
De feiten rond driekleur bij de Stabijhoun  

 

Er is heel wat te doen rond driekleur bij de stabij, er ligt een ledenvoorstel om driekleur niet langer te 

diskwalificeren voor de fokkerij. Er zijn voor- en tegenstanders en er moet een besluit worden genomen, 

dat kan het beste op basis van kennis en feiten.   

Driekleur geeft op zich geen gezondheidsproblemen, het is geen halszaak om die genen te elimineren. Maar 

als er tegen driekleur geselecteerd wordt (wat nu het geval is), heeft dat effect op de genendiversiteit. Het 

is daarom een onderwerp om serieus op in te gaan, want een krimpende genenpool is een bedreiging voor 

de gezondheid van de populatie.  

Hoe zit het nu eigenlijk met driekleur … hoe vererft het en hoe vaak komt het voor?  

  

Bij de stabij komt tanpoint en wolfsgrauw voor (ook wel wolfgray, wild sable of wolfsable genoemd), dat 

kan zich uiten bij zowel zwart-witte als bruin-witte honden. Tanaftekening kan variëren van duidelijk 

aanwezig tot nauwelijks zichtbaar gekleurde haren.  

Bruin-witte Stabij met duidelijke tanpoint:    Zwart-witte Stabij met wolfspatroon  

  

Hoe vererft driekleur? Marjolein Roosendaal legt uit hoe het zit.  

De stabij komt voor in zwartbont en bruinbont en met of zonder schimmelaftekening. Dat zijn de kleuren 

die volgens de rasstandaard zijn erkend.  

Er zijn echter ook enkele kleuren die volgens de rasstandaard en het fokreglement niet zijn toegestaan:  

driekleur en tanpoint. Hoe vererft dat precies en hoe kunnen we ongewenste kleuren vermijden?  

Eigenschappen liggen op genen en die genen zijn altijd aanwezig in een paar, twee stuks dus.   

Een genenpaar ligt op een vaste plaats en die plaats heet “locus”.  

Als er een gen dominant is, kan het voorkomen dat het recessieve gen van de twee niet zichtbaar is. Dat 

fenomeen zien we bij zwart en bruin: zwart is dominant over bruin. Zo kan een zwarte hond een gen voor 

bruin dragen zonder dat het zichtbaar is. Bruin kan geen zwart dragen: bruin is recessief (ondergeschikt) en 

als je bruin ziet betekent het dat er twee genen voor bruin zijn.  

Om de (mis)kleuren van de stabij te begrijpen moeten we de A-locus, de B-locus en de K-locus begrijpen.  

  



B-locus  

De kleuren van de stabij worden veroorzaakt door een aantal genen, waarvan de B-locus verantwoordelijk 

is voor het bruin of het zwart. Daar kennen we de B (zwart) en de b (bruin).  

K-locus  

De K-locus is een locus dat zorgt dat je de patronen van A-locus wel of niet kunt zien. KB is daarbij 

dominant, ky is recessief. Dat betekent dat als een hond KB/ky draagt, je niets kunt zien van A-locus. KB 

verhindert dat. Ook als een hond KB/KB heeft zie je A-locus niet. Als een hond ky/ky heeft zie je A-locus 

wél.  

Bij de stabij komen alle opties voor. KB/KB geeft een normale bonte hond, KB/ky geeft ook een normale 

bonte hond. ky/ky geeft een bonte hond waarbij je A-locus kunt zien.  

Of er dan een miskleur zichtbaar wordt hangt natuurlijk af van wat er op A-locus ligt. En 

die A-locus is best ingewikkeld.  

A-locus  

De A-locus kent bij de stabij drie mogelijkheden: aw, wat staat voor wolfspatroon, at, wat staat voor 

tanpoint en a, wat staat voor recessief zwart. Deze volgorde is ook de volgorde van dominantie: aw, at en a.  

A-locus is een lastig locus. We weten uit ervaring bij vele andere rassen dat er mengvormen zijn. Dat is 

anders dan bij de B-locus. Daar zie je het bruin niet als het aanwezig is. Bij A-locus zien we vaak de 

onderliggende genen wél.    

Stel nu dat een hond ky/ky heeft en we A-locus kunnen zien, wat zijn dan de mogelijkheden?  

Een hond kan aw/aw zijn. Dat is het wolfspatroon en dat zien we niet zo vaak. Het aw-gen is vrij zeldzaam 

bij stabijs namelijk, dus als het voorkomt is het er meestal maar één.  

Een hond kan ook at/at zijn. Dan zien we een tanaftekening. Dat gebeurt ook niet zo heel vaak, ook at is vrij 

zeldzaam.  

Een hond kan ook a/a zijn. En nu wordt het lastig: een a/a hond ziet er namelijk gewoon uit als een bonte 

hond. a/a, we noemen het ook recessief zwart, geeft simpelweg een zwarte (of bruine) kleur. Een hond 

die ky/ky heeft en ook a/a ziet er dus gewoon uit als een normale stabij, zonder miskleuren.  

Als een hond een mengvorm heeft, zien we een deel van beide genen. aw/a bijvoorbeeld is de driekleur 

zoals we die de laatste tijd regelmatig zien. En at/a is de miskleur die vaak gemist wordt: een bonte hond 

die bijvoorbeeld aan de binnenzijde van het oor wat tankleurige haartjes heeft en op de poten misschien 

enkele tankleurige stipjes.  

Als we gaan fokken met een miskleur is het dus allereerst zaak te zorgen dat we weten wat voor kleuren de 

honden dragen. Zowel A-locus als K-locus is te testen, dus dat is geen probleem.  

Als een miskleur wordt ingezet is het van belang te zorgen dat de partner KB/KB heeft.  

Dan zullen alle pups namelijk ten minste één KB-gen hebben, waardoor ze normaal gekleurd zullen zijn, 

zonder ongewenste aftekening in het bont.  

NB1 de term dominant heeft hier niets te maken met karakter, maar beschrijft hoe verschillende genen zich 

tot elkaar verhouden.  

NB2 de termen dominant zwart en recessief zwart hebben niets te maken met de hoe zwart of bruin een 

stabij is. Het is niet zo dat een dominant zwarte hond veel zwart of bruin heeft en een recessief zwarte 

hond maar weinig zwart of bruin. Aan de buitenkant kun je het verschil tussen dominant of recessief zwart 

niet zien. Ook deze termen beschrijven hoe verschillende genen zich tot elkaar verhouden.   



NB3 Op A kan ook de variant Ay liggen en op K kan kbr voorkomen. Daarnaast zou een variatie op de Elocus 

invloed uit kunnen oefenen op de uiting van driekleur, maar tot nu toe zijn deze genen niet bij de stabij 

aangetroffen. Voor de leesbaarheid van het stuk zijn deze varianten in de uitleg weggelaten.  

Hoe vaak komt driekleur voor?  
Vóór 1969 zijn er geen driekleuren in het stamboek geregistreerd. Het is niet waarschijnlijk dat driekleur 

toen niet voorkwam, maar indertijd was het gebruikelijk dat ‘foute’ pups niet geregistreerd werden, ze 

werden zonder stamboom verkocht. Een andere geopperde mogelijkheid is dat er later honden zijn 

ingekruist of ‘ondergeschoven’ die driekleur vererfden. Wat waar is, zullen we wel nooit te weten komen. 

Over die periode is in ieder geval niets bekend.  

De volgende cijfers komen uit ZooEasy en gaan over de wereldwijde populatie. Of dit alle driekleuren 

betreft is niet duidelijk. Tanaftekening kan namelijk wel eens gemist worden en bij bruin-witte honden valt 

het vaak helemaal niet op. We hebben nog geen bruin-witte honden met wolfspatroon gezien, komt dat 

omdat die er nog niet waren, of omdat de kleurverschillen te klein zijn? Daarbij is een bruin-witte hond met 

tanpoint of wolfspatroon feitelijk geen driekleur omdat er geen haartje zwart aan te pas komt.  

Hieronder het aantal nesten met driekleur dat per jaar geboren is:  

 

De helft van alle geregistreerde driekleuren is in de laatste 10 jaar geboren.  

Om de cijfers in het juiste perspectief te plaatsen, moet je weten dat het aantal nesten in de loop der jaren 

ook is gestegen. Hieronder zie je dat het aantal nesten per jaar sinds ongeveer 1993 is verdrievoudigd.  



 
Het beste beeld krijg je als je het percentage driekleurnesten per jaar uitrekent:  

 

De grote variatie op de eerste helft van de grafiek wordt verklaard door het kleine aantal nesten dat in die 

jaren geboren werd. Hoe groter de aantallen, hoe betrouwbaarder de cijfers worden. Vanaf ongeveer 1993 

stijgt het aantal nesten sterk en worden de cijfers minder grillig. De rode lijn geeft het gemiddelde per 

generatie (grofweg 5 jaar) aan, de groene lijn het gemiddelde per 10 jaar.  

  

DNA-gegevens  
Tot op heden (februari 2019) is het DNA van 172 zwart-witte en bruin-witte stabijs getest op kleur, op de A- 

en de K-locus om precies te zijn, hier zitten dus geen driekleuren bij. De verdeling is als volgt:  
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- driekleur ligt op A  

- wat op A ligt kan alleen zichtbaar worden als een hond kyky heeft  

- kyky met aa ziet er uit als normaal zwart-wit of bruin-wit (7,6 % van de geteste honden is kyky/aa)   

- als beide ouders ky dragen en een van hen ook aw of at, kan driekleur geboren worden  

- A en K vererven onafhankelijk van elkaar  

Het lijkt erop dat de frequentie van ky de afgelopen jaren is gestegen, al weten we dat niet zeker omdat we 

eerder nooit getest hebben. Toevalsfactor kan een grote rol gespeeld hebben; een kyky-stabij met veel 

nakomelingen in de fokkerij kan de frequentie snel doen omslaan van zeldzaam naar regelmatig 

voorkomend. In een kleine populatie kan toeval een grote invloed hebben, zowel goedschiks als 

kwaadschiks.  

  

Overweging  
Het aantal driekleuren neemt statistisch gezien niet significant toe. Het percentage is laag, de 

genendiversiteit lijkt voorlopig niet in gevaar te komen door het (blijven) uitsluiten van driekleur voor de 

fokkerij.   

We staan voor de keuze om driekleur als minder gewenst aan te merken of het als ongewenst te blijven 

zien. In beide gevallen is het noodzakelijk om een fokbeleid te hanteren dat recht doet aan die keuze én dat 

optimaal gebruik maakt van de beschikbare genendiversiteit. Het is mogelijk om met een driekleur te 

fokken zonder driekleurpups op de wereld te zetten, het is tegelijkertijd mogelijk om het verantwoordelijke 

gen voor driekleur gefaseerd uit het ras te fokken, zonder verlies van genen. De DNA-technieken zijn er.  

Het is in ieder geval duidelijk dat een zinvolle regelgeving alleen mogelijk is als alle (fok)dieren op kleur 

getest worden. Op dit moment is dat nog lastig vanwege kosten en praktische zaken. De ontwikkelingen bij 

DNA-testen gaan echter snel, ze worden steeds beter en goedkoper. De verwachting is dat in de nabije 

toekomst genoombrede DNA-testen (zoals Embark en MyDogDNA) een belangrijk en algemeen inzetbaar 

instrument worden voor een duurzame hondenfokkerij. Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 

van de Universiteit Utrecht is bezig met een softwareprogramma dat gebruik maakt van o.a. die 

DNAgegevens om tot fokwaardeschatting te komen. Utrecht hoopt dit programma volgend jaar operabel te 
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hebben. We hebben nog de tijd om te wachten op die ontwikkelingen om dan een zinvol fokbeleid op te 

stellen (dat niet alleen driekleur omvat).  

Ondertussen is het zaak de ontwikkeling van driekleur in het ras te monitoren. Mocht er een duidelijke 

stijging in het percentage driekleuren gesignaleerd worden waardoor de genendiversiteit in het geding 

komt, dan kan het wenselijk zijn het fokbeleid eerder aan te passen.  
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