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Zoals in meerdere andere kleurslagen kunnen kleuren 
uiterlijk hetzelfde zijn maar genetisch anders. We ken-
nen chocolate tot nu toe van de witkuiven maar deze kleur 
‘chocolate’ is genetisch totaal anders dan het chocolate van 
Carefoot wat zomaar ineens tevoorschijn kwam bij zijn 
zwarte Orpingtons.
Kleur- en andere mutaties vinden overal in de wereld 
spontaan plaats en meestal zullen fokkers deze ‘miskleu-
ren’ eruit gooien omdat ze niet standaardmatig zijn. Als 
je echter oog en wat kennis van kleuren hebt kun je met 
zo’n mutatie verdergaan en dat is precies wat Carefoot (als 
enige) gedaan heeft. 
Deze mutatie zal echt niet alleen in zijn hok plaatsgevonden 
hebben, er is iemand in Amerika die ook ‘miskleur zwarte’ 
Orpingtons heeft af en toe, je moet het alleen maar kunnen 
herkennen.
De bovenstaande titel is de titel van een artikel in Fancy 
Fowl  april jl. van Rob Boyd die de chocolate Orpingtons 
nieuw leven heeft ingeblazen nadat hij de enigst overge-
bleven hen van de ontdekker van het chocolate-gen Dr. 
Carefoot had overgenomen. Hieronder hoe Rob, Grant en 
Richard uit Engeland het chocolate gerevitaliseerd hebben 
vanaf 2004. Ook zij zien de waarde voor de hobby in van 
deze bijzondere ‘nieuwe’ kleur. Daarbij heb ik wat extra in-
formatie toegevoegd zoals hoe het vererft en hoe het zit met 
het optisch zelfde kleurtje ‘donkerbruin dunkleur’. Eerst 
het verhaal van Rob...

Ontdekking van chocolate
Het was ergens eind jaren 80, begin 90 dat Dr. Clive Carefoot, een van oor-
sprong wiskundige die zich toelegde op de vererving en daarover ook publiceer-
de, een donkerbruine hen tussen zijn zwarte grote Orpingtons zag. Hij ging hier-
mee aan de fok en ontdekte dat de kleur zich wat vreemd gedroeg t.o.v. andere 
zwartverdunningen zoals blauw of dunkleur. In 1995 publiceerde hij over deze 
fokzuivere kleur in British Poultry Science en het ‘Carefoot-choc’ was een feit. 
Daarnaast creërde hij ook een lijn ‘chocolate and lemon’ Wyandottes waarbij 
het zwart vervangen werd door chocolate (hanenfok lijn). Van deze lijn werden 
maar twee hanen gefokt en deze kleur stierf uit.

Voortbestaan chocolate
Dr. Carefoot werd ziek en was niet meer in staat om door te gaan met de choco-
late Orpingtons. Op het laatst had hij alleen nog maar een haan en een hen. Rob 
Boyd kreeg in 2004 de enigst overgebleven hen die toen 4 of 5 jaar oud was. 
Met goed voer kregen Bob en z’n vrienden Grant Brereton en Richard Davies 
de hen aan de leg en ze werd gekruist met een mooie zwarte Orpington haan. 
Hiervan werden zeven eieren verzameld maar geen van de eieren was bevrucht. 
Als laatste redmiddel heeft Rob toen de veren rond het achterste van beide Or-
pingtons helemaal kort geknipt en dit hielp. De vijftien eieren die volgenden na 
deze ingreep bleken vol te zijn en de mannen konden hun geluk niet op!

... over het geslachtsgebonden recessief chocolate van Carefoot

Een majestueuze Orpington haan 
in de nieuwe kleur: Carefoot’s 
chocolate prijkt op de cover van 
Fancy Fowl. 
Alle Orp & Wyandotte foto’s: 
Grant Brereton.

Chocolate op Wyandottes, bovenste foto een chocolate meerzomig goud 
patrijs haan, onder een goud chocolate gezoomde jonge hen. Allen gefokt 
uit kruising Orpington, dus type is nog niet klaar in zo’n korte tijd.

http://www.tuinvee.nl
http://www.fancyfowl.com
http://www.fancyfowl.com
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RECEPT CAREFOOT’S CHOC FOTO’S: 
GRANT BRERETON

choc vererving:
Chocolate van Carefoot is geslachtsgebonden (haan heeft twee doses nodig om er chocolate uit te zien en de hen eentje 
want dan is ze gelijk chocolate omdat het op het geslachtschromosoom zit, vergelijkbaar in de vererving als bij goud/zilver 
en koekoek) en recessief dus zwart gaat vóór chocolate in de vererving.

Voorbeeld hoe Carefoot’s chocolate vererft:
De afkorting van chocolate is ‘choc’ het is recessief en daarom wordt het met een kleine letter geschreven.
De tegenhanger van ‘choc’ is ‘Choc+’, dat betekent géén chocolate en omdat chocolate een verdunning van zwart is betekent 
dat dat Choc+ zwart is. De plus is afgesproken ooit dat dat de kleur van het bankivahoen is, die heeft géén chocolate dus 
daarom de plus bij Choc+ wat zwart is, want dat zit wel in het bankiva hoen (Red Jungle Fowl).
choc/choc  = alleen een haan kan dat zijn, hij is dan chocolate.
choc/-  = alleen een hen kan dat zijn, zij is dan chocolate.
choc/Choc+ = alleen een haan kan dat zijn, hij is dan zwart maar draagt chocolate.
Choc+/Choc+ = een haan die geen chocolate gen heeft, hij is dan zwart.
Choc+/- = een hen die geen chocolate gen heeft, zij is dan zwart.

choc/Choc+

Choc+/Choc+
choc/Choc+

choc/choc
Choc+/-choc/-

choc/choc Choc+/-

X =
choc/Choc+ choc/-

choc/-
Choc+/Choc+

X =
choc/Choc+

Choc+/-

choc/Choc+
choc/-

X =
choc/choc choc/-

Choc+/-

50% 50%

50% 50%

25% 25% 25% 25%

Voor kruisingen... Kipcalculator: http://home.hetnet.nl/~h.meijers69/kruising.html

http://home.hetnet.nl/~h.meijers69/kruising.html
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Geduld
Ze wisten dat ze geen chocolate dieren hoefden te verwachten uit de eerste 
kruising omdat ze een zwarte haan gebruiken. De eerste vijftien kuikens waren 
dan ook zwart. Het bleken zeven haantjes en acht hennetjes te zijn. De bedoeling 
was één van de haantjes met hun chocolate moeder te kruisen maar helaas ging 
de chocolate hen dood toen haar kuikens nog vrij jong waren.
Het enige wat erop zat was broer x zus te kruisen waarbij er 25% chocolates uit 
zouden moeten komen. Grant verwachtte dat alleen de hennen chocolate zouden 
zijn uit deze kruising en dat bleek waar te zijn want chocolate is een geslachts-
gebonden recessief gen. En daar zit ’t verschil met chocolate van dunkleur wat 
voorkomt op de witkuiven, wat een incompleet dominant gen is en hetzelfde 
‘werkt’ bij beide geslachten. (zie kader).

Er werden meer dan honderd kuikens uitgebroed uit de broer x zus kruisingen 
waaruit twintig chocolate hennen kwamen. Rob, Grant en Richard baalden een 
beetje dat het zo langzaam ging want het volgende jaar zouden pas de eerste 
mannelijke chocolates te verwachten zijn. Ondertussen kruisten ze een chocolate 
dragende haan met een meerzomig goudpatrijs Wyandotte hen om de ‘chocolate 
and lemon’ lijn opnieuw te scheppen.

De kennis
Kennis is macht in de kleurfokkerij en ze wisten dat 
ze een chocolate dragende, maar er zwart uitziende 
haan moesten kruisen met een chocolate hen zodat 
er wat chocolate kleurige hanen geboren zouden 
worden. In 2007 werden de chocolate kleurige hen-
nen gekruist met hun zwarte vaders die wel of niet 
chocolate zouden dragen wat je niet ziet. Daar kwam 
50% chocolate dieren uit. Omdat er nu ook cho-
colate hanen waren geboren werden alle dieren tot 
volwassenheid opgefokt door Rob. Op de National 
in 2007 werden de eerste 21 chocolate Orpingtons 
geshowed waaronder vier trio’s.

Leuke kleur?
Sommige mensen vinden de chocolate kleur niks 
aan. Dat ging ook zo in de tijd van Carefoot toen 
hij de chocolate Orpingtons voorstelde aan de 
standaardcommissie die het maar niks vond. Over 
die rigide (ouderwetse) opstelling was Carefoot zo 
teleurgesteld dat hij zei dat de chocolate Orpington 
er nooit zou komen en hij hield deze kleur dan ook 
voor zichzelf. Maar smaken verschillen en iedereen 
mag zeggen en vinden wat hij/zij zelf wil vinden 
we ruim 10 jaar later. Zo denkt een aantal fokkers in 
Engeland er nu ook over.
Sommige chocolate Orpingtons zijn erg donker van 
kleur en in een hal moeilijk van zwarte te onder-
scheiden. Uiteraard kwam daar weer commentaar 
op vanuit de dino’s. Maar in daglicht is het verschil, 
de warme donkerbruine tint, heel goed te zien. Rob 
kreeg van de Orpington deskundige in Engeland op 
de National Show, Roger Clark, complimenten over 
de kwaliteit van de dieren. Rob is dan ook van plan 

om door te gaan met deze kleur en het goede type ook vast te houden.

Heilig licht
Gelukkig zijn Rob en z’n vrienden van mening dat zoiets moois en bijzonders 
niet beperkt moet blijven tot een paar achtertuinen. Daarom zijn er wat dieren 

Chocolate overgebracht op een 
Wyandotte hen. De hen was niet 
gewoon diepzwart maar matzwart, 
zie m’n boek pagina 77 wat dat is.
Daaronder een chocolate Orping-
ton haan.

Een chocolate Orp meisje en een 
zwart Orp jongetje...
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verkocht op de National aan geïnteresseerde fokkers die 
verder willen met deze kleur en er ook mee willen gaan ex-
perimenteren. Sommigen zijn tegen experimenten maar zoals 
Rob daarover denkt zijn er meer creatievelingen. Expermen-
teer volop maar zorg ervoor dat de pure lijnen puur blijven. 
Het zijn als het ware de verftubes waarmee je nieuwe kleuren 
en variaties kunt mengen. Dit is ook al gedaan met blauw, 
dunkleur en parelgrijs als het om een zwartverdunning gaat, 
of anders gezegd; het veranderen van zwart in een andere 
kleur of dat nu blauw, dunkleur of parelgrijs is. Als men die 
behoudende instelling altijd gehad had was er nooit isabelpa-
trijs of goud blauwgezoomd geweest en noem de hele riedel 
aan kleurvariaties maar op.

Chocolate and lemon
Rob gaat door met deze kleur op de Wyandottes als ode aan 
Dr. Carefoot die december 2007 overleed. Vooral m.b.t. het 
type moet er nog veel gedaan worden maar ook met de kleur 
en het patroon zelf. Er wordt nu gewerkt aan goud chocolate 
gezoomd. De ervaring die de mannen opgedaan hebben leert 
dat alle delen van de kip die zwart zijn chocolate worden, dus 
ook de poten en de snavel. Chocolate heeft weinig invloed op 
goud (rood) en z’n equivalent zilver. Zwart wordt in ver-
schillende maten verdund naar chocolate, afhankelijk van de 
hoeveelheid zwart en de veerstructuur van de kip en kan op 
elk ras gezet worden.

Gratitude/Dankwoord
Met veel dank aan m’n vriend Grant Brereton die toestem-

ming gaf deze kennis over te brengen op de geïnteresseerde Nederlandse fokkers 
(en misschien keurmeesters).
Many thanks to my friend Grant Brereton who gave permission to spread this 
knowledge amongst interested Dutch breeders (and perhaps judges).

Jonge Wyandotte hen in chocolate 
meerzomig goud patrijs. 
Inzet: chocolate kruising.

Het fotograferen van dit soort tinten is heel moeilijk omdat afhankelijk van de lichtomstandigheden de kleur steeds weer 
anders uitkomt. Bij een avondzon zal chocolate warmer van tint zijn dan bij kunstlicht. Neem daarbij ook nog eens de 
kwaliteit van digitale camera’s en het hele palet aan tinten is compleet. 
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DONKERBRUIN DUNKLEUR
... over het autosomaal dominante broertje van het geslachtsgebonden recessief chocolate van Carefoot

Autosomaal = op beide geslachten 
hetzelfde, tegenovergestelde van 
geslachtsgebonden of sex-linked.
Dominant = tegenovergestelde van 
recessief.

Donkerbruin dunkleur vererving:
Donkerbruin dunkleur wordt in de hobby 
óók chocolate genoemd. Officieel mag 
dat niet want chocolate is al ‘geclaimd’ 
door Carefoot in 1995 op de officiële ma-
nier. In de hobby hebben we daar maling 
aan. Toch gaat het problemen geven als 
het chocolate van Carefoot meer en meer 
in de hobbykippen gebruikt gaat worden. 
Daarom is het beter om de kleur van fo-
konzuiver dunkleur ‘donkerbruin dun’ te 
noemen, want dat ís het genetisch ook.
Deze donkerbruin dunkleur komt o.a. 
voor bij de Kuifhoenders.

Wat is dunkleur?
De dunkleur zit op dezelfde plek (locus) als dominant wit zit en heet daarom een 
allel van dominant wit te zijn. Het combineert ook in het recept. Dunkleur maakt 
van zwart een leverkleurig bruin dat qua tint iets koeler lijkt dan het chocolate 
van Carefoot, maar dat is een vrij subjectieve waarneming want de veerstructuur 
en ook de hoeveelheid zwart bepalen de tint, net als bij Carefoot’s chocolate (zie 
de matzwarte Wyandottehen die chocolate is maar er khaki uitziet omdat er niet 
‘genoeg’ zwart in haar zat). Eigenlijk zijn de beide chocolates identiek in kleur, 
alleen verschillen ze in vererving. En omdat ze er hetzelfde uitzien is het juist zo 
belangrijk dat je het verschil weet. Carefoot’s chocolate is al in Nederland, test-
kruisingen zijn bezig en tot op heden (half mei 2008) is het nog steeds geslachts-
gebonden verervend. Het zit namelijk ook in de.... Serama’s! Maar daarin zit 

Witkuiven van Kees de Nekker.
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ook de dunkleur en dat maakt het juist zo verrekte moeilijk om uit te destilleren. 
Daarover verderop meer. Eerst verder met de chocolate en khaki witkuifkrielen.
Bij de witkuiven is er al gefokt met deze dunkleur. Dat begon in Amerika en die 
dieren zijn naar Europa gezwommen. Niet fokzuivere dunkleurigen heten choco-
late (dun x zwart). Die dieren hebben één dosis dunkleur en één dosis zwart wat 
verdund wordt naar donkerbruin.

Bij de dunkleur zijn er dus vier mogelijkheden: 
Dunkleur/Dunkleur  = lichtbeige wat khaki genoemd wordt, genetisch 
vergelijkbaar met blauw splash of vuilwit.
Dunkleur / Zwart  = donkerbruin, hobbynaam chocolate.
Zwart/Zwart  = geen dunkleur.

... en dan ook nog om het lekker ingewikkeld te maken:
Dunkleur/ Dominant wit = grauwe dieren met hier en daar donker-
bruine veren en spetters, grondkleur lichter dan khaki, grondkleur 
kan ook wit zijn. Onderdons varieert op de kip van donker tot licht 
khakikleurig tot wit. Dit kan op één kip voorkomen maar ook een van 
de mogelijkheden op de hele kip, afhankelijk van het ras. Als er rood/
goud in zit breekt dat door want dominant wit kan dat niet tegenhou-
den, hoogstens wat verdunnen.
Dominant wit/Dominant wit = vieze witte dieren met hier en daar 
een zwart veertje en als er rood/goud in zit breekt dat door. Niet te 
vergelijken met doorgefokt dominant wit.

Geslachtsgebonden vererving
Eerst nog wat uitleg over geslachtsgebonden en autosomaal om het 
verschil tussen donkerbruin dunkleur en Carefoot’s chocolate aan te 
geven.
Hanen hebben een geslachtschromosoom dat 2 plekjes biedt voor 
erfelijke informatie, hennen maar één plekje. Stel het voor als dat 
de haan z’n geslachtschromosoom een >< vorm heeft. Bij de hen is 
die verticaal doormidden gekliefd waardoor het een > vorm heeft, de 

andere kant: < is er niet.
Dunkleur/Dominant wit 
baardkuifhoen hen.

Vrij lichte khaki witkuif hen. Inzit 
een khaki witkuif haan. De tinten 
kunnen onderling verschillen maar 
nooit zo erg als bij blauw bijvoor-
beeld.

http://groups.msn.com/polishChickens/wcchocolate.msnw
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De voortplantingscellen, sperma bij de haan en 
eicel bij de hen bevatten de helft van de erfe-
lijke informatie die in de gewone cellen zit. 
De erfelijke informatie, het DNA, die streng die 
in elkaar zit als een wenteltrap, splitst zich in de 
lengte doormidden en die helft met alle erfe-
lijke informatie wordt in een sperma- of eicel 
gestopt.
De haan geeft dus de helft van zijn informatie 
aan de spermacel, de hen óók maar omdat ze 
< mist, geeft ze die informatie niet wat als lig-
gend streepje geschreven wordt, - = dus niks. 
Sommigen schrijven W, maar dat is verwarrend 
omdat W ook witte poten is (W+ en w = gele 
poten).
De haan geeft dan halve wenteltrap/halve wen-
teltrap en de hen geeft halve wenteltrap/niks 
door. Kortweg geeft de haan A/A door en de 
hen A/-.
Maak je daar geslachtscellen (sperma of eicel) 
van dan geeft de haan:
A en A en de hen A en niks. Ga je die combine-
ren in een kuiken dan krijg je kuikens met A/A 
als mogelijkheid en A/- waarbij de laatsten dan 
hennen zijn.
Zo werkt het bij elke informatie die op het 
geslachtschromosoom zit bij kippen, ook bij de 
veerkleur dus.
Bij informatie die op andere chromosomen 
zit gaat die grap niet op en dan geven zowel 
de haan als de hen beiden A/A en A/A door 
waardoor de kuikens alle informatie van allebei 
krijgen die op die chromosomen zitten. Die 
informatie die op beide geslachten hetzelfde is 
heet een autosomaal gen.
(Voor het bekijken van alle chromosomen van 

de kip, klik op de onderstaande link: 
http://poultry.mph.msu.edu/resources/Conmap/CCG_MAP.pdf  
- niet schrikken...).

Behalve Carefoot’s chocolate laat ook koekoek ook mooi zien dat het gelachts-
gebonden is. De haan kan 2 doses koekoek hebben en wordt dan heel licht 
koekoek, omdat het gen van koekoek aan/uit voor kleur zegt. Dus bij één dosis 
koekoek krijg je aan/uit 1:1 waardoor de kleur optisch donkerder is dan bij.... 
twee doses koekoek want daarbij wordt de afstand tussen aan en uit twee keer zo 
groot 1:2, dus de haan is optisch lichter want er zit twee keer zoveel wit (geen 
kleur) op.
Zo werkt het ook bij goud en zilver en daarom kunnen hanen een mix van goud 
en zilver zijn en hennen zijn altijd òf goud, òf zilver. Van dit verschijnsel kan 
gebruik gemaakt worden bij de scheikuikenteelt, bij uitkippen zie je gelijk wat 
de haantjes en de hennetjes zijn.

Terug naar donkerbruin dunkleur. Daar hoort net zo’n mooi verervingsschema 
bij als bij Carefoot’s chocolate. Gelukkig is dat een stuk simpeler omdat een kip 
dunkleur niet kan verstoppen. Zie het recept van de vererving op de volgende 
pagina.

Fokonzuiver dunkleur, hobbynaam 
chocolate oftewel donkerbruin 
dun, hier een mooie hen bij Wim 
Diepenbroek die deze kleur op de 
witkuiven fokt. Ook met stippen!
Stippen (mo) is recessief dus je 
moet die 1x intelen om gestipte 
(geparelde) nakomelingen te krij-
gen. Meestal. Soms zijn stippen in 
één dosis al zichtbaar, maar die 
moet je meestal wel zoeken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/DNA
http://poultry.mph.msu.edu/resources/Conmap/CCG_MAP.pdf
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RECEPT DONKERBRUIN DUN & KHAKI

Omdat dunkleur 
autosomaal, niet 

geslachtsgebonden is, 
vererft de kleur op zowel 

hanen als hennen 
hetzelfde. 

i+/i+ = zwart
I^D/i+ = donkerbruin dun
I^D/I^D = khaki

I^D/i+ I^D/i+

i+/i+

I^D/I^D

=

=

=

X

X

X

25% hanen
25% hennen

25% hanen
25% hennen

25% hanen
25% hennen

12,5% hanen
12,5% hennen

12,5% hanen
12,5% hennen

25% hanen
25% hennen

25% hanen
25% hennen

I^D/i+

i+/i+

I^D/I^D

I^D/I^D

=

=

=

X

X

X

50% hanen
50% hennen

25% hanen
25% hennen

25% hanen
25% hennen

50% hanen
50% hennen

Voor kruisingen... Kipcalculator:  http://home.hetnet.nl/~h.meijers69/kruising.html

FOTO’S: 
J. RINGNALDA

S. VAN DORT
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Zit er goud of zilver onder de donkerbruin dun en khaki kleurigen?
Zie vorige pagina foto’s hiervan. Het speelt altijd mee of een kip goud of zilver 
is ‘onder’ z’n effen kleur.
Het beste is zilver, dan komt er geen rood of goudzweem mee. Maar daar wordt 
niet altijd op gelet. Of je ziet het niet omdat de kleur ‘vol’ genoeg is of niet ver-
dund (zoals bij zwart). Het werkt bij zwartverdunningen hetzelfde als bij witte 
kippen. Daarin willen fokkers geen crème of geel zien dus streven ze naar zilver 
onder het wit. Dito geldt eigenlijk ook voor de zwartverdunningen. Bijgevoegd 
wat foto’s van wat er zo onder de effen kleuren khaki en blauw schuilgaat.
Het inkruisen van 
blauw in een witte 

Deze khaki haan lijkt fokonzuiver 
goud/zilver te zijn. In het zadel komt 
wat goud door maar dat zit minder in 
de hals. Wat er nu onder de zwart wit-
kuiven zit voordat dunkleur toeslaat 
kan dus variëren. Dit verschijnsel zie 
je ook in de blauwen, zo’n gouden 
gloed of juist niet. Die gloed is toch 
bepalend voor het algehele kleur-
beeld. De haan int’ midden heeft ook 
‘schouderrood’ wat doorslaat in de 

khakikleur. Bij een zwarte kip wordt 
dat overdekt, bij khaki, chocolate en 
blauw in mindere mate. Het gaat bij 
hanen om de sierveren en bij hennen 
om het halsbehang waar je geslachts-
gebonden rood oftewel goud of zilver 
in terugziet. Als er ook nog autoso-
maal rood in de kip zit dan versterkt 
dit het goud (meer oranje) of maakt 
het zilver geel of strokleurig.

Voorbeelden 
van goud onder 
blauw, ook een 
zwartverdun-
ning. Links 
blauw witkuif-
hen met goud 
onder de kin en 
onder blauwe 
Brahma’s in de 
rui. 
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kip om hem zo ‘witter’ te maken, zoals je blauwsel aan de witte was toevoegt, 
gaat alleen maar op als de blauwe kip zilver is, anders schiet het niet op want 
dan haal je wederom goud erin. Hetzelfde geldt voor koekoek, dat is feitelijk 
een zwarte kip met een aan/uit kleurstop erin. Is de zwarte kip zonder koekoek 
die eronder zit goud, dan helpt dat ook niet om wit witter te krijgen. Toch leent 
koekoek zich het beste om witten witter te maken en zwarten zwarter. Maar 
neem dan wel een hen, dan weet je zeker dat ze zilver is want een haan kan dan 
wel mooi zwart/wit zijn, als hij ig (opbleker van goud) heeft, zie je ook geen 
goud of geel in z’n hals als hij fokonzuiver goud is. Neem dan koekoekkleurigen 
die de hele zomer buiten hebben gelopen want als er goud of autosomaal rood 
in zit zal dit ongetwijfeld zichtbaar worden. Autosomaal rood maakt het zwart 
bruinachtig.

Nog meer chocolate...
Zoals al eerder geschreven, je moet het maar toevallig zien dat je te maken hebt 
met chocolate en niet een miskleur in je zwarten. Als je bezig bent met kippen-
kleuren dan let je natuurlijk extra op en zo ben ik zelf aan het experimenteren 
met het chocolate in de Serama’s.

Chocolate Serama’s
Er zijn twee chocolate-kleurige Serama hanen geboren uit donkerbruin dunkleu-
rige hennen. Althans, daar ging ik vanuit. Paps was in beide gevallen een zwarte 
haan met wat zilver in de hals en wat bruin in de vleugeldriehoek. Echt puur 
zwart bestaat in Nederland (nog) niet op de Serama’s, althans, er waren alleen 
een paar puur zwarte hennen. Daarvan heb ik er eentje en nog een Seramafok-
ker. De hanen hebben allemaal goud of zilver erdoor. Sommigen hebben ook wel 
zwart halsbehang maar ze zijn niet zwart (E), noch berken (ER) totdat...

Wat voor soort chocolate zijn de Serama’s?
Dat dus even uitgeprobeerd door bij één van de chocolate/zilveren hanen een 
khaki en een zwarte hen erbij te zetten.

Vader en dochter chocolate Serama.

Links chocolate Serama haan, rechts 
chocolate witkuif kriel haan. Is dit 
genetisch dezelfde kleur?
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Wat schetst de verbazing? Uit die kruising komen 6 zwarte 
haantjes (7 fokonzuiver zilver/goud en eentje helemaal 
zwart - jippie!) en 8 chocolate hennetjes (in de variëteiten 
zijdevederig meerzomig zilver patrijs en in glad zilverhalzig, 
witgepareld en effen).
Tot op heden (half mei 2008) met nog heel wat eieren te gaan 
want er wordt doorgefokt tot de eerste chocolate kleurige 
haan is geboren... is er nog niet één chocolatekleurig haantje 
geboren. Een zwart kuiken van 2 weken, zal gegarandeerd 
een haan zijn, zo gedraagt hij zich ook al. 
Welk kuiken uit de lichte chocolate hen of de zwarte is geko-
men is niet te zeggen. Eerst maximaal veel fokken.

Alleen maar zwarte 
haantjes tot nu toe.

Er is tot nu toe (mei 2008) één effen chocolate Serama 
hennetje zonder aftekeningen geboren. Vader heeft 1 
dosis dominant gepareld (zichtbaar in halsbehang).

GENETICA VAN DE KIPPENKLEUREN VOOR BEGINNERS 



GENETICA VAN DE KIPPENKLEUREN VOOR BEGINNERS 

Nog een chocolate experiment
Waarom op één paard wedden, er zal maar iets te gebeuren met de chocolate 
haantjes... Terwijl de ene chocolate haan (Droste) met een zwarte en khaki of 
licht chocolate hen zit, zit de broer (Verkade) met een zwarte zijdehoenkrielhen. 
Het ging heel stroef in het begin, ze wilden niets van elkaar weten maar inmid-
dels zijn er twee eieren gelegd na ruim 2 weken wrijving en afstandelijkheid. 

Het is afwachten of die bevrucht zijn want ze wil niks van hem 
weten. Dat is ook wel zichtbaar op de bijgaande foto’s.
Kippenfokken kan soms net een soap-serie zijn... voor mij is 
het geen ‘materiaal’ maar zijn het individuen met een eigen ka-
rakter, óók zijdehoentjes! Deze dame heet Josephine Baker. Ik 
heb haar kuifje nog wel gewassen voordat ik haar bij de haan 
zette! Je ziet ‘m echt denken “wat moet ik híer nu mee!”.

Josephine en Verkade, ze bekijkt ‘m 
eens goed, wat moet ik met die rooie 
kop? Hij denkt ‘is dit een kip?’.

Kippen kunnen ook arrogant zijn, een verwijdering, ze 
keuren elkaar geen blik waardig. Ik heb Verkade gemaand 

haar toch echt wel te bespringen, maar hij vraagt zich af 
wat hij ermee aan moet. Josephine keurt hem geen blik meer 

waardig.

Onder: de volgende dag en ook de 
daarop volgende week weigert Josep-
hine Verkade, af en toe een gekrijs 
van jewelste want hij heeft zich over 
z’n weerstand heen gezet, grijpt haar 
zonder een dansje, echt zo van ‘het 
mot maar’. Hij danst wel voor Serama 
hennen...

Deze vermenging van rassen wordt vervolgd, 
eerst maar eens kijken wat hieruit komt. De be-
doeling is te kijken of met een echt goed doorge-
fokte zwarte kip (er was geen ander ras voorhan-
den) het chocolate zich hetzelfde gedraagt als bij 
de Serama’s onderling. Dus: zwarte haantjes en 
chocolate hennetjes als nageslacht.

Over 6 maanden kan begonnen worden met het 
kruisen van de broers en zussen van de choco-
late Serama’s. Als de haantjes één dosis choco-
late dragen zullen er chocolate hanen geboren 
worden. Dan is het chocolate van de Serama’s 
geen donkerbruin dunkleur maar Carefoot’s cho-
colate, het recessief geslachtsgebonden donker-
bruin dat Carefoot in z’n hok ontdekte.
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Toekomst met chocolate en chocolate
Dit jaar nog, zullen ook de eerste chocolate Orpingtons uit Engeland naar Neder-
land komen. Dat betekent dat we over een jaar of twee à drie met twee genetisch 
verschillende maar dezelfde kleur chocolate zitten: donkerbruin dunkleur wat 
in de hobby chocolate wordt genoemd en Carefoot’s chocolate wat officieel 
chocolate heet.  Hoe de kleuren eruit zullen gaan zien op de verschilende rassen 
waarop ze overgezet zullen worden is nog een vraag. Zoals eerder gezegd speelt 
de ‘soort’ zwart die verdund wordt door hetzij dunkleur hetzij chocolate een rol, 
evenals de veerstructuur (hard- of zachtvederig of er tussenin).
Omdat het tijd wordt de chocolate en khaki witkuiven te erkennen zal er een 
standaardomschrijving gemaakt moeten worden van de kleuren chocolate en 
khaki. In principe kunnen de beide chocolates op één hoop geveegd worden om-
dat in de standaard alleen maar uitgegaan wordt van fenotype, uiterlijk, en niet 
de genetische achtergrond van een kleur.

Khaki
Kleur van haan en hen
Veren en schachten in alle delen effen, eenkleurig, helder 
beigegrijs.
Onderdons grijs crème wit.

Ernstige fouten
Geheel anders gekleurde veren, vlekkerige tekening 
m.u.v. invloed ultraviolet licht, goud, rood, schimmel in 
de veren of geheel zwarte of donkerbruine veren.

Fouten
Gedeeltelijk miskleurige veren, veel te lichte of veel te 
donkere veerkleur.

Khaki is een verdunning van zwart. 
Alle kleurslagen met zwart erin kunnen naar khaki om-
gezet worden net zoals met blauw.

Chocolate
Kleur van haan en hen
Veren en schachten in alle delen effen, eenkleurig pure 
chocolade bruin.
Onderdons lichtgrijsbruin. Poten en snavel kunnen 
donkere aanslag hebben.

Ernstige fouten
Geheel anders gekleurde veren, vlekkerige tekening 
m.u.v. invloed ultraviolet licht, goud, rood, schimmel in 
de veren of geheel zwarte veren.

Fouten
Gedeeltelijk miskleurige veren, veel te lichte of veel te 
donkere veerkleur.

Chocolate is een verdunning van zwart. 
Bij alle kleurslagen met zwart erin kan het zwart naar 
chocolate omgezet worden net zoals met blauw.

De volgende kleurslagen zijn o.a. mogelijk:
khaki/chocolate – in zilver en goud
- berken
- witgepareld
- porselein (dunkleur porselein zie foto rechts)
- kwartel
- bankiva patrijs,  eventl. oranje/geel geschouderd
- columbia
- gepeld
- gezoomd
- dubbelgezoomd
- geloverd
- getoept
- koekoek/gestreept
- tarwe
- goud-/zilver-/rood-/koper- halzig
- lakenvelder/vorwerk tekening
- meerzomig patrijs
- khaki/chocolate staart
- wildkleur
- zalm
- messing rug

Zilver 
chocolate 
gezoomd 
Serama 
haantje.
Wèlk 
chocolate?
De moge-
lijkheden 
zijn legio 
de effecten 
bijzonder.
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