vuilwit. In 
combinatie met een zwart dier krijg 
je namelijk blauwe kuikens…

Er is dus niets wat ons nog tegen-
houdt om splash (weg met dat 
“vuilwit”) op onze tentoonstellin-
gen te laten erkennen. Geen en-
kele gemotiveerde fokker ligt wak-
ker van een erkenningsprocedure 
van één jaar en het zou zeker een 
aanwinst zijn om de diversiteit Deens Orpingtonkriel hennetje in Splash op de Europashow in Lunden. De grond-

kleur is al mooi egaal maar de donkere vlekken moeten talrijker aanwezig zijn en 
regelmatiger verdeeld over het hele lichaam.


