Langshan krielen,
typedieren bij uitstek

Waarom begon ik met Langshan krielen?
In de loop van de jaren 80 begon ik
belangstelling voor Modern Engelse
Vechtkrielen te krijgen. Het type,
de lange benen, het karakter en de
kleurslag berken spraken mij zeer aan.
Echter de hanen werden in die tijd nog
gecoupeerd en dat weerhield mij ervan
om ze aan te schaffen.
Tekst en foto’s: Arno Prins
Langshans, getekend door Ludlow in 1912.

Berken Langshan krielen
vond ik een interessant
alternatief
Dit was destijds een jonge
kleurslag, die weinig fokkers
had. Uiteindelijk lukte met me
om een haan en drie hennen
te bemachtigen. De start was
moeizaam. Een nieuw ras, waar
moet je opletten en helaas weinig kuikens. In de eerste jaren
kwamen de beoordelingen niet
boven de ZG uit. Ondanks de
moeilijke start, fok ik inmiddels
meer dan 30 jaar met veel plezier
de berken Langshan krielen.

Eisen

Zwarte Langshan krielhen. (W. Hoekstra)
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“Wat hebben ze lange benen,”
is vaak de eerste opmerking van
buitenstaanders, als ze Langshan krielen
zien. Deze hoge beenstelling en de vrij sterk
en strak oplopende rug-staartlijn, die direct
achter de hals begint, zijn twee zeer belangrijke en in het oog springende raskenmerken. Het lichaam is breed en diep. Een breed
en goed gevuld zadel zorgt voor de strakke
rug-staartlijn. De staartstuurveren mogen
niet te lang zijn en moeten goed afgedekt
worden door de staartdekveren. Van achteren gezien heeft de staart de vorm van een

omgekeerde, niet te brede V. Een Langshan
kriel moet om zijn schoonheid te kunnen
tonen mooi in balans zijn. Dat betekent, dat
de benen midden onder het lichaam moeten
staan. Als aan deze voorwaarden wordt
voldaan, hebben we het fraaie typedier, wat
de Langshan kriel in de allereerste plaats is.
Naast de belangrijke raskenmerken moeten
voor een hoge beoordeling ook de kleine
kam, de oogkleur (passend bij de kleurslag), de bevedering en de beenkleur aan de
gestelde eisen voldoen.

Een veel gestelde vraag is “hoe
hoog moet de stelling zijn?”
Het antwoord luidt dat die niet hoog
genoeg kan zijn, maar ze moet in ieder
geval passend bij de lichaamsgrootte zijn.
Een iets forser lichaam verlangt langere
benen. Het gaat dus om de verhoudingen,
niet om absolute centimeters. Hoe strak
moet de oplopende rug-staartlijn zijn?
Strak en het uiteinde van de staart moet het
hoogste punt van deze lijn zijn. Voorwaarde
is, de kop moet boven dit hoogste punt
uitsteken. Bij de beoordeling van het type
bepaalt de mate van (te) lage stelling, (te)
holle of (te) bolle rug-staartlijn de puntenaftrek. Het handhaven van een hoge
stelling is de uitdaging van de fokkerij. De
stelling naar beneden krijgen gaat bijna

probleemloos, maar het verhogen en/of het
vasthouden van een hoge stelling kost meer
inspanning.

Het aantal erkende kleurslagen is
beperkt, slechts acht
De kleurslagen zijn zwart, wit, blauw
(gezoomd), berken, goudberken, blauw
goudberken, gestreept en rood. In Duitsland zijn ook de kleuren blauw berken, buff
en wit zwartcolumbia erkend. In zwart,
wit en blauw (gezoomd) komen we de
best getypeerde dieren tegen. De andere
kleurslagen komen ten opzichte van deze
kleurslagen meestal iets te kort in type en
in stelling. De diverse berkenkleurigen zijn
pas in de jaren 70 en 80 erkend, dus nog
relatief jong. Het aantal fokkers van deze
kleurslagen is beperkt en de berkentekening maakt het foktechnisch complexer.
Daarom komen zij in type en stelling
vaak iets tekort. De kleurslag gestreept is
voortgekomen uit de kleurslag koekoek. De
wijziging naar gestreept is in de jaren 80
gerealiseerd. Om de streping te verbeteren
heeft men andere rassen ingekruist. De
streping verbeterde, maar verlies van type
en stelling zorgen nog steeds voor grote
problemen. Achteraf kun je je afvragen of
het handhaven van de kleurslag koekoek
niet beter was geweest. Immers koekoek
en zwart zijn aan elkaar verwante kleuren,
waardoor je koekoek ‘makkelijker’ kunt
verbeteren met zwart. Een oude erkende
kleurslag bij de Langshan krielen is rood.
Deze kleurslag zien we bijna nooit in
Nederland. Ook in Duitsland is het aantal
fokkers van deze kleur zeer beperkt. Vooral
het juiste type en de stelling zijn moeilijk
te realiseren. Bij de beoordeling van deze
zeldzamere kleurslagen moet met deze
factoren rekening worden gehouden.

Jonge blauwe Langshan krielhaan (Duits type) van G. Laarman met een fraai type. (Foto Wilma Taks)

De Langshankriel is van oorsprong
een Duits ras
Maar volgen wij ook de Duitse standaard? In
grote lijnen, ja, maar bij de beoordeling is
er een verschil in accenten tussen Nederland en Duitsland. Wij waarderen een hoge
stelling en een strakke rug-staartlijn zeer.
In Duitsland zijn deze twee raskenmerken
ook belangrijk, maar de staartafdekking is
bij hen een wezenlijk en belangrijk onderdeel van de keuring. In Nederland kom je
een opmerking over dit onderdeel zelden
tegen op de beoordelingskaart. In Duitsland
daarentegen wordt de staartafdekking (in het
Duits Abschluss) altijd vermeld op de kaart.
Als de staartdekveren de staartstuurpennen
niet geheel afdekken, krijg je direct puntenaftrek, minimaal één punt.

Langshan krielhen in blauw goudberken van
W. Bohne. (Archief Langshanclub)

Zwarte Langshan krielhen van W. Stockmann.
(Archief Langshanclub)
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Witte Langshan krielhen. (W. Hoekstra)

Tentoonstelling
Wil je met Langshan krielen een goed
resultaat op een tentoonstelling halen, dan
moeten ze getraind worden. Gelukkig is
het ras van nature rustig. Als je ze tijdens
de opgroeiperiode regelmatig in de hand

neemt en op een tafel of in een kooi zet,
zijn ze snel gewend. Even de borst aaien,
vinger onder de snavel en de hand onder
het achterlichaam en je zult zien, dat ze
snel de juiste stand aannemen om zich
zo goed mogelijk te verkopen tijdens de

Deze zwarte jonge Langshan krielhen van G. Laarman werd de fraaiste van de
keurmeester en behaalde een F96 op de Oneto 2019. (Foto Wilma Taks)
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keuring. Ook de keurmeester moet voor
een goed oordeel op deze wijze de haan en
hen in stelling brengen. Het mag duidelijk
zijn, dat door rammelen aan het kooiluikje
de Langshankriel zich niet optimaal zal
tonen. Soms heb je dieren, die schrikkerig
blijven, ook al laten ze in het hok al hun
schoonheid zien. Als ze zich in de kooi
niet willen stellen is het verstandig om
ze niet op te nemen in de foktoom. De
Langshankriel is op onze tentoonstellingen
niet een alledaagse verschijning. Slechts
een klein aantal fokkers houdt zich actief
bezig met dit ras. Het ras kan versterking
van nieuwe fokkers zeer goed gebruiken.
De Langshan Fokkers Speciaal Club,
kortweg LFSC genoemd, is de speciaalclub,
waar naast de Langshan krielen, ook
de grote Langshan, de Croad Langshan
en Croad Langshan krielen zijn
ondergebracht. De LFSC zou dit jaar haar
35-jarige jubileum met de clubshow vieren
op de aanstaande Oneto in Enschede,
maar helaas kon dit geen doorgang vinden
vanwege vogelgriep.

Tot slot
Voor wie een rustig, elegant showras en een
typedier bij uitstek wil hebben zijn Langshan
krielen een aanrader.

‹‹

Een winnende zwarte haan op de Europashow in Leipzig (2006). De stelling is
fraai, de halsbevedering lijkt wat ruw. (Foto: Rudi Proll)

