
De fok van zwart 
De fok van de zwarte krielen brengt geen 
grote problemen met zich mee. Als de 
ouderdieren fokzuiver zijn zult u slechts 
zwarte nakomelingen krijgen. Deze zijn 
zwart met meer of minder geel. De meest 
gele kuikens zijn vaak de haantjes. Tij-
dens de opfok zullen een aantal kuikens 
nog witte veren laten zien. Dat is niet 
erg, want na de rui zullen deze zwart te-
rugkomen. Buiten type en kleur moet 
bij de zwarten erop gelet worden dat de 
kammen en kinlellen niet te groot zijn en 
dat de lellen geen vouwen laten zien. De 
pootkleur zal zoals eerder beschreven wat 

kunnen varieren. Een punt van aandacht 
zijn de kinlellen bij de zwarte.  Deze ho-
ren niet overmatig groot te zijn of gevou-
wen.

Wit
Bij de witte dieren was het Dhr Elderink 
die dieren uit Amerika liet overkomen. 
Dat was het begin van witte dieren in 
goede kwaliteit. 
Sommige stammen laten licht gele aan-
slag in het gevederte zien  (vooral de 
hanen), maar er zijn ook stammen die 

hagelwitte dieren brengen. Deze bezit-
ten vermoedelijk een zilverfaktor. De 
kuikens van de beste witte ouders doen je 
niet denken met nakomelingen van witte 
dieren te doen te hebben. De beste kui-
kens worden namelijk muisgrijs geboren. 
De kwaliteit van de witten in ons land is 
ronduit goed te noemen. 

Oude fokkers waren Elderink, Homeijer, 
van Gelderen, Eggers, Warnshuis en van 
Scherrenburg. Tegenwoordig laten Mevr. 
Geytenbeek, H.Don en de familie Kluin 
zien in welke kwaliteit deze kleur te fok-
ken is. Fraaie witten zijn er ook in Belgie, 
Italie en Duitsland, al zijn de Duitse die-
ren wat grover dan bij ons. 

De fok van wit
Witte krielen, mits fokzuiver, geven 
uitsluitend witte nakomelingen. Deze 
worden muisgrijs tot geel geboren. De 
muisgrijze hebben waarschijnlijk een zil-
verfaktor en worden het mooist wit. Bij 
de selektie van de dieren dient erop gelet 
te worden dat ze fraaie kleine kammetjes 
hebben. Een grove kam ontsiert vooral de 
hennen. De oogkleur is over het algemeen 
goed bij deze kleurslag. De uitgegroeide 

hanen mogen in hun siergevederte een 
ietwat gele glans laten zien, maar de hen-
nen dienen hagelwit te zijn.

Blauw
Een oude bekende fokker zei jaren ge-
leden eens de woorden: „ blauw is geen 
kleur, maar een toestand“. Hiermee be-
doelde hij te zeggen dat de fok van blauw 
erg moeilijk is. Blauwe ouder dieren aan 
elkaar gepaard geven naast splash en 
zwart ook vele tinten blauwe nakomelin-
gen. Van zeer licht tot zeer donker blauw. 
Wat is nu de juiste kleur? Men zegt dat 
postduivenblauw de juiste kleur is. 

Zwart
Bij de zwarten, ook al een oude kleurslag, 
worden de dieren geheel zwart verlangd 
met een fraaie kevergroene glans op het 
gevederte. De pootkleur bij de hanen 
wordt geel verlangd. De hennen mogen 
wat donkere aanslag hebben op de loop-
benen, zolang de voetzool maar geel is. 
Bij deze kleurslag zien we vaak verschil-
lende dieren. Erg zwarte dieren, met vaak 
een doffe kleur. Dit gaat gepaard met 
donkere snavels. Deze dieren hebben 
vaak moeite met de gele pootkleur. Daar-
naast ziet men dieren met een fraai glan-
zende zwarte kleur en meer gele snavels 
(wat donkere aanslag mag) en gele poten. 
De hanen laten dan vaak wit in het dons 
zien. Zolang dit van buitenaf niet zicht-
baar is, moet men dit tolereren omwille 
van de groene glans en de poot- en sna-
velkleur. Dieren die duidelijk wit tonen 
kan men beter niet inzetten voor de fok. 
Waren in het verleden de namen van den 
Oever, van Scherrenburg, Warnshuis en 
Visser toonaangevend tegenwoordig zijn 
het Don en Bosch die de beste kwaliteit 
tonen. In Belgie en Duitsland is de kwali-
teit der zwarten ook erg goed.


