Hoofdstuk

OPGAAN, BLINKEN
Veranderingen
in de verhouding tussen de verschillende kleuren en kleurschakeringen.
A. Het verdwijnen van bepaalde kleuren.
Sommige stamboekverenigingen
streven naar eenheid
in kleur. Andere beperken de variatie tot twee of een
enkele kleur meer.
We noemden het feit, dat de platenbonte kleur verboden is bij de Welsh- en de New Forest-ponyfokkerij.
Het Friese paard, dat vroeger ook meer kleuren telde,
is nu uitsluitend zwart; vermoedelijk zijn alle paarden
nu homozygoot zwart = aa BB.
Bij het Fjordenpaard
is de wildkleur algemeen of
nagenoeg algemeen geworden.
Het Percheronras kent nog alleen grijze en zwarte
paarden.
Ook bij de Lipizzaners richt men zich steeds meer op
de grijsschakering (zwart geboren).
Het Kladruber ras, voorheen van allerlei haar kleur,
heeft men later alleen in zwart en grijs gefokt. Grijs
is nu vrijwel algemeen. Om de zuivere zwarte kleur te
behouden heeft men sinds 1938 een aparte vestiging
en fokkerij op ongeveer 30 km afstand van de hoofdstoeterij.
Aparte stamboekverenigingen
zijn er van specifieke
kleuren als: Appaloosa (panterbont),
Palomino (isabel), Wit (witgeboren), Cremello, Wildkleur.
Bij deze is een bepaalde kleurschakering het fokdocl
of medefokdoel.

B. Verschuiving z'n de kleurverhoudz·ngen.
Grote kleurverschuivingen
daan bij de Welshpony's.
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EN VERZINKEN
Vóór de eeuwwisseling waren hier de meest gangbare
kleuren bruin en zwart.
Zo telt deel I :van het Engelse Stamboek onder de 38
vermelde hengsten slechts twee grijze, waaronder
echter de beroemde stamvader Dyoll Starlight 4.
De kleurformule van deze hengst is Gg Aa Bb, dus
heterozygoot voor grijs.
De invloed van D.S. op de fokkerij was zo groot, dat
70 jaar later van de inzending Welsmountainpony's
op
de Royal-Wclsh-Show-1967
bestaande uit 184 stuks
er 147 pony's, dat is 80 % grijs van kleur waren.
De grijze kleur van Dyoll Starlight kwam van zijn
moeder 908 Moonlight,
die meerdere geslachten
terug afkomstig is van de omstreeks 1840 voor het
eerst op de Beacon-heuvels toegelaten grijze Arabische hengst The Crawshay Bailey Arab. De ook zeer
invloedrijke Criban-fokkerij van de familie Richards
heeft een grijze merriestam, die via de in 1885 geboren grijze merrie Gentle Mary ook terugvoert op
dezelfde Arabische hengst.
Ook de roan-kleurschakering
komt bij de We1shpony's
nu veel meer voor dan voorheen. Deze sterke toename
is vooral veroorzaakt
door een roankleurige hengst
n.l. Revolt 493, kleurformule Aa B. Rr. Hij kreeg
deze invloed vooral door zijn onvolprezen zoon Coed
Coch Glyndwr 1617, formule Gg Aa Bb Rr (zie ook
hoofdstuk 17 en 18).
Revolt zelf was een zoon van de roan-hengst Llwyn
Tyrant 207, die tot moeder had de strawberry-roanmerrie no. 8 Florence. Florence stamt op haar beurt
van de zwart-roan hengst Eiddwen Flyer III no. 5.
Verder is de roan-factor niet na te gaan.
Goed Coch Glyndwr was zelf uiterlijk grijs (invloed
Dyoll Starlight), maar kreeg de roan-factor mee van
vader Revolt.
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Roan-hengsten terugvoerende op Coed Coch Clyndwr
zijn b.v. Ceulan Revolt 1719, Farnley Sirius (Amerika), Criban Victor 1775 (Sectie B). Chirk Caractacus (Nederland) voert ook de roan-factor via Criban
Victor.
Zeer bekend is ook de sterke toename van vooral
bruin-roan bij het Belgische en Nederlandse Trekpaard-ras.
In Nederland ging dit ten koste van de vroeger zeer
populaire voskleur.
Hieraan hebben o.a. medegewerkt de roan-hengsten:
De zwart-roan Quarré K 2404 = homozygoot voor
zwart en roan. Formule = aa BB RR
De bruin-roan Costaud de Marche = heterozygoot
voor roan. Formule = AA BB Rr zie foto 176
In 1954 was van de nieuw opgenomen Trekpaardhengsten 20,6% bruin-roan; in 1964 was dit reeds
opgelopen tot 70% .
Bij de geregistreerde veulens was de toename van 36 %
in 1954 tot 64,6% tien jaar later in 1964. Zwart-roan
nam toe van 5,4%tot 9,6%(Geurts).
In het vorig hoofdstuk noemden we het B.E.C. probleem bij de Connemarapony's.
Men wil het liefst helemaal geen perlino-kleurige
(B-E-C) veulens meer fokken.
Er zijn echter veel meer D-factorige pony's dan ogenschijnlijk het geval is.
Dat komt door de grijze kleur. Vele grijze pony's zijn
als valk geboren en later is deze kleur overschaduwd
door het grijs. Ze zijn uiterlijk dan niet meer als
D-drager te herkennen. Onder de grijskleurigen kan de
D-factor zich haast ongemerkt uitbreiden. Geven twee
grijze ouders, beide D-drager, deze factor aan het
veulen door, dan is men verbaasd over en teleurgesteld mét het perlinokleurig veulen.
Men moet dus zorgen, dat minstens één der ouders
D-vrij is. De allereerste handeling moet zijn om uit
te zoeken (en ook te publiceren) welke grijze hengsten D-vrij of D-drager zijn.
Vermoedt men, dat de merrie D-drager is, dan moet
men een D-vriie hengst kiezen. Weet men zeker. dat
de merrie D-vrij is, dan kan elke hengst worden ge~
116

bruikt. Dan kan het veulen immers nooit dubbel
DD worden, dus nooit perlino.
C.

Het bewaren van in gedrang komende kleuren.

Het spreekt vanzelf, dat het om een of andere reden
sterk toenemen van een bepaalde kleur in een ras,
meebrengt, dat andere kleur(en) in de minderheid
kunnen geraken, zelfs gevaar lopen te verdwijnen.
Wanneer bij een geleide fokkerij geen enkele hengst
meer beschikbaar is van een bepaalde kleur of kleurschakering is dit gevaar aanwezig en wordt het tijd
maatregelen tot behoud te treffen.
De zo juist genoemde sterke uitbreiding van de roankleurigheid bij het Nederlands Trekpaard leidt met
rasse schreden tot het gevaar, dat de effen-kleurigheid, dus in de vorm van b.v. gewoon bruin, vos en
zwart, verloren dreigt te gaan.
Dat zou uitermate jammer zijn, vooral nu er krachtig
naar wordt gesteefd het Trekpaard als ras te behouden.
De organisaties, welke zich hiervoor inzetten zullen
goed doen hierbij ook het bewaren van de kleurverscheidenheid in hun vaandel te schrijven.
Nu een voorbeeld van het tegenovergestelde.
In de Trakehner paardenfokkerij in West-Duitsland
bevond zich, voor zover bekend, nog slechts één roankleurig paard en wel de bruin-roan fokmerrie Insterfreude. Ze was vergezeld van een roan-hengstveulen.
Moeder en zoon werden door schrijver voor Nederland aangekocht en de zoon werd in 1970 onder de
naam Intermezzo 4 voor de fokkerij goedgekeurd.
(zie foto 109)
Hier hing het voortbestaan van de roan-kleur bij het
Trakehner ras dus duidelijk aan een zijden draad.
De hengst, die in Nederland minder werd gewaardeerd, ging terug naar zijn vaderland, werd op exterieur in Fokklasse I geplaatst en het hoogste geprimeerd bij de verrichtingsproeven. Hij heet nu Insterfeuer.
Verwacht wordt, dat door hem de roan-factor weer
meer wordt verbreid.

Niet stceds is de mogelijkheid
Trakehner-voorbeeld.

zo gunstig als in het

Elke kleur, die op het punt van verdwijnen staat en
die men behouden moet, vraagt extra aandacht. Als
het niet andcrs kan, zal men icts soepeler moeten
zijn, b.v. bij de keuring van hengsten. Dit lijkt voorheen wel eens het geval gewcest te zijn bij de goedkeuring van enige zwart-platenbonte
hengsten in
Nedcrland.

Het vele grijs, roan en tegenwoordig zeker ook de
vos en isabelkleur bij de Welhspony's heeft de aandacht verzwakt voor de toch heel mooie en oorspronkelijke zwarte kleur bij dit ras.
De zwarte kleur is nu zo schaars geworden, dat enige
soepelheid bij keuringen nodig is, daar het sein op
rood licht staat. De tijd is rijp om bijzonder attent te
zijn en maatregelen te treffen om deze kleur weer te
doen toenemen.
Veelvuldiger gebruik nu en in de nabije toekomst
zwarte hengsten is de aangewezen methode.

van

streep en aan de panterbonte kleurschakering.
komen nog slechts sporadisch voor.

Beide

Evengoed als een bepaalde stamboekvereniging
mag
streven en streeft naar eenheid in kleur, kan een andere vereniging alles in het werk stellen om een zeer
veelzijdig kleurenpalet in haar fokkerij te verkrijgen
en te bewaren.
Tegenover het gevaar van het verdwijnen van een bepaalde kleur staat het "te veel" van het goede van
andere kleuren.
Er bestaat een grote neiging om te veel grijs te krijgen.
De grote voorliefde voor palomino (isabel) krijgt ook
een hoogste punt en daarna misschien een terugval.
Van heel bijzondere kleuren moet men niet te veel,
maar juist genoeg hebben.
Een bescheiden aantal sabino-kleurige paarden in een
fokkerij fleurt de zaak op, maar een overdaad
schaadt. Het bont moct geen spektakel worden, maar
apartheid blijvcn.
Inteelt bevordert het optreden van sabino. Een te
sterk gebruik van sabinohengsten in een fokkerij is af
te raden.

Het is zeer urgent, zowel voor de Welshponyfokkerij
als voor de Nederlandse W.P.N. fokkerij.

Voor een ander doel is een bescheiden
sabino x sabino wel aan te bevelen.

Ook zou bij de Welshponyfokkerij
meer aandacht
kunnen worden gegeven aan de wildkleur met aal-

En wel om te pogen een grondslag te leggen voor een
of meer fokstammen van zuiver witgeboren pony's of
paarden.

gebruik van
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GRIJS
Duitsland
(ZWART GEBOREN)

De Oost-Friesche
homozygoo t-grij·ze
merrie" Trude"
18918. O.F. met
grijs (zwart geboren
veulen). E. Baltsen,
Utwerdum (O.F.).

PASGEBOREN
SABINO-KLE URIG
VEULEN

van Sabinomoeder.

