De Langshans
Tot de meest zeldzame rassen die
we op onze Nederlandse shows nog
tegenkomen behoren zonder enige twijfel
de Langshans van de Duitse fokrichting.
Tekst en foto’s: Wim Voskamp

Het verleden
In het verleden waren er met name in Driebergen enkele fokkers die
dit ras met succes exposeerden, met name baron De Smeth van Alfen
zond regelmatig prima dieren in. Ook Van der Meulen uit Vught bezat
rond 1975 nog mooi materiaal. Later importeerde Jan Kobes, destijds
nog wonende in Almelo, topdieren uit Duitsland. De nafok hiervan
showde hij nog een aantal jaren op de Oneto. Ook in het Gelderse
Laren fokte Jan Kobes nog enkele jaren grote Langshans.
Hoe en wanneer de eerste Langshans in ons land zijn gekomen is niet
geheel duidelijk. Wel is zeker dat de Engelsen rond 1880 dieren naar
hun land brachten. Ongeveer tegelijker tijd werd het ras ook in Duitsland ingevoerd. Deze dieren kwamen uit Noord-China en kregen in
Europa de naam Croad Langshan. Dit naar aanleiding van de man die
de eerste dieren meenam naar Engeland, een zekere majoor Croad. In
Engeland en later vooral ook in Amerika, handhaafde men het oorspronkelijke type, zeer hoog gestelde hoenders met licht bevederde
loopbenen en een nagenoeg U-vormige ruglijn.
Behalve in de krielvorm heeft de Croad Langshan in ons land nooit
voet aan de grond gekregen. Wel kan ik me nog herinneren dat ik op
een BTT van vele jaren terug een haan van dit ras ter keuring kreeg
aangeboden. Dit dier was ingezonden door de bekende Duitse keurmeester L. Jobs en bezat een enorm formaat.

Een jonge haan die tijdens de Oneto van 1969 met
een 1e U werd bekroond. De inzender was baron De
Smeth van Alfen uit Driebergen.

Een paar witte Croad Langshans, getekend door L.A. Stahme
r in 1928. Deze zouden nu
nog meer dan ideaal zijn.

De Duitse fokkers hebben dit oorspronkelijke type totaal veranderd.
Men fokte gladbenige dieren met een sterk oplopende ruglijn. In het
begin waren deze dieren nog niet extreem hoog gesteld, daar werd
later pas wat meer aandacht aan besteed. Nog steeds zijn er bij onze
oosterburen nog fokkers die dit ras in goede kwaliteit in de kooien
weten te brengen en gelukkig zien we bij ons -al is het zeldzaam-, af
en toe nog prima dieren.

Eigenschappen
Hoewel we over de huidige Langshans weinig weten over de productie,
stonden deze hoenders vroeger bekend om hun vitaliteit en legkracht.
Als er vroeg in het voorjaar werd gebroed, kon de productie oplopen

Deze haan van Jan Kobes behaalde een 1e F op de
Oneto van 1986. De hoge stelling is fraai, maar de
staart was wat smal.

Een jonge zwarte hen met een 1e F tijdens
Ornithophilia 1975 van A. van Dam uit
Zwijndrecht.
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Een stel zwarte Langshans, bijna 80 jaar geleden getekend door Van Gink. De rug werd toen nog iets minder
oplopend gevraagd.

tot wel 250 eieren per jaar. Omdat ze goed bestand waren tegen de
koude winterdagen kon de leg op peil blijven. Een punt van aandacht
is wel dat de dieren door hun grote eetlust, als ze in kleine ruimte
gehouden worden, snel te vet worden. Men dient ze daarom niet overmatig te voeren, maar zorg er wel voor dat de conditie goed blijft.
De kuikens groeien doorgaans snel en zonder problemen op. Als we
in de gelegenheid zijn om de kuikens de vrije ruimte te geven, dan
wordt daar dankbaar gebruik van gemaakt.

Het type
Door hun afmetingen is de Langshan een imposante verschijning.
De hoge stelling en de sterk oplopende ruglijn zijn de meest in het
oog springende kenmerken. De brede en vrij diepe romp is van
voor tot achter bij voorkeur even breed en is vrij lang. Dit wordt nog
enigszins versterkt doordat rug en staart in een vloeiende lijn in
elkaar overgaan. Een hoeking rug/staartovergang misstaat in niet
geringe mate.

14

Witte Langshan haan waarvan de rug meer oploopt.
Dit is het huidige ideale type.

maar daar dient wel aandacht aan besteed te worden. De middellange dijen dienen glad bevederd te zijn en de lange loopbenen
mogen niet grof zijn.
De rij lange hals is licht gebogen en het halsbehang komt net tot op
het lichaam, en vanaf dat punt begint de sterk oplopende ruglijn.
De naar verhouding vrij kleine kop is voorzien van een niet te grote
kam, die fijn van structuur is en voorzien is van vier tot vijf kamtanden. Ook de hen bezit een kleine staande kam.
Hoewel de rug wel sterk oploopt moet er tijdens de beoordeling
op gelet worden dat de totale kop boven het hoogste punt van
de staart uitkomt. Langshans hebben soms de neiging om te ver
voorover te hellen (dompen), dit komt bij de krielen meer voor dan
bij de grote Langshans. Het gezicht, de kam, kinlellen en oren zijn
helderrood van kleur.
Voorkomende fouten zijn een wat smalle bouw, een niet genoeg
oplopende ruglijn en een hoekige rug/staartovergang.

Erkende kleurslagen

Een punt van aandacht
is wel dat de dieren door
hun grote eetlust, als ze in
kleine ruimte gehouden worden,
snel te vet worden.

Zwart met een krachtige groene glans op de bevedering. De oogkleur is bruinzwart en de beenkleur is zwart, maar bij oude dieren
meer leiblauw.
Blauw gezoomd, de lichaamsbevedering is egaal leiblauw met om
iedere veer een zeer donkerblauwe zoming. Een duidelijk contrast
tussen veerkleur en zoming wordt zeer gewaardeerd. De ogen en
beenkleur zijn hetzelfde als bij zwart.
Wit, bij voorkeur helderwit, hoewel bij de hanen vaak een beetje
gele aanslag in de hals- en in de zadelveren iets getolereerd wordt.
De oogkleur in roodbruin. Een fout die kan optreden is een wat
gemarmerde iris. De snavel, loopbenen en tenen zijn blauwgrijs,
maar vleeskleurig is nog toegestaan.

De staart is eerder kort dan lang, maar dient -van bovenaf gezienwel voldoende breed te zijn met korte stevige staartstuurveren, die
bij de haan volledig door sikkels en bijsikkels worden afgedekt. De
middelgrote vleugels dienen strak en horizontaal tegen het lichaam
gedragen te worden. Bij de hanen geeft dat wel eens wat problemen,

Zoals al is aangegeven zijn er maar enkele fokkers die grote Langshans fokken, ondanks dat het toch een zeer imposant ras is. De
Langshan speciaalclub bestaat binnenkort 50 jaar, dat is een mooi
moment om aan dit ras aandacht te besteden. De clubsecretaris is
G. Roelofs, Bloemstraat 10, 7461 BZ Rijssen.
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