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SABINO
Zie hoofdstukken 2, 5, 6, 31.
Zie foto's 40, 41, 131-136, 159, 160, 186-190,

195.

Sedert onheuglijke tijden zijn er in Nederland liefhebbers geweest die z.g. "blauwe paarden" hebben
gefokt. In Noord-Nederland
sprak men zelfs van
"Drentse blauwen". We kunnen vrij zeker aannemen,
dat hier sprake is van de kleurwijzigingsfactor
"Sabino".
Het lijkt een ontkleuringsfactor,
of overgangsfactor
tussen gekleurd en ongekleurde,
dus witgeboren
paarden. Destijds noemden we ze de paarden met de
"O-factor". In Amerika spreekt men van "Sabino",
welke term we wel kunnen overnemen.
Uiterlijk is er een grote verscheidenheid van intensiteit en patroon. De uitersten zijn een haast wit
paard met schemerige kleurvlekken en aan de andere
kant een ogenschijnlijk geheel effen gekleurd paard
met een buikvlekje, zo groot als een geldstuk.
Het lijkt zelfs waarschijnlijk dat ook geheel effen gekleurde paarden deze factor
dan dus onzichtbaar
kunnen dragen. Het komt n.l. nogal eens voor, dat
effen ouders onverwacht een sabino-veulen geven.
De factor moet dan ongemerkt enige generaties zijn
doorgegeven.
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Verondersteld
wordt dat bij paring van twee zulke
effen paarden er van beide kanten een samentreffen
van deze factoren plaatsvindt. Deze elkaar versterkende werking zou dan het sabino-bont
uiterlijk
zichtbaar op het veulen doen vertonen.
Een mooi voorbeeld hiervan uit de Welshpony fokkerij toont de in 1905 geboren merrie no. 2531. Grove
Fairy.
In het Engelse Studbook staat deze merrie genoteerd
als vos met alleen een kol, terwijl van de ouders geen
kleur staat vermeld.
Hier ziet men althans wanneer de registratie klopt,
dat de sabino-factor als het ware plotseling weer eens
opduikt. Sommige in dit voorbeeld genoemde sabinopony's gaan via een zekere mate van inteelt zelfs vaker
terug op de stammoeder 2531 of op een van haar
nazaten.
De beide in Nederland, resp. in 1972 en 1973 geboren
Welshponyveulens
(rechts beneden in het voorbeeld)
gaan van vaders- en moederszijde terug op 9211 Wentworth Fata Morgana.
Op de merrie 2531 Grove Fairy gaan ook terug de
sabino-hengsten:
Crossways Chocolate King 2810 en
Broadhanger J olly Beau 6015 (beide fam. teelt moederskant).
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In bovenstaand voorbeeld betekent: Sabino, cursiefgedrukt
= stellig sabino. Sabino, niet cursiefgedrukt = vermoedelijk
sabino. Geen sabino-vermelding kan toch sabino zijn.
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Ook bij de Welsh-Cob-paarden in Wales ziet men vaak
paarden met brede bles en veel wit aan de benen,
vooral bij de voskleurigen.
Ook daar ontmoet men sabino's, welke kleur men
"Blagdon" noemt.

Later kwamen de veel zwaardere
in trek.

Shire-paarden

Een van de meest beroemde Carthorses was de hengst
"Blagdon", die een zeer ongewone kleur had, licht
vosroan met opmerkelijk veel wit aan hoofd en benen
en ook wit gevlekt overal op het lichaam.
Deze hengst Blagdon gaf veel nafok in Cardiganshire,
een district in Wales. Ze waren zeer in trek.

In het 1974-Journal The Welsh Pony and Cob Society
wordt door de bekende fokker en navorser Dr. Wynne
Davies op blz. 93 de "Blagdon"-kleur
beschreven.
In het betreffende artikel wordt o.a. vermeld dat omtrent de vorige eeuwwisseling de Hackney-hengsten
van de Lwyncadfor fokstal een grote rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van de z.g. CardiganshireWelsh Cob.

Paarden met deze aparte tekening komen er nog voor
en zullen zonder twijfel terugvoeren op de hengst
Blagdon; ze worden dan ook "blagdons" genoemd.
Dr. Davies herinnert zich uit de veertiger jaren zulk
een sabino-cob-paardenslag
op de Cwmere-boerderij
in Talybont, Wales. Helaas deed de eigenaar niet aan
stamboekregistratie.
Op de Llanarth-verkoping
van Welsh Cobs in het
jaar 1972 werd een sabino-hengstveulen
verkocht,
geregistreerd onder de naam Tireinon Gambler, gefokt door een zwartbleshengst
met vier witte benen
uit een donkere vosmerrie met brede bles en ook vier
witte benen (vermoedelijk sabino).

Opmerkelijk is zijn mededeling, dat in die tijd, dus
vóór en ook nog na de oprichting van de Britse Welshpony and Cob Society in 1902, hackneys werden opgenomen in het Welshstamboek
en dat omgekeerd
hetzelfde plaatsvond.
Vóór 1902 was er voor de registratie van Welsh Cobs
slechts één mogelijkheid, n.l. in het Hackney-stamboek.
Men kende toen in Wales o.a. de Welsh Cobs, Hackneys en Carthorses, de laatste is een soort trekpaard.

Deze vosmerrie is een volle zuster van de grootvader
vaderszijds.
De afstamming van dit veulen volgende ontmoeten
we veel witgetekende voorouders:

Tireinon Gambler.
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V
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= Glanwennog Warrior - zwart.
= Tireinon Prince - vosroan.
= Hendy Brenin - donkervos.
= Meiarth
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- Eiddwen

= Cymraes

= Mathràfel

Brenin
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- vos
- vos
- vos

met
met
met
met

licht
licht
licht
licht

behang
behang
behang
behang

(foto Stb. 32 blz. 64).
(foto Stb. 16 blz. 16).

= Tireinon Spring Long - donkervos.
= Hendy Brenin - donkervos.
zie verder boven.
Vooral de foto van Brenin Gwalia doet
sabino denken.

sterk aan

- De naam "blagdon" wordt ook wel gebruikt voor
idem gekleurde paarden van het Clydesdale-ras.-
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meer

Voorbeelden uit de Nederlandse Warmbloedpaardenfokkerij zijn de hengsten:
Noorderlicht 1316 N.W.P.
- zwart-sabino (zie foto 136)
= grijs-sabino (zie foto 188)
Primo
303 N.S.Tg
= bruin-sabino
]affino
532 V.L.N.
] otham
1054 Sgldt
= vos-sabino
= vos-sabino (zoon van] otham)
Oleander
1091 Sgldt
= vos-sabino
Thijs
1536 N.W.P.
= grijs (vos geboren)- sabino
Markies
1506 N.W.P.
Ajax
Oosterse hengst = bruin-sabino (zie foto's 41 e,n 187)

Het is interessant de afstamming van enige der juist genoemde hengsten te volgen.
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onbekend
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Wabea
Ufried
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V = Noordster
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AJAX (zie foto's 41 en 187).
De hengst Ajax is afkomstig van het Duitse leger uit
de tweede wereldoorlog (1940-1945).
Tijdens de oorlog verzamelden de Duitsers in het
voormalige Remonte-depot
in Nieuw-Milligen enige
honderdtallen,
vermoedelijk Berberhengsten,
die als
oorlogsbuit
uit Frankrijk kwamen. Deze hengsten
bevonden zich toevallig in Parijs of omgeving en
werden daar oorlogsbuit.
De Hauptmann, die als commandant optrad, zocht uit
deze voorraad hengsten, na uitgebreid overleg met
andere Duitse officieren een bruine hengst uit voor
het dekken van zijn eigen "witte" rijpaard.
Uit deze paring werd in 1942 de hengst Ajax geboren.
Op 27 februari 1943 werden de in het kamp geboren
veulens en eenjarigen door de Prov. Voedselcommissaris verkocht.
Via een aankoopvergunning
kwam
Ajax toen als eenjarige hengst in het bezit van de heer
J. van Renselaar Gzn te Voorthuizen.
De heer Van Renselaar doopte de bruin-sabino hengst
met de naam "Ajax".
Daar voor deze hengst geen officieel registratiebewijs
voorhanden was, werd hij gekeurd en telkens goedgekeurd door de aparte z.g. Rijkscommissie.
Tot, naar ik meen, het jaar 1955 werden de Ajax-afstammelingen
van geregistreerde moeders door de
stamboekvereniging
V.L.N. erkend. Later niet meer.
De hengst bleef echter goedgekeurd door de RijkscommiSSIe.
Uit deze voorbeeld-reeksen
ziet men, dat de sabinofactor hier van één der ouders op het kind overgaat,
waarbij de àndere ouder steeds een normaal gekleurd
paard is. Hier in Nederland welhaast een regelmatig
doorgeven van de sabino-factor, dus a.h.w. meer geconsolideerd optreden. Hier denkt men onwillekeurig
al gauw aan een dominant gen met intermediaire
kenmerkvorming.
In Nederland
ontspruiten
uit sabino-ouder(s)
soms
ook witgeboren veulens.
We kennen zulke gevallen bij de Welshpony's (nog)
niet. Mocht dit hier ook eens plaatsvinden, dan komt
de oplossing van het probleem dichterbij.
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De journalist G.J. Colenbrander attendeerde eens op
een verslag van de D.L.G.-tentoonstelling
1931 in
Hannover. In de Veldbode van 22-8-1931 staat o.a.
iets over de Trekpaarfokkerij
in Westfalen, n.l.:
"Daar vond men zijn ideaal blijkbaar in de lijn van
Cristal de Baele, wiens vos- en schimmelbonte gevlamde produkten
een unicum op deze tentoonstelling
waren. Wanneer men in Westfalen een circustrekpaard
in de gekste en allerbontste schakeringen wil fokken,
dan is men daar wonderwel in geslaagd".
V erder lezen we: "Hengsten met afstammelingen.
Cristal de Baele met zijn bonte afstammelingen had
geen concurrent
en behaalde dus gemakkelijk de
eerste prijs. De toeschouwers
"genoten" van deze
nieuwe "richting" in de trekpaardfokkerij.
Het was
ook werkelijk iets anders dan men gewend is voorgezet te krijgen".
Tot zover dit verslag.
Het is duidelijk, dat Cristal een sabino-kleurige hengst
is geweest. Het sabino zal vermoedelijk van de moeder
zijn meegekregen, daar de vader Lion de Flandre een
donkerbruine hengst, praktisch zonder wit was.
In Nederland

werd destijds uit België een zoon van
Cris tal ingevoerd.
Dit was de in 1924 geboren Zèbre de Grandglise
K. 1362 (de naam is reeds opvallend).
V olgens de stamboekregistratie : goudvos, doorlopende bles tot in rechter neusgat en op bovenlip,
gevlekt op onderlip, vier witvoeten. Dit signalement is
vrij zeker onvolledig, want toen Zèbre werd ingevoerd
sprak men van een "verschrikkelijk bont getekende
vos".
Dit verhaal is wat omstandig weergegeven, omdat het:
1 aantoont, dat ook bij het Belgische Trekpaard de
sabino-factor voorkomt.
2 de stamboekregistratie
hier duidelijk te zuinig is
geweest met het vermelden van het vele wit bij
deze hengst.
Wanneer deze "zuinigheid",
die wel enigszins verklaarbaar is, b.v. ook bij de registratie van Welsh
pony's in Engeland voorkomt, wordt hier de "wijs-

heid" misschien, zoals het spreekwoord zegt, niet
bedrogen, maar toch wel te kort gedaan. De Welsheigenaars geven zelf de kleur op en daar al te gevlekt
niet geliefd is, zou een te grote soberheid bij de vermelding verklaarbaar zijn.
Zo zullen in het voorbeeld 2531 Grove Fairy wel
meer sabino-paarden voorkomen dan de registratie
zou doen vermoeden.
Het zware Shirepaard in Engeland kenmerkt zich
door grote aftekeningen.
Nog meer wit aan hoofd en benen heeft het Clydesdaler paarderas. Bij dit ras treft men vaak het wit aan
de achterbenen oplopend tot lies en buikstreek
en bij de voorbenen naar boven wel tot de hals.
Door invloed van sterk getekende importpaarden
is de Clydesdaler in Amerika vaak nog grilliger bont
dan in Engeland.
Voor zover bekend, zijn er geen witgeboren Clydesdalers (of Shires).
Uiterlijk doen deze rassen dus aan sabino denken,
toch blijft er twijfel bestaan.
Minder twijfel doet zich voor bij het Engelse Hackneyras. De bekende hengst Black Magic of York
15087 H.S.B. zal sabino zijn geweest.
In Nederland gaven de zelf sterk getekende hengst
Alethorpe Admiral en zijn gewoon gekleurde zoon
Emigrant 102 NSP g nogal eens wat vlekken, soms
uitgebreider bontheid.
De bekende Cirma-bontschimmelstam, van de Gebr.

Hol te Zennewijnen gaat terug op deze hengst Emigrant en een niet geregistreerde "schimmel"-merrie.
Stellig moet hier sabino en geen grijs of roan in het
spel zijn.
De Gelderse hengsten Hockwold Cadel I G.P.S.
en diens zoon Feu Sacré 40 G.P.S. waren vermoedelijk ook sabino.
Uit de Westfaalse paardenfokkerij in Duitsland noemt
men de sabinohengsten Sonnenschein 846, geboren
in 1928 en Morpheus, geboren in 1927, wiens vader
en grootvader ook sabino waren.
Dr. Geurts noemt bovendien op blz. 89 van zijn boek
"De haarkleur bij het paard", de in 1946 geboren
Amerikaanse draverhengst King Majesty, van een
zwarte vader en een bruine moeder. King Majesty is
geregistreerd als "multi-colored" maar is naar uiterlijk
ongelijk roan met een brede doorlopende bles. Hij
zal in werkelijkheid sabino geweest zijn, getuige de
vele bonte veulens, die hij gaf.
Een andere draver in Nederland, de in 1952 geboren
merrie The Lady Bond was misschien ook sabinokleurig. Zij stamt af van de bruine hengst Mc Gregor
en een goudvosmerrie.
In het Engelse blad "Horse and Hound" van 26
januari 1973 staat een foto van de Arabier, Grosvenor
Arabian, met duidelijke sabino-kenmerken.
Sabino komt dus bij zeer veel rassen voor, maar vele
stamboekverenigingen gebruiken nog niet de goede
l}enamingen.
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