Fokken met
voorkennis is legaal
Deze korte serie heeft als doel om kleindierfokkers te helpen
met het vinden en begrijpen van nuttige kennis voor het
efficiënter maken van het fokken. De kern van de informatie
is toepasbaar voor alle kleindierfokkers. De specifieke
voorbeelden gaan over duiven, omdat ik daar zelf bekend
mee ben.

Fokkers van andere diergroepen
Fokkers van konijnen, kippen, cavia’s, etc. zullen voor
specifieke zaken nog wel even op zoek moeten gaan naar
de exacte informatie voor de specifieke soort. Met deze
basisinformatie zal een dergelijke zoektocht een stuk
eenvoudiger worden. De hoop is dat deze serie het fokken
met (meer) voorkennis zal faciliteren, want daar wordt
iedereen gelukkiger van!

Fokkersgeheimen
Tekst, foto’s en illustraties: Quido Valent (tenzij anders vermeld)

Veel dieren kweken is niet zo moeilijk, maar gericht veel
goeie dieren fokken op basis van een beperkt bestand, dat
is een kunst. Fokken is het vastleggen en verbeteren van
bepaalde eigenschappen. Of het nu gaat om kleuren, haarof veerstructuren, skeletvormen, gedrag, fysieke prestaties
of geluiden, het principe is hetzelfde: gericht samenstellen van fokparen en selecteren van de beste jongen om
mee verder te fokken. Oude rotten in het vak doen dit op
‘gevoel’ en vooral op ervaring. Die weten precies, zeker binnen hun ras, welke dieren je het best kan combineren om
tot verbetering van een eigenschap te komen. Doorgaans
weten ze dit ook voor eigenschappen die tevens in veel
andere rassen voorkomen. Neem bijvoorbeeld de basiskleuren bij duiven. Ze weten dat blauw x zwart enkel zwart
oplevert, maar het onderling kruisen van deze zwarte
nakomelingen wel weer blauwen kan geven. Of de patronen: kras kan ook geband herbergen. En postduivenrood is
iets anders dan sierduivenrood.
Elke fokker kan veel van andere fokkers leren en zeker
van die met veel ervaring. Toch is het lastig om kennis van
ervaren fokkers goed over te dragen, zeker op (relatieve)
beginnelingen. Je moet de juiste vragen weten te stellen en
zij moeten de antwoorden maar net weten. Vragen over het
waarom van bepaalde verschijnselen zijn vaak moeilijk te
beantwoorden. Kennis opgedaan door jaren experimenteren is niet zomaar over te dragen. Het zit ze in het lijf en
krijg het er maar eens uit!

Boekenkennis

Portugese tuimelaar in zwart.

Als beginnend, of minder ervaren fokker wil je het liefst
toch zo snel mogelijk op gelijk niveau komen. Ervaring
moet je toch echt opdoen en ‘gevoel’ moet groeien, dat
kost gewoon tijd. Toch zijn er flinke stappen te maken
door het opdoen van kennis. Boeken zat over het houden
van kleindieren, waarbij je kunt putten uit ervaringen. Bij
elke fokker zijn er wel wat te vinden. Kennis over hoe je
moet fokken, dus hoe je de paren moet samenstellen om
bepaalde eigenschappen vast te leggen en verbeteren,
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Voorburgse schildkroppers in de kleurslag blauw, met de patronen geband en kras.

daar vind je in die boeken doorgaans weinig over. Slechts
een fractie van de ervaren fokkers heeft boeken waarin
iets over vererving van eigenschappen, ofwel de genetica,
te vinden is. Op internet is er inmiddels iets meer over te
vinden.

Sprong in het diepe
Er hangt (onterecht) een beetje een zweem van ‘moeilijk,
hoogdravend, wetenschappelijk’ aan dit onderwerp,
ouderwets genoemd: erfelijkheidsleer. Ook is er (zelfs op
internet) weinig goede informatie over te vinden in het
Nederlands (veel meer in het Engels en Duits), waardoor
het minder toegankelijk is. Toch is het niet veel meer dan
het systematisch verzamelen en verwerken van kennis die
ervaren fokkers al hebben opgebouwd. Het moeilijke zit
‘m in het eerst begrijpen van het systeem en vervolgens
het volgen van vele mogelijkheden (= eigenschappen!)
binnen dit systeem. Toegegeven, het kost even wat moeite
om de basisprincipes onder de knie te krijgen. Je hoeft
echter niet alles te weten en te begrijpen voor je er iets
mee kunt. Wat dat betreft is het als een taal leren: je bent

al vrij snel in staat om een paar woorden te zeggen, waarmee je iets kunt kopen in de winkel. Toch heb je veel meer
oefening nodig om echte gesprekken te kunnen volgen en
voeren. Key is hierbij het doen. Dit geldt ook voor ‘de taal
der genetica.’ Een eerste sprong in het diepe is dus wel
nodig. Het doel van deze serie is om wat zwembandjes
mee te geven.

Van meepraten naar voorsprong
Een beetje begrip van de principes van vererving geven
je al de mogelijkheid om gesprekken tussen fokkers te
volgen en er zelfs zinvol aan bij te dragen. Belangrijker
nog, het stelt je in staat om je eigen fok efficiënter te
maken en resultaten te voorspellen, iets dat ervaren
fokkers ook kunnen. Al snel zal je kunnen merken dat
de bewuste kennis over (bijvoorbeeld kleur) vererving
relatief zeldzaam is onder ervaren en onervaren fokkers.
Een beetje inzicht in hoe vererving werkt geeft je dus een
voorsprong waarmee ook nieuwe fokkers snel vooruitgang kunnen boeken. Deze voorsprong is vrij eenvoudig
te verdienen met een beetje studie.

Links Duitse schoonheidspostduif in postduivenrood donkerkras
(T-patroon) (Foto B. Croes) rechts Schirastuimelaar in sierduivenrood.
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Een eigenschap die kan worden
Moeder
overgedragen op de nakomelingen is
een erfelijke eigenschap. Een erfelijke
eigenschap komt doorgaans in meerdere vormen voor. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen met blauwe ogen en met
bruine ogen. De erfelijke eigenschap is Oogkleur wordt bepaald door de combinatie van allelen die door de ouders geleverd worden.
oogkleur, blauw en bruin zijn twee van
de voorkomende vormen. In de genetica zeggen we dan,
De genen van de moeder staan steeds aan de zijkant, die
dat de eigenschap oogkleur wordt bepaald door de genevan de vader bovenaan. De oogkleuren zijn met kleurcodes
tische factor of kortweg het gen voor oogkleur, en dat de
van de blokjes nader geïllustreerd. Elk blokje met twee
kleuren blauw en bruin twee allelen van dit gen zijn. Een
allelen is een individu: moeder, vader, of kind. De combiallel is dus een bepaalde variant van een gen. Een gen is de
natie van de allelen bepaalt de uiteindelijke oogkleur. De
code voor de eigenschap, zoals die wordt opgeslagen in het
volgorde van de allelen is niet van belang voor het eindreDNA (kom ik in deel 2 van deze serie op terug).
sultaat; de dominantie van de genen wel. Lees gerust het
Bij velen is wel bekend, dat als twee mensen met blauwe
voorgaande nogmaals met deze systematiek (het vierkant
ogen kinderen krijgen, de kinderen altijd blauwe ogen
van Punnett genaamd) ernaast.
hebben. Aan de andere kant kunnen twee mensen met
De oogkleur hebben we nu tot overzichtelijke letters weten
bruine ogen soms ook kinderen met blauwe ogen krijgen.
te reduceren. Werk als oefening eens uit met wat voor oogHoe kan dat?
kleur er kinderen kunnen komen uit twee bruinogige ouders
In veruit de meeste gevallen bestaan erfelijke eigenschapdie elk één bruin en één blauw allel voor oogkleur hebben.
pen uit twee versies van hetzelfde gen: één afkomstig van
Bovenstaande vormt de basis van de genetica. Uiteraard
elke ouder. Als de moeder en de vader bijvoorbeeld allebei
wordt dit ingewikkelder als we het over meerdere eigentwee blauwe allelen voor oogkleur bezitten, krijgt elk kind
schappen gaan hebben en als er allerlei uitzonderingsdus één blauwe versie van de vader en één blauwe versie
regels gaan gelden. Ook zijn eigenschappen in de ene
van de moeder, met als gevolg dat alle kinderen (net als de
diersoort niet één-op-één te vergelijken met (soms ogenouders) blauwe ogen hebben. Echter, als de moeder één
schijnlijk dezelfde) eigenschappen in de andere diersoort.
bruin allel heeft en één blauw allel, dan verandert de zaak.
Om hier echt wat mee te kunnen doen in jouw fok, zal je
Deze moeder heeft bruine ogen, dit komt, omdat het bruin
je moeten verdiepen in de voor jou relevante eigenschaphet blauw overheerst. We zeggen dan dat bruin dominant
pen binnen jouw diersoort. De basis is echter universeel,
is over blauw. Met een blauwogige vader (met twee blauwe
simpel en overzichtelijk en kan direct worden toegepast.
allelen) kunnen er nu twee soorten oogkleur worden
Hieronder geef ik een voorbeeld van kleurvererving bij
gemaakt:
duiven, maar hetzelfde geldt voor andere eigenschappen
1. B
 lauw allel van moeder met blauw allel van vader geeft
en andere diersoorten.
blauwe ogen.
2. Bruin allel van moeder met blauw allel van vader geeft
Aan de slag
bruine ogen.
We beginnen met een ogenschijnlijk simpel voorbeeld: het
Heeft de bruinogige moeder echter twee bruine allelen, dan
kruisen van een zwarte duif met een rode. Dit kan minder
zullen alle kinderen met de blauwogige vader bruine ogen
simpel zijn dan het lijkt door de combinatie van eigenhebben, omdat ze allemaal één bruin allel van mama en één
schappen die aanwezig is. Echter, op dit moment houden
blauw allel van papa zullen krijgen. Aangezien bruin domiwe het simpel door er vanuit te gaan dat het rood het enige
nant is over blauw, hebben alle kinderen bruine ogen.
verschil is tussen deze twee duiven.
Maken we dit iets abstracter, dan kan het eenvoudiger
Met rood doel ik hier op het zogenaamde sierduivenrood,
inzichtelijk gemaakt worden. Als we voor de oogkleur de
ook wel recessief rood genoemd. De eigenschap is dus
letter A nemen, duiden we het dominante bruine allel
recessief en het internationaal geaccepteerde symbool
aan met A en het blauwe allel (recessief genoemd) met a.
hiervoor is ‘e’. De rode duif heeft dus het ‘genotype’, zoals
Iemand met blauwe ogen is dus aa, terwijl iemand met
we dat noemen, van ‘ee’, want alleen in deze constellatie
bruine ogen AA of Aa kan zijn. De drie opties hierboven
komt het rood tot uiting. De niet-rode zwarte duif kan ‘EE’
zijn hieronder met deze systematiek weergegeven:
òf ‘Ee’ zijn. Wij weten echter niet wat de zwarte duif is en
wij vragen ons af of wij hier achter kunnen komen door de
a
a
a
a
zwarte met de rode te kruisen. Het maakt in dit voorbeeld
niet uit wie de doffer is en wie de duivin. Laten we de
a
aa
aa
a
aa
aa
zwarte als doffer nemen en de twee mogelijke kruisingen
a
aa
aa
A
Aa
Aa
uitwerken in een vierkant van Punnett:
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Zwarte Oosterse roller doffer en recessief rode duivin.

Wat nu direct opvalt is het verschil in nakomelingen
Is de vader EE, dan zijn alle nakomelingen zwart (met het
genotype Ee), maar is de vader Ee, dan is de helft van de
nakomelingen rood (ee)! Dus op basis van de nakomelingen kunnen wij nu bepalen of de vader EE of Ee is. Let wel,
om zeker te zijn van EE heb je wel een behoorlijk aantal
nakomelingen nodig, want er kan ook toevallig nog geen
ee jong uit zijn gevallen. Echter, zodra je één rood jong
(ee) uit deze kruising krijgt, weet je dat de vader Ee is.
Blijkt vader nou toch EE te zijn en wil je graag weer roden
fokken, dan kan je de nakomelingen (allen Ee) op elkaar
zetten, of er één terugzetten op de moeder. Bij terugzetten
op de moeder krijg je de uitkomst als in het tweede vierkant van Punnett hierboven (de Ee x ee kruising). Bij het
onderling kruisen van de Ee jongen krijgen we de volgende
uitkomst:
E

e

E

EE

Ee

e

Ee

ee

De weg via de moeder levert dus 50% dieren in de
gewenste rode kleur op, het onderling kruisen van de
jongen levert 25% rode dieren op. Beide kruisingen kunnen
uiteraard ook naast elkaar worden uitgevoerd om snel de
populatie rode dieren op te schroeven.
Door het inzichtelijk maken van alle mogelijkheden krijgt
de fokker nuttige informatie. Krijg je in de eerste nesten
enkel zwarte jongen, dan weet je niet zeker of de vader
EE of Ee is, maar je weet wel dat de jongen Ee zijn! Door
deze zwarte jongen op elkaar te zetten of een zoon terug
op moeder, heb je de zekerheid dat hier ook rode jongen
uit moeten komen. Je hoeft dus niet eerst héél veel jongen
te produceren om het genotype van de vader te achterhalen. Op basis van één rode duif als startmateriaal kan je
dus met zekerheid in twee seizoenen meer rode duiven
kweken. Met wat geluk (vader is Ee) lukt dit al in het eerste
seizoen. Rode duiven onderling (altijd ee) leveren uiteraard
enkel rode nakomelingen op, dus daarmee kan de rode
stam vervolgens worden opgebouwd.
In de volgende aflevering volgt wat meer achtergrond bij de
fok met geslachtsgebonden eigenschappen, waarmee ook
de te analyseren kruisingen wat ingewikkelder worden.

Mocht je nu al vragen hebben die je graag beantwoord
ziet, stel die dan gerust in de Facebook groep ‘Vererving
bij duiven’ of een vergelijkbare groep voor jouw specifieke
diersoort.

De auteur is beheerder van de Facebookgroep ‘Vererving bij duiven’ een initiatief van drie fokkers met grote
interesse in genetica bij duiven. Deze groep is bedoeld om
Nederlandse fokkers een laagdrempelige toegang te geven
tot kennis over vererving van verschillende eigenschappen. Nieuwsgierig geworden? Bezoek deze openbare groep
en haak ook in met een vraag of geef input in de discussies. Dergelijke groepen zijn er ook voor andere kleindieren: ‘Genetica en kleurvererving konijnen’ en ‘Konijnengenetica en kleurvererving’ en ‘Vererving bij kippen’ en
‘Caviawereld kleur en genetica.’
Kijk vooral eens of je hier iets aan kunt hebben.
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