Hoofdstuk 23

ZIL VERAPPELING
Zie hoofdstukken 5, 6.
Zie foto's 25-27,101-106,160,169-173.
Een unieke geliefde kleurvariëteit bij fokkers van
Shetlandpony's in de Verenigde Staten van Amerika
is "Silver-dapple" of "Dappled Chestnut".
In het Nederlands zouden we willen spreken van
"zilverappel ".
De eerste pony met deze kleur (men neemt een mutatie aan) was de merrie Trot 31, geregistreerd bij de
American Shetland Pony Club.
Ze werd geboren in 1886 en de kleur werd beschreven als "fawn", een soort reekleurig bruin.
Haar eigenaar Mr. C.E. Bunn schreef in 1947 omtrent
Trot:
"Zij was de enige pony in Amerika met deze kleur
en het was een pracht kleur. Ze was drachtig, toen
ik haar kocht en ze bracht een merrieveulen genaamd Keithsburg. Deze merrie had wel lichte
manen en staart, maar ze was niet geappeld, zoals
haar moeder.
Ik liet haar dekken door de he,st Prince of Wales
(intens zwart, vermoedelijk B.E .) en het resultaat
was de hengst Chestnut, die weer de kleur van
grootmoeder Trot had. (zilverappel-vos met witte
manen en staart.) - Feitelijk te lezen als: zilverappel-bruin met witte manen en staart. Schr.
Wanneer ik Chestnut showde gaf het zulk een
sensatie en werd ik overstelpt met vraag naar
pony's met deze kleur. Ik verkocht vele zelfgefokte
jaarlingen en van Chestnut dragende merries en
binnen enkele jaren was deze kleur reeds sterk verbreid.
Vele dieren waren van beste kwaliteit, maar andere
waren vanzelfsprekend minder goed, omdat ze afkomstig waren van allerlei merries, zowel van goede
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als van slechte kwaliteit.
Het is echter een feit, dat alle pony's met deze
bijzondere kleur terugvoeren naar de hengst Chestnut. Zijn grootmoeder Trot was de enigste merrie
met deze kleur, die ooit eerder bij de Shetlandpony's werd gezien.
Zij was geen gewone vos met witte manen en
staart, zoals er zovele waren, maar ze had een
eigenaardige kleur, meer gelijkend op donker-crème
met appeling op de robe.
Des winters in het langhaar was de appeling niet
zichtbaar en leek de kleur meer vuilwit, niet zo
mOOI.

Maar na de verharing in de lente kwam de werkelijke kleur weer te voorschijn en wat was ze
prach tig."
Tot zover het schrijven van de eigenaar van Trot en
fokker van Chestnut.
Het eerste duidelijke standpunt omtrent de vererving
van zilver-appeling werd naar voren gebracht door
Ralph Armstrong in het januari-nummer van het
blad American Shetland Pony Journal in 1950.
Hierin noemt Armstrong de overeenkomsten en
diverse verschilpunten met de verdunningsfactor D;
de D-factor, die vos verdunt tot isabel en de door
hem veronderstelde factor, die zwart verbleekt tot
zilverappel-vos. (lees: bruin) In Amerika noemt
men deze factor S van Silver.
Wij gebruiken verder de letter Z van ons Zilver, omdat de S verwarrend zou werken, daar deze S reeds
wordt gebruikt voor andere kleurfactoren.
Hij gaf het verschil ongeveer als volgt aan:
De Z-factor verdunt de zwarte kleur tot een veel
op de voskleur gelijkende variëteit met wit of
zilverkleurig behang.

De D-factor geeft
behang. De manen
zwart.

bij zwart echter geen licht
en staart blijven onaangetast

- We kennen deze verdund zwarte als smoky, die
soms zelfs niet van gewoon zwart zijn te onderkennen. Vaak worden
bij Amerikaanse
Shetlandpony's
crème-kleurige zilvergeappelden voor isabellen aangezIen.
Bij het fokken van zilvergeappelden
zijn de vier
kleurfactoren A, B, E en Z betrokken.

Voor een goed inzicht omtrent
nog een korte herhaling.

elk dezer factoren

B. Dit is het symbool voor zwart. Wanneer het niet
door een andere factor in zijn werking wordt
belemmerd, is het betreffende dier geheel zwart
van robekleur en ook heeft het zwarte manen en
staart.
Dit soort zwart, wat het meeste voorkomt, noemt
men het recessief zwart, omdat het terugwijkt voor
de bruin-factor A. Het is echter, op zijn beurt wel
overheersend,
dominant
over de voskleur, zijn
tegenhanger met het symbool bb.
A. De zojuist reeds genoemde factor A beperkt de
distributie van het zwarte pigment op paard en
pony, zodat alleen de onderbenen, de manen en de
staart zwart blijven en de lichaamsrobe
bruin
wordt.
Wanneer de A-factor ontbreekt wordt het symbool
aa gebruikt. Een zuiver zwart paard is immers
aa BB. (recessief zwart)
Het erfelijk type A.B. is uiterlijk bruin.
Het erfelijk type ..bb is uiterlijk vos.
Het erfelijk type aaB. is uiterlijk recessief zwart.
- Voor de stipjes kan men zowel resp. A of a, B of
binvullen. E. Dit lettersymbool
is afgeleid van Extension
uitbreiding of versterking.

Het veroorzaakt

een toename

van het zwart in de

haarkleur, waardoor een bruin paard donkerbruin
wordt en een vospaard donkervos. Van het E-symbool kent men bij het paard 3 vormen, n.l. Ed - E
en e. Ze domineren ook in deze volgorde over elkaar; e is als kleinste dus de zwakste.
De werking van Ed is dus het sterkste, vandaar de
toevoeging d (dominant).
Het komt voor bij zwartbruine paarden en z.g.
kopersnuiten.
E werkt dus normaal naar donkerbruin toe.
Ed versterkt de produktie van zwart pigment zo
sterk, dat de kleur bijna zwart wordt.
Nu kan Ed ook nog dubbel, homozygoot optreden en dan is de uitwerking zo sterk, dat het bruin
geheel wordt onderdrukt en het paard geheel diep
zwart van kleur wordt.
Stellig zijn dit de glanzend zwarte paarden, die
steeds mooi zwart blijven.
In de zomer worden ze ook niet zogenaamd zomerzwart; wel ziet men vaak een mooie appeling in het
haarkleed. Vroeger werd deze zwarte kleur meer
gezien dan thans. Dit soort zwart, dat dus toch,
hoewel onderdrukt,
de A-factor voor bruin kan
voeren, noemt men het "dominant-zwart".
Resumerend nog even een overzicht van de besproken formules voor de zwarte haarkleur:
Recessief zwart

Dominant

aaBB
aa Bb

zwart

AA BB EdEd
Aa BB EdEd
AA Bb EdEd
Aa Bb EdEd
en nog
- Deze aa-paarden vertonen
aa BB EdEd
vermoedelijk geen appelingaa Bb EdEd
Vervalt in de middelste vier formules EdEd dan

zien we weer het gewone bruine paard.
Vervalt in de laatste twee formules EdEd dan zien
we weer het gewone of recessieve zwarte paard.
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Het dominant zwart werd bij de zilvergeappelde
pony's dus ingebracht door de intens zwarte hengst
Prince of Wales als vader van de grondlegger, de
hengst Chestnut.
Z. Deze zilver-factor wijzigt het zwart, zelfs het
~eest intense zwart tot een tint, lijkende op
donkercrème.
Nu weer terug naar de zilverappeling. Daar de
hengst Chestnut, zoals Mr. Bunn schreef, werd gepaard met allerlei soort merries is het zeer waarschijnlijk dat vrijwel alle denkbare combinaties met
de factor Z werden gevormd; blijven we eerst alleen
maar bij de factoren A of a, B of ben Ed, E of e.
Combinaties, waarin Ed gemist wordt, tonen niet
het fantastisch effect van geappelde robe met wit
behang.
Bij E-combinaties wordt de appeling veel meer gematigd.
bb met Z gecombineerd, kan uitvallen als bleke,
niet mooie vostinten.
Het meest gewenste erfelijke type voor zilverappelbruin = A. B. Ed. Z.
Sommiae
zilverappel-bruinen
zullen
slechts
maal
E voeren
met daarnaast wel
éénmaal
e. éénOnder de afstammelingen van deze kan dan Ed
plaats maken voor b.v. ee, dus pony's met de formule A. B. ee Zz. Deze dieren hebben wel lichte
manen en staart, maar op een vos-reebruinige robe
vertonen ze geen appeling.
Deze appeling ontbreekt, omdat er niet genoeg
zwart pigment is overgebleven om de appeling te
ontwikkelen. Ed is immers weggebleven.
Maar deze effen dieren zijn wel in staat om weer
zilverappel-bruin voort te brengen, n.l. wanneer
de andere partner beschikt over Ed.
Zilverappel-bruinen kunnen ook dubbel Z voeren.
Ze zijn dan homozygoot voor de zilverfactor met
in de formule ZZ.
De zilver-factor werkt dan iets meer effectief, zodat een iets lichtere, iets minder contrastrijke uitvoering het gevolg is.
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Als voorbeeld hiervan noemt men Dr. Munn's
merrie "Peggy Ann" die louter zilverappel-hengstveulens, zes in getal gaf. Alle afkomstig van zwarte
hengsten (deze dus zonder Z).
Een ander voorbeeld is de hengst Magic B, die
gepaard met zwarte merries (deze dus weer zonder
Z) elf zilverappel-hengstveulens gaf en ook nog
één, die geregistreerd werd als bruin en wellicht van
het genotype A. B. ee Zz geweest zal zijn.
Ervaren fokkers van zilverappels prefereren de
paring van de genoemde meest gewenste kleur
onderling of wel deze kleur met dominant zwart.
Het resultaat is, dat men meestal een van beide
kleuren bij het veulen terugkrijgt in ongeveer gelijke getalsverhouding. Men beperkt dan zoveel
mogelijk de verschuiving naar bruin en vos.
Door de sterke verbreiding van de Ed factor bij
Shetland-pony's in Amerika, nog aanzienlijk versterkt door de populariteit van de Silver-dappleds
is het zeer begrijpelijk, dat de bruine kleur steeds
minder wordt aangetroffen.
De EG factor overdekt de A (bruin factor) met het
resultaat, dat dominant zwart (A. B. EdEd)
optreedt, inplaats van het vroegere bruin (A. B. E.)
Na dit uitvoerig relaas willen we nog even terugkomen
op de in Amerika veronderstelde mutatie, waarbij de
Z-factor zou zijn ontstaan. We willen deze veronderstelling niet bestrijden, maar ook niet onderschrijven.
Het kan evengoed mogelijk zijn, dat deze kleurvariatie
vóór 1886 zo weinig voorkwam, dat ze niet als aparte
factor is opgevallen.
Komen er dan in zulk een geval via een apart kleurige
hengst ineens vele, in dit geval zilverappel-pony's,
dan is het ineens een blikvanger, de zaak wordt onderzocht en met een lettersymbool weergegeven.
De bekende onderzoeker en schrijver Chr. Wriedt,
Staatsconsulent in de Verervingsleer in Noorwegen
geeft in 1929 reeds de beschouwing:
"Er komen sporadisch paarden voor, waarvan de
kleur tussen bruin en vos instaat
"
Mogelijk is hier ook, weer achteraf gezien, sprake van
zilverappeling.

Uit Oldenburg noemen we de premiemerrie Rosenkunst V 73660, geboren 12 april 1947, en geregistreerd als een donkelVos.
Uiterlijk was ze iets geappeld donkercrème, wat sterk
doet denken aan zilvergeappeld. Het is ook opmerkelijk, dat mijn vader uit dezelfde merriestam van H.
Fuhrken te Schweiburg eerder reeds aldus gekleurde
paarden had opgemerkt. Helaas kon dit geval niet
verder worden nagetrokken.
Wel was de kleur van haar eerste veulen heel "typisch" zwart. De vader van dat veulen was de zwarte
Oldenburger hengst Feiner Kerl 3968. Behalve in
1951 gaf deze merrie nog twee als "zwart" geregistreerde veulens, n.1. in 1958 een merrieveulen van
de zwarte hengst Forscher 4036 en in 1959 een
hengstveulen van de zwarte hengst Forstmeister 4093.
Men kent bij de IJslander-pony een kleur, die "vindott" wordt genoemd. Deze kleur is waarschijnlijk
dezelfde als "zilverappeling". (S. Adalsteinsson.)
Een zeer frappant voorbeeld kent ook de warmbloedpaardenfokkerij
in Noord-Nederland.
Het betreft de
stermerrie Jobica 35415 B, geboren in 1959 bij M.
Stroetinga te Paterswolde en als veulen aangekocht
door de heer F. de Vries te Oldeholtpade in Friesland. (zie de foto's 25, 101, 172)
Toen de merrie destijds als tweejarige op de premiekeuring verscheen was er groot verschil van mening
omtrent haar haarkleur. Iedereen noemde haar een
vos, want ze had toch lichte manen en staart. Aldus
de redenering.
Wij noemden haar: bruin met licht behang.
De voskleur kon niet kloppen, want de vader was de
homozygoot-bruine
hengst Rufus 1406, dus AA BB.
Met de kennis van thans zouden we kiezen de benaming: zilverappel-bruin,
daar ze volgens onze overtuiging dezelfde of een soortgelijke Z (Zilver) factor
voert als de Amerikaanse Shetlanders.

Gewapend
met deze overtuiging trokken we
onderzoek uit in de provincie Friesland, daarbij
weldig geholpen door de familie De Vries.
Bij deze controle bleek, dat ongeveer de helft
veulens van J obica ook deze aparte bruine kleur
lichte manen en staart hadden.

op
geder
met

Hiertoe behoort ook haar zoon, de goedgekeurde
stamboekhengst
Baltus 1515, geboren in 1963. (zie
foto 102)
J obica is homozygoot voor de A-factor, zoon Baltus
niet zeker.
Voor beide noteren we de zwartfactor als B., daar
moeilijk is uit te maken of ze ooit vosveulens hebben
gebracht. De registratie is op dit punt onbetrouwbaar,
daar vele Z-veulens ten onrechte als vos zijn vermeld.
J obica is dus AA B. Zz, Baltus is A. B. Zz.
Van de hengst Baltus voert ook ongeveer de helft der
kinderen de Z-factor (zie foto's 26, 27, 104, 105).
We hebben verscheidene
van deze apart-kleurige
veulens gezien en gefotografeerd.
Deze veulens zijn uiterlijk vosachtig bruin of geelvossig (hoe moet men het noemen?) van kleur met
lichte, soms welhaast witte manen en staart.
In werkelijkheid is de kleur echter een soort verbleekt
bruin met zilver of licht behang. De onderbenen zijn
ook niet meer zwart, maar brons-bruin.
Ten opzichte van de Amerikaanse zilverappels ontbreekt bij J obica, Baltus en hun nazaten alleen de
factor E d voor dominant zwart.
Stellen we de erfformules even naast elkaar:
J obica
Am. Shetlander

= AA B... Zz
= AA BB EdEd Zz

De oorsprong van de zilverappeling bij J obica zal geheel aan moederskant moeten worden gezocht. Hieronder volgt de moeder-grootmoeder-enzovoort-reeks.
Achter de namen zijn de kleuren vermeld, zoals de
stamboek-registratie
die aangeeft. Deze benamingen
zullen zeker sterk aanvechtbaar
zijn, om niet te
spreken van onjuist, zoals b.v. reeds bij J obica zelf is
gebleken.
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Jobica
35414 B geb. 1959 vos
Obica
26681 D geb. 1950 zweetvos
Abica
19594 D geb. 1943 vosschimmel (zie foto 171)
Bica
1700 Dh geb. 1939 blauwschimmel
niet geregistreerde merrie grijs
Gezien de mededeling, dat deze laatste moeder van
Tello afstamt, moet deze merrie grijs van kleur zijn geweest, daar Tello als homozygoot GG nooit andere
dan grijze veulens heeft gegeven. De basiskleur van
deze merrie is ons helaas niet bekend.
J obica heeft moederzijds een halfzuster, de in 1956
geboren merrie Dobica 31843 D. Deze merrie is van
een andere vader, n.l. de bruine hengst Wieland 1352.

v=

Rufus - bruin
V = Novum - donkerbruin
V = Raadsheer - zwart
V = Moor - zwart-roan
V = Tello - grijs

Dobica is geregistreerd als bruin met O-factor, of wel
Sabino, doch de eigenaar de heer G. Arends te Paterswolde in Drenthe herkent in haar nu toch de zilvergeappelde bruine.
Haar laatste vijf veulens waren alle merries.
Twee waren normaal bruin en ook zo geregistreerd.
De andere drie zijn alle ten onrechte als vos geregistreerd; schrijver dezes constateerde
dat alle drie
zilvergeappelde bruine merries waren.

Moeder: Bruin
Z-A-Bruin
Vader. ===bruin
Vos
1956
Tamboer
1969
vos1974
vos
bruin
Bastiaan
1972
Werkelijk
Reg. Wieland
geb.
Fita 4440 (zie foto 106)

Een andere W.P.N. (tuigpaard)-hengst
in Nederland
voert ook de zilverappel-factor.
Het is de in 1967 bij
H. te Luggenhorst in Lintvelde (Gld) geboren Iregon
25.
De fokker vertelde dat ook de moeder, grootmoeder
en de merries verderop in de afstamming deze aparte
kleurschakering vertoonden.
De oudst bekende merrie in deze moederlijn is de
hulpstamboekmerrie
Nini 223 hb geb. 1922 bij Jac.
Holterman te Lochem, later van de familie Berenpas.
Nini gaf twee zilverappel gekleurde dochters, die

beide onjuist
als vos staan geregistreerd.
Deze,
overigens wel begrijpelijke registratie als vossen, gaat
de hele familiestaat door. Soms wordt gesproken van
"zweetvos",
soms van "koolvos"
of "koffievos".
Vermoedelijk
zijn de meeste zilverappel-bruin,
een
enkele is misschien zilverappel-zwart geweest.
De Nini-dochter Zonnetje, zelf ook zilverappel, gaf
de beide merries Ironeti 16114 Sgldt en Kitty 17872
Sgldt, beide beschreven als vos bruin, de laatste met
de toevoeging "met grijze manen en staart". Dat
begint er toch al op te lijken.

De lijn van Nini naar Iregon zie er als volgt uit:
Kleur
Nini 223 hb
Z-Appel
Corry 1326 vb 1934
Z-Appel
Droma 13188
Z-Appel
Serona 23338
Z-Appel
Erona 30143
Z-Appel
Iregon 25 (zie foto 173)
Z-Appel-Zwartbruin
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Onvolledige of onjuiste registratie
Donkervos
Donkervos
Koffievos
Zweetvos
Koolvos
Koffievos

De hengst Iregon zal de zilverappel-factor ook voor 50 % aan zijn kinderen meegeven, waarbij dit bij de kinderen
met de vos-basiskleur weinig of niet zal opvallen.
Op de basiskleuren bruin en zwart zagen we verschillende Z-A-voorbeelden, waarvan we alleen uit het geboortejaar
1974 noemen:
Pijtsche 7574vb
Petra 7584 vb
Pertina 5385 vb
Patricia 5463 vb
hengst 5408 vb
Peberina 1752 vb (zie foto 160)

Kleur
Z-A-Bruin
Z-A-Bruin
Z-A-Bruin
Z-A-Bruin
Z-A-Zwart
Z-A-Bruin-Sabino

Foute registratie:
Donkerbruin met rode gloed
Donkerbruin met rode gloed
Donkerbruin met rode gloed
Vos
Donkervos
BlauwschimmeI.

O-factor. palomino

geboren.

Hierboven toont de registratie
"donkerbruin
met
rode gloed" toch een onderkenning aan van de aparté
kleurfactor.

inheemse paard, waaruit het Friese paard als apart ras
is overgebleven.

De oorsprong van de zilverappeling in Nederland zal
hoogstwaarschijnlijk
te vinden zijn bij het van ouds

In de eerste afleveringen van het Friesch Paardenstamboek vinden we de volgende merries:

Vosje
Snel
De Nette
Johanna
Marie
Emma
Sophie
Anna
eOITie

Vosje
Marie
Flora

60
75

111
244
697
827
847
877
1046
1050
2783
17 H

geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren
geboren

1876
1878
1877
1878
1886
1888
1885
1888
1898
1898
1909
1910

Geel voskleurig
Appelvos
Donker voskleurig, licht gekleurde staart en manen
Appelvos, bles, witte staart en manen
Appelvos, witte staart en manen
Appelvoskleurig, bles bijna witte staart en manen
Appelbruin
Donkervos, grauwe staart en manen
Zweetvos, lichte staart en manen
Zweetvos, witte staart en manen
Zweetvos, witte staart en manen
Zweetvos, grijze staart en manen

En in het Drentsch Paardenstamboek:
Ballia
Neltje

231
460 g

geboren 1896
geboren 1904

Stekelharig donkervos, witte manen en staart
Bruin-vosschimmel, witte manen en staart

Gesteund door het feit, dat we in onze jeugd dikwijls
verhalen hoorden omtrent appelvossen met lichte
manen en staart, nogal eens afkomstig uit Friesland
en het Westerkwartier van Groningen, mag men welhaast aannemen, dat er onder de juist genoemde
merrie-reeks zeker zilvergeappelden zijn geweest, misschien zelfs wel overeenkomende met de Amerikaanse
zilverappelpony

's.

In dat geval dateert in Nederland dan deze zilverappelingsfactor Z stellig van vóór het .iaar 1886, het
Amerikaanse beginpunt. (mutatie?)
Zoals reeds eerder gezegd, zijn volgens Amerikaans
onderzoek de homozygoten,
dus Z.Z. pony's lichter
van kleur dan de enkele Z- of heterozygote pony's.
De robe is bij de meest sprekende uitvoering goed
geappeld, veroorzaakt door de E-factor, wellicht al149

leen door de Ed factor, althans door deze laatste
aanmerkelijk contrastrijker naar voren tredende.
Het A-gen zou mede nodig zijn om het zilveren of
witte behang te voorschijn te roepen.
Bij het ontbreken van A en B, dus op de gewone
zuivere vossen aa bb zou de Z(ilver) werking dan niet
zichtbaar zijn en een vos-paard ontstaan, gekleurd als
andere vossen zonder Z-factor.

aa B. E. Z.

ponyhengst
E d .Z.

Cadet aa B.

aa Bb E.Z.

Om dit hoofdstuk volledig af te sluiten volgt nog een
opsomming der mogelijke kleurformules.
V ooraf nog een kleine herhaling.

Appeling.
Nog stelliger wordt gesteld, dat de Ed en E-factor de
appeling veroorzaken.

Silver White's

Mogelijk ook de moeder van de hengst
Iregon, de merrie Erona 30143 Sgldt.
aa B. ee Z.

Zilvering
Er wordt verondersteld,
door CastIe e.a., dat het
A-gen nodig is om het lichte behang, zilver of wit of
grijs te voorschijn te roepen.

contrast bestaan tussen behang en robekleur.
Voorbeeld is de Amerikaanse Shetland

Deze vorm zou zich uiterlijk tonen als
voskleurig zonder licht behang en zonder
appeling op de robe.

Zilverappel-vos
Hierbij zullen ook meerdere kleurvormen optreden,
al naar gelang de factoren A of a, gecombineerd met
één der drie E.vormen, in het spel zijn.
Daar de fokkers streven naar veel contrast, is het
fokken op de vos-basiskleur weinig in trek. Dientengevolge zijn er ook minder waarnemingen en meer
veronderstellingen.
Deze leiden tot de volgende formules:

Zilverappel-bruin.
Hierbij de werking op de bruine basiskleur, daarbij
inbegrepen het dominant zwart, waar immers het
bruin door de Ed-factor onder het zwart wordt verborgen.

A. bb Ed. Z. Licht zilverappel-vos met zeer lichte
A. bb E. Z. robekleur, binnen de appels bijna
crème.
x A. bb ee Z.

De vo~ende
A.B.E . Z.
A.B.E. Z.

A.B. ee Z.

formules:
Donker zilverappel-bruin
met licht behang. Dit is de kleur, welke het meest
in trek is. Voorbeeld is de Amerikaanse
Shetland pony hengst Silver White Surprise. A.B.Ed.Z.
Zichtbaar als lichtkleurige vos met licht
behang; doch zonder appeling.
Voorbeeld is de Amerikaanse Shetland
ponyhengst Red Chestnut King~

Zilverappel-zwart.
Hier maakt dus A. plaats voor aa
Formules:
aa B.Ed.Z.
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Bij deze vormen

zal er geen of weinig

aa bb Ed. Z.
aa bb E. Z.

Zeer lichtkleurige vos met wit behang en niet geappeld.
Uiterlijk uniform vos, zonder
behang en niet geappeld.

licht

x aa bb ee Z.
Heel lichte uniform gekleurde vos.
De hiervoor met een kruisje x gemerkte formules betreffen de volgens Castle z.g. "sorrels."

Samentreffen van Zilverappeling en Grijs.
Het is vanzelfsprekend,
dat zilverappeling, behalve
met alleen de basiskleuren bruin, zwart en vos ook
nog kan samengaan met allerlei wijzigingsfactoren als
bont, roan enz.

Daar de fokkers van zilverappel paarden zich reeds afwenden van het vosgebruik, zullen ze ook de wijzigingsfactoren wel zoveel mogelijk vermijden.
V~rmeldenswaard
is echter wel, dat er een zekere
samen-beinvloeding
(interactie) bestaat tussen de zen de G(rijs)-factor.

Samen versnellen ze naar een lichter patroon, het z.g.
"grey-white".
Het wit-worden gaat hier in een versneld tempo.
Reeds het eerste veulenhaar kan vergrijsd bleek zijn.
Op één- à tweejarige leeftijd is de robe reeds geheel
verbleekt tot wit.

NASCHRIFT
Het is misschien wel goed nog even bij de Ed-factor
voor dominant zwart stil te staan.
De dreiging van het te sterk afnemen van de zwarte
kleur bij vele paarden- en ponyrassen geldt wel in het
bijzonder voor de gitzwarte kleur, dus bij de geappeld-zwarte paarden.
In het begin van dit hoofdstuk wordt de dominant
zwarte Amerikaanse Shetland-ponyhengst
Prince of
Wales genoemd. Zijn kleur-formule
is vermoedelijk
B.E d .
Dergelijke
dominant-zwarte
paarden
kwamen
In
Nederland vroeger veel meer voor dan thans.
Nu zijn de meeste zwarte paarden recessief-zwart
B.E. Het zou heel jammer zijn dat de gitzwarte kleur,
die meestal een fraaie appeling vertoont, geheel zou
verdwijnen.
Uit mijn jeugd herinner ik mij nog onze zwartgeappelde, op exterieur preferent verklaarde merrie Lima
4293 Gr.P.S. Zij gaf tenminste één appelzwart veulen,

n.l. haar zoon Ynzo vb. 424, jaargang 1918. Helaas
bracht hij het niet tot goedkeuring.
Bij het W.P.N.-stamboek
zou een enquête nuttig
zijn om eventuele appelzwarte paarden nog op te
sporen.
Bij het Friese paard is de kans groter dat hier en
daar nog appelzwarte merries voorkomen. Ook hier
zou een iventarisatie aan te bevelen zijn.
De nog niet zo lang geleden gebruikte hengst Jan 188
zou volgens de stamboeksecretaris,
mede op gezag
van de vorige hoofdinspecteur,
appelzwart geweest
ZIJn.

Wanneer het mocht gelukken de appelzwarte paarden
en pony's te her-ontdekken,
dan zou er tevens een
basis ontstaan voor doelbewuste
fokkerij van die
zilverappel dieren, bij welke de appeling zo briljant
schittert dat deze kleurverschijning een lust voor het
oog wordt.
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