
De kuikens wor-
den zwart met 
meer of minder 
gele buikjes en 
vleugeltjes gebo-
ren. Al snel laten 
vooral de hennen 
zien dat we met 
geparelden te doen 
hebben. Men kan 
de dieren pas goed 
beoordelen als ze 

door de laatste rui heen zijn. In principe 
dienen ongeveer de helft van de veren op 
het lichaam een witte parel te bezitten. 
Ideaal zou zijn als ze dat ook in de 
vleugelpennen laten zien, maar vaak 
is hier wat meer wit te zien, net als 
in de voetbevedering. In de vleugel is 
een enkele witte veer toegestaan. 
Bij de meeste stammetjes worden de 
dieren na iedere rui, dus ieder jaar, 
meer wit. Het witte veeraandeel 
wordt groter. 

Er is een enkel stammetje dat dat 
verschijnsel niet laat zien en waar de 
oude dieren fraaie kleine witte parel-
tjes behouden. 

Deze dieren zijn voor de fok zeer waarde-
vol. In het verleden bracht de heer Moes 
fraaie dieren in deze kleurslag en in blauw 
witgepareld op de show. 
In Belgie was Noel Degand een topfok-
ker van deze kleur. Twee fokkers die er op 
het moment mee showen zijn K.Sneyers 
uit Belgie en Gerrit Bosch. In Duitsland 
heeft T.Friedrich een fraaie stam in deze 
kleurslag opgebouwd.

Blauw witgepareld
Over het ontstaan van de blauw witgepa-
relde Cochinkrielen is niets bekend. Ver-
moedelijk zijn ze ontstaan in Belgie. 

De tekening dient gelijk te zijn 
aan de zwart witgeparelden op een 
fraaie blauwe grondkleur. De moei-
lijkheden bij de fok zijn als die bij 
de zwart witgeparelden met dien 
verstande dat er ook (dof)zwart wit-
geparelden en splash witgeparelden 
uitkomen. De laatse kan men niet 
onderscheiden van normale splash, 
daar de pareltjes op de witte grond-
kleur niet te zien zijn. 

Was het voor jaren de heer Moes die ze 
showde, tegenwoordig zijn er slechts en-
kele fokkers aktief met deze kleur. M.Bos 
en M.Ykema hebben fraaie dieren.

de show. Meestal betrof het hennen. Rond 
1980 werden er kuikens van deze kleur-
slag uit de USA geimporteerd. Fraaie ty-
pedieren met een volle bevedering. Deze 
zorgden voor een stimulans in deze kleur. 
De dieren waren, net als de dieren hier bij 
ons noch bont, noch gepareld, maar iets 
ertussenin. De standaardkommissie heeft 
een aantal jaren geleden bepaald dat alle 
rassen met de kleur zwartbont in zwart 
witgepareld dienden te worden gefokt. 
Één fokker, de heer van ’t Hof, kruiste 
toen Chabo’s in. Bij dit ras was de parel-
tekening reeds veel verder gevorderd. Dit 
bracht ook bij de Cochinkrielen een dui-
delijke verbetering in de kleur. In Duits-
land had men vanaf het begin vastgelegd 
dat de dieren een pareling dienden te 
hebben en herhaalde importen gaven de 
kleur bij ons een positieve impuls. 


