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WITGEBOREN
Zie hoofdstukken 2, 6, 30.
Zie foto's 42-44, 134, 135, 190-196.
J aren geleden ontdekte schrijver dezes, dat er bij
de registratie in de stamboeken van het warmbloedpaard in Nederland toch wel opvallend vaak een witgeboren veulen voorkwam.
Het bleek dan vrijwel steeds, dat de beide ouders
de sabino-factor voerden.
Met deze kennis van ongeveer 20 gevallen werd dan
ook voorspeld, dat de sabino-hengsten Ajax en Noorderlicht witgeboren veulens zouden verwekken.
Deze voorspelling is inderdaad bewaarheid.
Bij Noorderlicht
telden we al heel spoedig drie ge-

V.

vallen, maar buiten stamboekverband
zullen er nog
wel enkele meer geweest zijn.
In deze drie gevallen was de moeder der veulens ook
sabino. Deze veulens werden gefokt bij resp. Wed.
Jakob Bakker te Wanneperveen, de heer Nicolai te
De Haar bij Marum (Gr.) en de heer Dijkstra, ook in
het Zuidelijk Westerkwartier.
De eigenaar van de Oosterse hengst Ajax noemde ook
meerdere witgeboren veulens gesproten uit sabinomoeders. Een van deze was de op 3 april 1955 geboren Prins Ajax, internationaal
bekend springpaard.
De moeder is een Drentse veulenboekmerrie
met
bruin-sabinokleur.
De afstamming is interessant

te volgen:

= bruin

V. Ajax = bruin-sabino
Zie foto's 41 en 187.
M. = wit (geboren?)
Prins Ajax
witgeboren
zie foto 190

M: Osilva 34D1254
bruin-sabino
zie foto 190

V.: Adjudant
125.4 bruin
V. Edelman I - bruin
M.: Silvanie
2337 D
bruin-sabino
M. Laakje 18829D
zwart-sabino
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Dijkgraaf - vos
Hannie 766 Dh
zwart-sabino

De moeder van Ajax wordt
genoemd, maar steeds "wit".
Het is vrijwel zeker, dat dit
was; dat men met opvallend
hengst voor deze witte merrie

nooit als "schimmel"
een witgeboren merrie
veel zorg een partnerzocht, zou dit kunnen

bevestigen.
Een ander witgeboren Ajax-hengstveulen werd 15
juli 1961 geboren uit een Jotham-moeder.
Interessant is ook de geboorte van 2 witgeboren Ajaxveulens uit een Ajax-dochter als volgt:

Vader Ajax =
bruin-sabino

2 witgeboren
veulens

Vader = Ajax =
bruin-sabino
Moeder =
sabino

V:

Moeder
Moeder = merrie uit het Duitse leger.
Vermoedelijk
van Franse afkomst.
Van de hengst Primo werd uit de hulpstamboekmerrie Uniflora 5531 hb. V.L.N. een wit merrieveulen geboren met normale ogen. Het was geheel wit, behoudens een zwart vlekje tussen de oren.
De heer A.J. Bouma te Oudeschoot, destijds eigenaar van Primo, vertelde destijds van Primo ook witgeboren veulens te hebben gezien.
De hengst Primo is de grootvader van de vos-sabino
hengst Jotham.
Ook de hengst Jotham gaf witgeboren veulens. We
noemen het witgeboren hengstveulen uit de bruinsabino-merrie Cinaadje 12250 Sgldt.
Beide ouders waren dus sabino-kleurig.
Witgeboren hengstveulen:
Vader = Jotham
Vaders moeder = Utruus
Vaders moeders vader = Primo
Moeder = Cinaadje
Moeders moeder = Naadje 1(3985 NSTg)
Moeders moeders moeder = bonte merrie

vos
sabino
sabino
gnJs-

sabino
bruinsabino
bruinsabino
sabino

Men kan zich het span concoursruins Piet en Lucas
van de heren Mellema, later Velstra nog herinneren.
Lucas met de sabino-factor gaf als jonge hengst uit
een idem-merrie een witgeboren hengstveulen.
In "Het Paard" no. 40 van de jaargang 1918 wordt
een witgeboren veulen vermeld. De zwarte moeder zal
de sabino-factor gevoerd hebben. Bij de bruin-sabinovader Adjudant 63 NSTg = 95 U.P.S. volgen we deze
sabino-factor:
Adjudant-Greta 520 D - Suzanna II 3013 N.P.S. - geboren 1885.
Beide laatste merries staan geboekt als "roodschimmel". We denken nu, dat dit "sabina" is geweest.
Destijds waren er in de provincie Groningen twee
liefhebbers van "kleur-paarden", die doelbewust
sabino x sabino hebben gepaard en in de dertiger
jaren meermalen hieruit witgeboren veulens hebben
gefokt.
Eén van hen, de heer A. Starke te Scheemda fokte
met de sabino-hulpveulenboek-hengst "Koos" 11 hvb
D 1296 uit sabino-merries enige witgeboren veulens.
De andere, de heer D.E. Nanninga te Midwolda gebruikte een jonge Heridon-hengst uit de sabino-stam
van Vrieling te Vries. Deze sabino-hengst fokte meerdere witgeboren veulens. zie foto 189.
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Zeer recent is de geboorte in Noord-Nederland
van
vier witte veulens in de zeventiger jaren.
Deze spruiten alle uit de combinatie sabino-hengst x
sabino-merrie.
Het zijn:
Merrieveulen Letina 2252 vb W.P.N. geb. 4 juli 1970
bij H. v.d. Til, Jouwer 12, Sebaldeburen (Gr.)
V = Thijs 1536. M = Zetina 36945 A = zwartsabino.

1955.: witgeboren merrie Wittekind 30977 D
Vader: Juwelier, bruin (zie foto 194)
1956: zwarte merrie: Curiosa vb 15 D 1348
Vader Ornament, vos

De kleur is wit met iets grijze manen.

1959:

1957:

witgeboren merrie: Edelweis 33109 A
Vader: Ornament, vos

1958:

zwarte hengst
Vader: Lutsen, zwart Fries ras (zie foto 196)
zwart-sabino-merrie:
Marmora
Vader:

Hengstveulen, geb. 1971 bij A. Koops, Hoofdstraat 6,
Schoonebeek (Dr.).
V = Markies 1506. M. Sanora 36690 D = zwartsabino.
V. Noorderlicht 1316 = zwart-sabino.

Hengstveulen Paul 6078 W.P.N. geb. 29 april 1973,
zie foto 134, bij B.J .M. Burgers, Pelikaanstraat 1 te
Vries (Dr.)
V = Markies 1506 M = Lionne 7320 = bruin-sabino
M = Zelma 1116 WPN = grijs
(lichtbruin-sabino geb.)
M = Zettima 35480 D = lichtbruin-sabino.
M = Welfalicht 29426 D = lichtbruin-sabino (zie foto 131)
V = Noorderlicht
1316 = zwartsabino (zie foto 136)
De kleur is wit met normale ogen.
Een geheel ander voorbeeld is de in 1952 witgeboren
merrie "Sneeuwwitje"
28362 D (zie foto 42) die
verscheidene jaren werd benut en gepaard met normaal gekleurde hengsten, het volgende produceerde:
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zwart Fries ras (zie foto 195)

1960:

witgeboren merrie: Kwikzilver.
Vader: Ornament, vos

1961:

geen veulen

1962:

witgeboren merrie: Prinses 35559 A
Vader: Belami, vos

1963:

witgeboren merrie: Schneeweisz
Vader: Belami, vos

1964:

witgeboren merrie: Triblanca
Vader: Belami, vos

1965:

zwart-sabino hengst: Verrassing
Vader: Belami, vos
zwarte merrie: Zelli
Vader: Belami, vos

De kleur is wit met normale ogen.
Merrieveulen Nettie 351 vb W.P.N. geb. 8 april 1972
bij H. Postmus, Molenweg 6 te Niebert (Gr.).
Het is een volle zuster van het, door Koops gefokte,
hengstveulen.
De kleur is wit.

Lutsen,

1966:
1967:

witgeboren merrie: Blanche
Vader: Belami, vos

1968:

zwarte merrie: Charmante
Vader: Belami, vos.

De vader van Sneeuwwitje is de zwartbruine hengst
Novum 1258, die normaal gekleurd was. De moeder
is de hulpboekmerrie
Schoont je 1554 Dh, een grijs
paard. Deze merrie gaf, op oudere leeftijd gezien,
geen enkele aanleiding te veronderstellen,
dat zij sabino was. Haar andere veulens zijn ook normaal gekleurd, ook de nagegane kleinkinderen.
Ogenschijnlijk ligt het geval "Sneeuwwitje"
iets anders dan bij de witgeboren paarden uit sabino-ouders.
Het doet meer denken aan het geval "Mont Blanc II"
e.d. (zie later).

Toch geeft Sneeuwwitje ook sabino-veulens. De kleurverhouding tussen de 13 veulens is: 7 wit, 2 zwartsabino, 4 zwart.
Opmerkelijk, dat Sneeuwwitje van de voshengst Ornament ook een normaal zwart veulen geeft. Ornament
voert als voskleurige deze zwart-factor niet, dus komt
de zwart-factor voor rekening van moeder Sneeuwwitje.
Van de voshengst Belami zelfs 3 zwarte veulj::ns en
geen enkele vos of bruine.
Zou Sneeuwwitje misschien de kleurformule hebben:
Ww aa BB, dus witgeboren met zuiver zwart?
De hengst Ornament heeft de formule Aa bb; de
hengst Belami vermoedelijk ook.
Soortgelijke gevallen als Sneeuwwitje doen zich meer
voor, ook in andere landen.
In het buurland België werd bij het Trekpaardras twee
gevallen aangetroffen.
1. Geboren 1943, ingeschreven onder no. 47-1697 en
genaamd Blanche Neige (= Sneeuwwitje). Fokker
Brunard Sylva Carnieres, Hainant, België.
Deze fokker schrijft, dat het veulen zuiver wit is, behoudens een zwart vlekje bij één der ogen. De moeder
is een vos, de grootmoeder en ook de vader zijn bruin
van kleur.
2. Geboren 29-4-1950. Merrieveulen. Geheel wit, met
kale vlekjes bij lippen en neus, maar met zwarte oogranden. Fokker J oseph Pirotte te Les Waleffes (provincie Luik).
De moeder is lichtbruin, de grootmoeder eveneens effen bruin. De vader van het veulen is een "roan".
In een brochure uit Engeland omtrent de Highland
pony valt te lezen, dat zeer sporadisch een witgeboren
veulen voorkomt. Genoemd wordt een wit veulen van
een zwarte merrie.
In Amerika heeft (had) de heer C.F. Zook op zijn
Morningside Farm een fokkerij van witgeboren pony's. De grondleggers, zowel hengsten als merries

werden aangekocht, zodat de oorsprong onbekend is.
Deze persoon was zoals zovelen aangesloten bij het in
de Verenigde Staten werkende stamboek voor witgeboren paarden en pony's. De stamboeknaam is:
American Albino Association, adres Box 79, Crabtree
Oregon 97335.
Zoals de naam aangeeft sprak men eerst van "albino"paarden. Later heeft men ingezien dat deze naam niet
deugde, De naam der Vereniging is gehandhaafd, maar
het paard noemt men nu 'The American Dominant
White Horse". De benaming "albino" is fout, omdat
alle tot dusver bekense sortimenten witte of witachtige paarden genetisch niet te vergelijken zijn met
de bij anderen dieren wel voorkomende echte albino's.
Een homozygoot witgeboren paard is nog niet waargenomen.
Het Amerikaanse stamboek werd opgericht in 1937,
nadat de oprichters Caleb en Ruth Thompson reeds
jaren eerder begonnen waren met de fokkerij op hun
White Horse Ranch in Naper, Nebraska.
Het uitgangspunt voor hun fokkerij was de in 1918
aangekochte witte hengst Old King ook vader van vele
witte circuspaarden. Ook de afstamming van deze
hengst is niet bekend, maar gezien model en kwaliteit denkt men algemeen dat hij afstamt van Arabisch
en Morganbloed.
Al spoedig kochten de Thompsons een groep Morganmerries bij deze hengst. Dat was de start.
De witte kleur is ook in de later door anderen begonnen fokkerijen terug te voeren op de hengst Old King.
Al naar gelang de oorsprong van het gebruikte merriemateriaal onderscheidt men nu diverse typen, zoals:
De witte Volbloed, Arabier, Morgan, Saddle Horse,
en Pony.
De oogkleur van deze dominant witten mag volgens
de standaard zijn: bruin, donkerblauw, sable of lichtblauw.
De witte paarden zijn alle heterozygoot, dus onzuiver.
Met de gekozen letter W als symbool, dus uitgedrukt
als Ww.
Zoals reeds gezegd, zijn homozygoot, zuiver witten
nog niet waargenomen.
Alles wijst er ook hier op, dat het zuivere WW-pro179

dukt reeds als embryo voor de geboorte in de moeder
sterft.
In het dambord

schema ziet dit er als volgt uit:
Merrie Ww
eicellen

j

W
31 W
Hengst
Ww

WW

\

w
24
Ww
ww

/ Ww
/

zaadcellen ~

Waar lag het en hoe uitgebreid was het?
Dit waren belangrijke vragen voor de Oranjeman en
onder het voorwendsel hem alles te laten zien werd

w

= 1 WIt = 0
1 = WW == niet
levensvatbaar
effen
heterozygoot
gekleurd
ww 2 = Ww = heterozygoot w~t =f2 Verhouding
Ww

0-2-1

(Nog) niet bekend is of onder de niet-witgeboren
paarden ook exemplaren voorkomen met de sabinofactor.
Dit laatste is stellig wel het geval geweest met de in
Europa in het verleden zeer bekende Koninklijke fokkerijen van witgeboren paarden te Frederiksborg in
Denemarken en te Herrenhausen in Hannover. Deze
hier gefokte witte paarden dienden speciaal als paradepaarden voor de Koninklijke galakoetsen.
De Deense fokkerij duurde van 1606-1871.
De Duitse fokkerij duurde van 1746-1893.
Omtrent deze fokkerijen is voorheen uitvoerig gepubliceerd, zodat wordt volstaan met verwijzing naar de
literatuurlijst.
Uit Duitsland nog:
Een paar witgeboren paarden werden door de paardenhandelaar Anhage te Wilster (Holstein) op 14 oktober 1896 afgeleverd aan de stal van de Keizerin van
Rusland. Het span was voor 6500 Mark verkocht. (uit
"Het Paard" van 1896).
De eerder genoemde
Engelsman
Tyrwhitt-Drake
noem t als meest zeldzaam kleurverschijnsel het witgeboren paard met roze huid en blauwe ogen.
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Ze werden door de groten der aarden gezocht als
status-symbool en beschouwd als gelukbrengers.
Bekend was het witte paard van de Pepper-familie.
Het verhaal gaat, dat na de slag aan de Boyne, 11 juli
1690, waar Koning Willem III (ook Nederlands stadhouder) zijn schoonvader Jacobus II versloeg, vele
landgoederen
der "J acobites" verbeurd werden verklaard en aan aanhangers van Willem III gegeven.
Dit was ook het geval met het landgoed van de Peppers en de "Orangeman",
die het was toegewezen
kwam zelf om het in bezit te nemen.

hij door de Peppers dagenlang beziggehouden en heren derwaarts rondgeleid. Ten slotte was hij zover van
zijn regiment verwijderd, dat hij in tijdnood kwam
om op een bepaalde dag terug te kunnen zijn. Hij besloot toen af te zien van zijn re eh ten op het landgoed,
mits men hem hielp en ervoor zorgde, dat bij bijtijds
terug was bij zijn regiment.
Daartoe werd het witte paard, de trots van de familie
en het snelste paard van de streek tot zijn beschikking
gesteld ..
Het koninklijk geschenk werd geannuleerd en het
landgoed bleef in het bezit van de Peppers, dank zij
het gelukbrengend, witgeboren paard.
Van zeer recente datum noemen we de witgeboren
Engelse Volbloedhengst Mont Blanc 1I. Deze hengst
werd in 1963 in Frankrijk geboren. Hij won rennen te
Lingfield en Epsom en werd derde in de Brighton
Derby in 1966. (zie foto 44).
Zijn vader is de bruine hengst Murghab. Zijn moeder
Tharsine is eveneens bruin van kleur. Alle vier grootouders, Arco, Musa, Tharsis en Niphobe zijn bruin
(bay or brown).
De hengst Mont Blanc II is ingeschreven in het
Franse Stamboek voor volbloedpaarden
en werd in
Normandië ter dekking gesteld. Het eerst te Haras du
Chaise en later te Haras du Gazon.
Uit de dekkingen 1969 en 1970 werden 13 volbloedveulens geboren, waarvan 11 stuks normaal gekleurd,

nI. bruin, vos en grijs, terwijl twee witgeboren werden
als de vader.
Het ene witte veulen Titonette is van de grijze moeder
Cintra. Het andere Montaspa van de bruine moeder
Chispa lIl.
Mont Blanc II gaf verder bij de grijze halfbloedmerrie
Fanny, zowel in 1970 als in 1972 een witgeboren
veulen. Het laatste, een hengstveulen, heeft één zwart
Afstamming van de hengst Mont Blanc II
MONT BLANC II
blanc, né le 2 juin 1963 - Taille 1,58
Éleveur : A. Besnard

ORIGINE maternelle : 8-c (Female line)
THARSINE : 5 victoires.
Mère de:

Murghasine (Murghab) : 4 victoires;
Mont Blanc (voir ci-contre):
Delabarre (Murghab) : 4 victoires en G.-B. et en
Allemagne.
NIPHOBE : non placée.
Mère de 5 vainqueurs, dont :
Anfortas II (A mfortas) : 6 victoires;
Photrain (Quatrain) : 4 victoires.
PHOBIE : 6 victoires (Saint-Léger Hongrois).
Mère de:

Parti Pris : vainqueur en obstacles.
PHOTIME
Mère de :

Yveline: (Prix de Diane), Mère de :
Ivanoé (Cannobie ) : (Prix Greffulhe, Prix J uigné,
2e Prix Lupin), étalon.

ook en één blauw oog. De moeder Fanny heeft twee
blauwe ogen. Zie foto 192.
Van de eigenaar van Mont Blanc lI, de heer Pierre de
la Grandière te Grez-Neuville, 49220 Lion D'Angers,
Frankrijk, ontvingen we de complete afstamming van
de hengst en ook een opgave der kleuren van de door
hem verwekte veulens.
Beide laten we hier volgen.
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Kleur
Veulens:

In hetzelfde jaar 1963 gaf de voshengst Ky Colonel in
Lexington, Kentucky, twee witgeboren veulens. Het
hengstveulen War Colors stierf op 3-jarige leeftijd.
Het merrieveulen White Beauty was van de bruine
merrie Filly or Mine en won twee rennen. Deze Filly
or Mine gaf nog eens een witgeboren veulen, nu van
de grijze hengst Tudor Grey.
Later gaf ze van dezelfde hengst een bruin merrieveulen en van de bruine hengst Sir Ribot een roankleurig hengstveulen. Dit laatste wekt toch sterk de
gedachte op van sabino.
Van wat oudere datum in Engeland wordt genoemd
een witgeboren Engels Volbloed veulen, gefokt door
Lord Middleton in 1914.
Uit Duitsland wordt een in 1925 witgeboren veulen
gemeld uit twee bruine ouders.
Het Holsteiner paardenblad van maart 1973 noemt
een in ± 1967 witgeboren volbloedveulen in de omgeving van Melbourne, Australië. Dit veulen had een
grijze vader en een stekelharige bruine moeder
(sabino?).
In "De Boerderij" van oktober 1972 staat een witgeboren veulen afgebeeld bij de zwarte moeder Checkandon. Het is van de Engelse Stoeterij van Sir Charles Clore.
Slaan we het aprilnummer 1941 op van het Duitse
"Zeitschrift für Tierzüchtung und Züchtungsbiologie", dan vinden we daar een artikel van de kleurenonderzoeker, de heer Ernst von Lehmann.
Von Lehmann maakt gewag van twee, in Duitsland
bestaande fokkerijen van witte paarden.
1. Das Gräfliche Brünnecks Gestüt Bellschwitsz in
West-Pruisen.
2. Fokstal van Fr!. Johanne Ruschhof in Warthagen.
Beide fokstallen voeren eigenaardiger wijze beide
terug op een bonte voorouder (Zou dit ook sabino
geweest zijn? Schr.)

Bellschwitsz had als uitgangspunt de witgeboren
hengst Qualm van een bonte vader en een éénkleurige
moeder. Deze laatste bonte was weer van een witgeboren hengst en een valk-moeder.
In verloop van tijd werd in 5 generaties 21 maal een
wit veulen geboren uit 11 verschillende gewoon gekleurde merries.
De verhouding wit : normaal bij de veulens was volgens von Lehmann ongeveer 1 : 1.
Bij de grote vlucht van Trakehner paarden voor de
Russische legers in oktober 1944 werden door het
Trakehner Verband uit de fokstal van BrünneckBellschwitsz twee witgeboren merries gered en daarna
geplaatst bij de bekende speciale kleurenpaarden- en
ponyfokker F. Beckmann te Seegalendorf in OostHolstein.
Een dezer merries is gestorven, de andere "Kassandra" 1118, geb. 1938, was in 1953 nog aanwezig.
Van de Arabische hengst Kongo gaf deze merrie een
witgeboren hengst (3 april 1950).
De heer Beckmann verkocht deze witte hengst in
1953 aan het circus Barum.
In Russchof begon men met een bonte merrie, afstammende van een witte vader en een zwartbruine
moeder. Deze bonte merrie (sabino?) gaf van 3 verschillende gewoon gekleurde hengsten (1 zwartbruin
en 2 zwart) totaal 5 witte veulens. Van één der zwar1:e
hengsten ook nog een vosveulen en een stekelzwarte(!).
Eén van de 5 witte veulens werd later voor de fokkerij gebruikt en gaf uit normaal gekleurde merries
jaarlijks ± vier witte veulens. Ook hier vond men weel
ongeveer de verhouding 1 : 1.
De witgeboren veulens waren afkomstig van 12 verschillende merries.
Eén paring wit x wit gaf weer ee.nwit veulen.
Von Lehmann noemt in dit artikel nog een onderzoek
van de heren Pearson, Nettleship en Usher
Deze onderzoekers meldden dat een witte merrie met
grijze vlekken (sabino?) van de "rote " (vos) hackneyhengst Goldfinder twee witgeboren veulens bracht.
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Deze hengst Goldfinder was een vos met witte vlek
voor het hoofd en wit aan alle vier benen. (Mogelijk
ook sabino-factor?)
Het is wel typisch, dat dezelfde merrie eerder van een
donkerbruine
hengst twee gewoon donkerbruine
veulens gaf.
In de omgeving van Zabis (Oost-Europa) komen witte
en bonte (sabino?) Huzulenpony's
voor die, naar
"Schoenbeck"
meldt, afstammen van twee sneeuwwitte Arabische hengsten, meegebracht door de Litause edelman Zaba.
De moeders waren inheemse Huzulenmerries.
In het voorgaande hebben we vele malen verondersteld met sabino-kleurige ouders te doen te hebben,
terwijl deze niet als zodanig werden onderkend.
Dit is geen wonder, want nog steeds wordt in de
paardenwereld deze kleurfactor verkeerd benoemd of
niet opgemerkt.
We neigen steeds meer naar de opvatting, dat bij witgeboren paarden sprake is van een dominante vererving. In Amerika neemt men dat reeds gewoon aan.
Men gebruikt dan de letterformule Ww.
Wit betekent dan in feite, dat het paard ongekleurd is,
m.a.w. dat de W-factor bewerkt dat wel aanwezige
kleurfactoren zich niet kunnen uiten.
Het Nederlandse
de zwartfactor.

voorbeeld

"Sneeuwwitje"

voert b.v.

Bij de sabino-paarden
is dan in dezelfde richting
sprake van een gedeeltelijke ontkleuring.
Bij sommige rassen is reeds opgemerkt, dat ook sabino eenvoudig dominant schijnt te vererven. (Met intermediaire kenmerkvorming).
Wanneer nu van een veulen beide ouders W- en/of
S-factoren voeren en mogelijk ook nog modificerende
genen, die dus de ontkleuring verder stimuleren, zou
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het mogelijk kunnen zijn dat de expressie zo sterk
wordt, dat het bewuste veulen geheel wit wordt geboren.
Laten we de witgeboren en sabino-kleurpatronen
eens
op een rijtje zetten.
1. Geheel wit met roze huid en lichtblauwe ogen.
2. Geheel wit met roze huid en donkere ogen.
3. Geheel wit met b.v. een klein vlekje bij oor of oog
of ergens op romp of been.
4. Bijna wit, maar toch iets rossig of roanachtig
schemerig gevlekt.
5. Egaal licht-roanachtig
met gewone huid en ogen.
6. Duidelijk gevlekt patroon of donker roanachtig.
7. Effen gekleurd, doch wat stekelharig met vaak
grillige kentekens aan hoofd en benen. Ook meestal keel-, knie- en buikvlekken.
8. Effen gekleurd, met alleen royale kentekens en
buikvlek.
Effen gekleurd,
vlek.

met normale

kentekens

+ buik-

10. Effen gekleurd,
vlek.

met normale

kentekens

- buik-

9.

We hebben zo 10 steeds meer kleur bevattende patronen genoemd. Men kan er ook 100 van maken.
Het is van belang even stil te staan bij no. 10.
Daar is van een zichtbaar sabino-kenmerk geen sprake
meer. Toch denken we, dat het mogelijk is, dat zulk
een paard in het bezit is van bepaalde ontkleuringsfactoren, al was het alleen maar van de modificerende
(versterkende) (hulp) genen.
Dit zou dan wellicht veel meer voorkomen, dan men
geneigd is te denken.
Het zou ook beter verklaren, dat er a.h.w. plotseling
veulens wit worden geboren.
Blijft nog in het midden, hoe men uiteindelijk de met
elkaar verband houdende factoren sabino en witgeboren in letterformules kan uitdrukken.

