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22 Kleurvererving
Iedereen die wel eens een nestje gefokt heeft, weet dat het soms moeilijk is te bedenken  welke kleuren uit een bepaalde combinatie 
kunnen komen. Wanneer worden het nu blauwe katers of  poezen? Kan ik crème poezen krijgen of alleen maar blauwe?  Wil ik graag 
chocolate of zwart of toch maar liever niet? Om dit overzichtelijk in een schema te brengen is heel prettig. Men kan dan meteen zien 
welke kleuren uit de combinatie kunnen komen. Het onderstaande schema hebben we in de middenpagina van het blad opgenomen, 
zodat u het eruit kunt halen en bewaren (evt. lamineren).  

Blauw        Choc           Zwart               Lilac                    Rood                            Crème

In dit schema gaan we ervan uit dat beide ouders de choc factor hebben en geen point vererven. Een kitten wordt alleen choc of lilac als beide ouders 
choc of lilac zijn of de choc factor dragen. Als dat niet het geval is, kunt u alles wegdenken uit het schema waar choc of lilac (voor) staat, en gelden alleen 
de overblijvende kleuren. Als er achter een kleur geen geslacht vermeld staat, kan het kitten zowel een poes als een kater zijn. De gebruikte afkortingen 
zijn: • SCHP= (schildpad) rood/zwarte poes,  • CHSCHP= (choc.schildpad) chocolate/rode poes •BLCR= blauw/crème poes, • LICR= lilac/créme poes.


