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CROAD LANGSHANS 
Het is altijd een raadsel waarom iemand zich nu precies aangetrokken voelt tot 
een bepaald honden-, katten- of kippenras, maar in het geval van de Engelse 
Croad Langshans  krijg ik vaak te horen dat het liefde op het eerste gezicht was, 
toen men deze zachtaardige reuzenhoenders voor het eerst zag. 
 
Het perfecte nutras 
De Croad Langshan is een zwaar ras. Hun zachte, zwarte gevederte met de  
intens groene weerschijn is een van hun charmes. (Er zijn ook witte Croad 
Langshans, maar niet zo veel.) 
Ze hebben donkere, pientere 
ogen, een trotse houding en ze 
leggen rose-bruine eieren. Ze 
zijn bekend om hun U vormige 
silhouet gezien van opzij, 
waarbij de staart van zowel de 
haan als de hen even hoog is 
als de kop. Andere raseigen-
schappen zijn de bevederde 
loopbenen plus buitentenen. 
De voetzolen behoren rose te 
zijn, en de teennagels wit. 
 
Rechts: De Engelse fokster 
Annette Adaway toont hier de 
groene glans van een van haar 
Croad hennen van  2010.  



Croads zijn vriendelijk en nieuwsgierig van aard. Het zijn over het algemeen 
rustige dieren en je hebt echt pech als je een agressieve haan zou hebben. Maar 
mocht dit toch ooit gebeuren, weet dan dat ze ook uitstekend geschikt zijn voor 
in de pan! 
 
Ze kunnen zo’n 150 grote, pruimkleurige eieren leggen per jaar en leven lang – 
10 jaar is niet ongewoon, maar de leg neemt dramatisch af na het 6e jaar. 

 
Ik moet eerlijk zeggen, dat zoals bij 
veel van de zeldzamere rassen, de 
vruchtbaarheid niet altijd zo goed is. 
En als je ze wilt hebben, zal je 
misschien ver moeten reizen, hoe-
wel ik aangenaam verrast ben met 
het aantal fokkers uit heel Europa 
dat zich spontaan meldt bij de Club. 
We hebben nu in bijna alle West-
Europese landen wel een paar 
leden, en die hebben hun Croads 
gekocht bij fokkers bij hun in de 
buurt. Afgaande op de foto’s zien ze 
er erg goed uit. 
 
Links: De winnende haan op de 
Croad Langshan Club Show in 
Engeland, 2008, gefokt door Tracey 
Chubb (de huidige vicevoorzitter 
van de club). 
 
 
 
Helemaal uit China 
De meeste hoenderrassen zijn 
ontstaan in Azië, en Langshan is een 
provincie in het noorden van China, 
dicht bij de grens met Mongolië. In 
Engeland werden de eerste Lang-
shans geïmporteerd door Majoor F T 
Croad in 1872. De Croad Langshans 

zijn hier de nakomelingen van en er wordt aangenomen dat zij het meest over-
eenkomen met het originele type.  
 
Er bestaan ook andere Langshans – zoals de Duitse, Moderne, Australische en 
Amerikaanse Langshans, maar die zijn hoger gesteld met langere poten dan de 
Croad. Men zegt dat vóór 1940 in Australië 50% van de nationale pluimveestapel 
bestond uit Langshans, maar toen de vruchtbaarheid terugliep zijn er Orpingtons 
ingekruist en nu lijken ze meer op de Moderne Langshans dan op de Croads. 
  
Toen ze in Engeland arriveerden, stonden de pluimveebobo’s (een en al rivaliteit 
en politiek) niet te popelen om ze als apart ras toe te laten, en classificeerden ze 
als slechte Cochins. Het was Majoor Croad’s nicht, Mej. A C Croad, die er 
ondanks felle tegenstand voor gestreden heeft om het ras te laten erkennen.  
De woede en bitterheid in de argumenten is moeilijk te begrijpen, maar los van 
persoonlijke trots ging het ook om commerciële belangen. Een nieuw ras dat een 
goede bout gaf maar daarbij ook een goede legkip was, kon de eigenaar succes 
brengen, maar ook de populariteit van een ander ras omlaag halen. 



Boven: Een brief, geschreven door Mej. A C Croad, uit Worthing, West Sussex, in 
1900: “Geachte heer, met plezier stuur ik u een kopie van mijn geschiedenis 
van de Langshan hoenders….” Voor de moderne lezers is dit boek niet zo 
interessant, omdat een groot deel gaat over haar strijd om de Langshans als 
apart ras erkend te krijgen – en niet als een slechte variëteit van de Cochin – en 
de bittere strijd met andere pluimveefokkers die het niet met haar eens waren. 
 
De geschiedenis komt tot leven 
In boeken over de Croad Langshan staat vaak geschreven: ‘Er zijn misschien nog 
Langshans in China’. Een paar clubleden dachten er zelfs over om eens naar 
China te reizen en in de provincie te gaan zoeken. U kunt zich onze verbazing en 
verrukking voorstellen toen we een e-mail kregen van Jifa Zhang van de 
Langshan Chicken Farm in de Volksrepubliek China. Hij schreef:  

“Ik ben werknemer in een kippenfarm, genaamd  Langshan Chicken Farm,  
in de stad Yangkou, Rudong Country, Nantong City, Jiangsu Province in China. 
Helaas is de Langshan nu in China bedreigd met uitsterven, dus we hopen 
informatie met u uit te wisselen om onze Langshans te helpen. Onze website is: 
www.langshanji.com. 

“De Langshan Chicken Farm, opgericht in 1959 in China, houdt zich 
voornamelijk bezig met het in stand houden, verbeteren en fokken van de 
Langshan hoenders. Omdat de Langshan langzaam groeit en geen bepaalde 
voordelen biedt, is het aantal in de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Sinds 
de toegenomen zorg voor het in stand houden van soorten heeft de 
Volksrepubliek China ons zeer veel hulp aangeboden. Tevens hopen wij de 
Langshan wereldwijd te promoten zodat meer mensen zich om het ras gaan 
bekommeren. 

“Met hulp van de Volksrepubliek China bedraagt ons kapitaal momenteel 
meer dan 30.000.000 RMB, we hebben een oppervlakte van 200.000 m², 20 
standaard kippenhokken, 2 broeikassen, standaard isolatieafdelingen, enz. De 
standaard kippenhokken bieden plaats aan 50.000 Langshan kippen.  

“We hebben al wat vooruitgang geboekt met de Langshans, maar er is nog 
meer nodig. Zo willen wij bijvoorbeeld graag meer weten over de ontwikkelings-

http://www.langshanji.com/


geschiedenis en glorietijd van de Langshan in het buitenland, enz. Tenslotte 
nodigen wij u en alle clubleden van harte uit om onze kippenfarm te bezoeken! 

Wij hopen snel meer 
van u te horen.” 
 
Links: Het was altijd 
de vraag "Zijn er nog 
Langshans in China?" 
Dit jaar werden we 
verrast met bericht 
van Jifa Zhang, een 
jonge man uit de 
Volksrepubliek China. 
Hij werkt op de 
Langshan Chicken 
Farm, waar ze 50.000 
Langshans hebben. 
Zie de website; 
www.langshanji.com 
 
Dit is dus wel een 
enorme kippenfokkerij 
– wij hebben slechts 
ong. 2000 Croads in 
Engeland, en nog wat 
Moderne Langshans – 

maar sinds dit contact hebben we heel wat informatie uitgewisseld. Als u op de 
website kijkt, zult u zien dat de Langshans op de fokkerij meer het type van de 
Moderne Langshan zijn dan van de Croads. Als onze Club ooit naar China gaat, 
willen we proberen uit te vinden of het  originele ‘Croad type’ nog te vinden is in 
de provincie Langshan. (Deze Farm is meer naar het zuiden, bij Shanghai.) 
 
Nog een historische ontdekking… 
Eerder dit jaar was er nog een bijzondere ver-
rassing – de ontdekking van 3 Langshan trofeeën 
die ‘uit oogpunt van veiligheid’ al sinds 1930 
opgeslagen waren in een notariskantoor. Veel 
speciaalclubs zijn tijdens en na de oorlogsjaren een 
stille dood gestorven, zo ook de Croad Langshan 
club, en toen de club in 1979 opnieuw opgericht 
werd, waren deze ereprijzen al lang vergeten. 
Totdat dit jaar het notariskantoor ging sluiten en de 
kasten leeggemaakt werden… 
 
Rechts: Tracey Chubb (links), de vicevoorzitter 
van de Croad Langshan Club van Groot Brittannië 
en voorzitter Shelley Rogerson tonen de prachtige 
zilveren trofeeën die in 2010 teruggevonden 
werden. 
 
 
Een van de bekers, met de gravering ‘Langshan 
Fanciers Association Cup’, werd voor het eerst 
uitgereikt in 1902, en de ‘Cock Challenge Cup’ in 
1927. Het prachtige gegraveerde zilveren schild 
wat de dames vol trots tonen op de foto, werd voor 
het eerst toegekend in 1913. 
 

http://www.langshanji.com/


Croad Langshans houden 
Er is niet veel verschil tussen het houden van  Croads of andere zware rassen. Ze 
zijn vriendelijk, gehard en passen zich goed aan, wat blijkt uit het feit dat ze in 
het koude Scandinavië en Schotland net zo goed gedijen als in het hete 
Australië. De hennen zijn goede kloeken en ze zijn niet makkelijk van hun 
broedsheid af te brengen. Er zijn wel eens ongelukjes vanwege hun grote 
formaat – zware hennen trappen soms op een klein kuikentje. En om pootletsel 
te voorkomen moeten ze niet zulke hoge stokken hebben; een hoogte van 15 cm 
is voldoende, en som-
mige Croads slapen 
zelfs liever in het 
bodemstrooisel. 
 
Rechts: De mooie en 
praktische hokken 
van Bev Nelson;   
onder het schuine 
dak staat het voer 
droog en kunnen de 
kippen schuilen.  
 
Eten en drinken 
Zorg dat er de hele 
dag door legmeel of 
legkorrel van een 
goede kwaliteit aan-
wezig is, met vers 
drinkwater en kippen-
grit.  Voer dan in de 
namiddag nog wat graan, want het bevordert een goede nachtrust als de kippen 
gaan slapen met een gevulde krop. Het is natuurlijk prachtig als de kippen op 
gras mogen lopen, maar dat is niet bij iedereen mogelijk vanwege ruimtegebrek 
of roofdieren. In Engeland zijn de vossen overal en geven niet snel op. Ook 
nertsen zijn een probleem en niet makkelijk buiten te houden, want ze kunnen 
door de kleinste openingen. 

Boven: Grote witte Croad Langshans van Shelley Rogerson, de voorzitter van de 
Britse Speciaalclub Club. 



Het is belangrijk om het 
immuunsysteem op peil te 
houden en het kan helpen  
om appelazijn, knoflook en 
wateroplosbare vitaminen 
toe te voegen aan het 
drinkwater tijdens stress-
volle perioden zoals de rui 
of tijdens nat, heet of erg 
koud weer. 
 
Croads zijn dol op een 
handje rozijnen en ze lusten 
ook graag groen, zoals kool 
of (niet giftig!) onkruid uit 
de tuin. Je kan dat bijv. in 
een ruifje of mandje doen 
en ophangen. 
 
Rechts: Als de Croad 
Langshan kuikens uitko-
men lijken het wel bas-
taards, maar deze kleur is 
correct. De kopjes van een 
stel kuikens horen te lijken 
op ‘een bosje viooltjes’. 
 
Leer je Croads kennen:   
Voor voedsel, water en onderkomen is gezorgd, dus nu is er tijd om je kippen 
beter te leren kennen. Croad Langshans zijn rustige, gedweeë kippen en heel 
vriendelijk, als je de tijd neemt om ze te leren kennen. Door regelmatig voer aan 
te bieden met de hand zullen ze je gaan vertrouwen. 
Door veel naar je kippen te kijken leer je of het goed met ze gaat en wat 
normaal is. Een bleke kam of dunne mest kan een teken zijn dat de kip ziek is. 

Ze moeten altijd alert zijn en geïnte-
resseerd. Pak ze af en toe op en 
controleer de nek en rond de cloaca op 
luizen of mijten. Als je dat regelmatig 
doet, ben je er tijdig bij en kan je ze snel 
behandelen met een spuitbus tegen 
ongedierte. 
Croads zijn zware dieren en hun 
voetzolen beschadigen soms door 
doorntjes of scherpe steentjes. Gebruik 
bij kleine wondjes waterstofperoxide; dat 
maakt goed schoon en bevordert de 
genezing. 
 
Links: Een grote zwarte Croad Langshan 
haan, gefokt door Dieter Giesemeyer in 
Duitsland. 
 
Hoe zware kippen oppakken: Zet je 
hand onder de kip en houd de poten 
stevig tussen je vingers, met twee 
vingers tussen de poten. Laat het 
borstbeen rusten op je onderarm, met de 
kop onder je arm om vleugelklapperen te 



voorkomen. Grijp dan het onderste stuk van de poten met je andere hand vast 
en ondersteun de kip met twee handen. Deze manier is nodig omdat de Croads 

echt zwaar zijn; een volwassen 
haan weegt ongeveer 4,5 kg. Je 
kan de kippen het beste op-
pakken als ze ‘s avonds op stok 
gegaan zijn. In het donker zijn 
kippen altijd veel rustiger. 
 
 
Links: Dat is pas winnen! In 
2009, op de Nationale Show waar 
de  Clubshow ter ere van het 30-
jarig jubileum van de Club was 
ondergebracht, won de zwarte 
Croad Langshan haan van Clare 
Curtis bijna alles wat te winnen 
was, inclusief reserve kampioen. 
We denken dat dit de grootste 
eer is die een Croad in de UK ooit 
overkomen is sinds 1872. Dit is 
Clare met kampioen ‘Bradley’ en 
alle ereprijzen die hij won op die  
Nationale Show. 
 

 
Zeer belangrijk: de eikleur 
Men zegt vaak dat Croad 
Langshans ‘pruimkleurige’ eieren 
leggen, maar dat is niet hele-
maal correct. Ze zijn wat bleek-
pruimkleurig, maar met het 
woord ‘pruim’ wordt eigenlijk 
verwezen naar het bedauwde 
laagje op ongewassen pruimen. 
Het perfecte Croad ei heeft zo’n 
zelfde laagje, over een rose-
bruine eischaalkleur. De stan-
daard hanteert als eikleur echter 
gewoon ‘bruin’. 
 
Dit bedauwde laagje op de ei-
schaal telt mee op een eieren-
keuring, maar is snel beschadigd 
en verdwijnt ook als je er met 
vettige vingers aan komt. 
 
Zoals bij zo vele rassen kan de eikleur variëren; dat loopt bij de Croad Langshan 
van een iets getint ei tot een donkerbruin ei, met meer of minder ‘dauw’, en kan 
wisselen van dag tot dag of naar gelang het seizoen. Ook voor de juiste eikleur 
moet men zorgvuldig selecteren in de foktoom. 
 
Langshans over de wereld 
Toen een paar dappere fokkers in 1979 de Engelse Croad Langshan Club 
oprichtten, waren er 50 leden. Een paar van de ‘oude garde’ zijn nog steeds lid 
en zijn met hun jarenlange ervaring onmisbaar om de nieuwe leden van kennis 
en adviezen te voorzien. Met hun hulp hebben we gelukkig in de UK en andere 
Europese landen weer een aantal jongere toegewijde fokkers gekregen – zowel 



mannen als vrouwen – die uitstekende Croad Langshans fokken, waardoor we 
weer vertrouwen hebben in de toekomst van het ras. 

 
Kennis werd traditioneel 
verspreid door praten met 
keurmeesters en fokkers op 
de show, of door ervaren 
fokkers te bezoeken. Maar 
met de komst van het inter-
net is het supermakkelijk om 
informatie te verkrijgen van 
de Club of andere websites. 
Het resultaat is dat ons 
ledenaantal sindsdien enorm 
gestegen is, tot 140, op het 
moment van schrijven!  
 
Links: Handtamme Croad 
Langshans van Fokker Raf 
Heylen in België. 
 
Deze nieuwe leden zijn 
grofweg te verdelen in 3 

categorieën: nieuwkomers in de kippenhobby die de Croad Langshans gewoon 
leuk vinden, ervaren fokkers die zich willen specialiseren in de Croads en Croad 
Langshan fokkers wereldwijd in landen die zelf geen speciaalclub hebben. Zo 
hebben we nu ook leden in Australië, België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, 
Noorwegen, Spanje en Zweden. Maar ondanks een niet aflatende stroom vragen 
uit Amerika, hebben we toch nog geen contact met Croad Langshan fokkers 
daar. 
 
De taak van de secretaresse 
van de Club is door deze 
revolutionaire ontwikkelingen 
wel een stuk eenvoudiger 
geworden; fokkers met elkaar 
in contact brengen en de 
verspreiding van de nieuws-
brief gaat nu veelal via 
internet, want 70% van de 
Clubleden heeft internet. 
 
Rechts: Ja, ze zijn echt tam! 
Maria Michaelsson uit 
Zweden, een van de nieuwe 
Clubleden, stuurde deze foto 
van haar man Johan met een 
van hun jonge Croad hanen. 
 
 
Croads in Europa 
Een ander voordeel van de uitbreiding van het ledental is de rijk gevarieerde 
informatie die vanuit alle delen van Engeland en andere landen tot ons komt, 
zowel over de historie van de Croad Langshan als over de huidige stand van het 
ras. Hieronder volgt een selectie uit de communicatie met diverse Croad 
Langshan liefhebbers, wat nu echt een ‘internationale vriendenclub’ geworden is. 



Dieter Geisemeyer uit Duitsland 
stuurde ons kopieën van brieven 
geschreven door de nicht van Majoor 
Croad, haar originele boek uit 1900 
over de Croad Langshans en histo-
rische artikelen uit Europa en de 
USA. Een van de stukken bevatte een 
tekening uit een Engels Pluimvee blad 
van 1884. Dieter helpt bij de 
organisatie van shows voor de grote 
en kriel Croad Langshans en Duitse 
Langshans in Noord-Duitsland. 
 
Links: "Een Langshan haan uit de 
foklijn van Mr. Croad" door de voor-
aanstaande Victoriaanse tekenaar en 
pluimveekeurmeester Harrison Weir 
(Poultry magazine, Britain, 1884) 
 
Paola Caroselli in Italië is er onlangs 
in geslaagd om haar kleine toom 
oude Croad Langshans weer aan te 
vullen met een aantal kuikens - 17 
uit de 20 eieren van een Noord-
Italiaanse fokker die de beste Croad 
Langshan showde op de ‘Italian 
Campionato’ van 2009. Vanuit haar 
boerderij dicht bij Rome stuurde 
Paola ons foto’s van een oud Italiaans 
boek over pluimvee houden, uitge-
geven in Milaan in 1889. Majoor 

Croad wordt er in genoemd en er staat ook een tekening in van een Langshan.  
 
Rechts: Een Italiaans boek uit 
1889 met een artikel over 
Langshans. 
 
Ook Einar Frette en Sissel 
Jonassen uit Noorwegen 
stuurden ons een foto van een 
Noors boek, gevonden in een 
winkel voor antieke boeken en 
gedateerd 1892. Tot hun verba-
zing stond er een afbeelding 
van een Croad Langshan in, 
beschreven als de ‘parel van 
Azië’ waar Einar en Sissel het 
volledig mee eens zijn:  
 
“Helaas bestond het ras hier 
niet, dus begon ik buitenlandse 
fokkers te zoeken. Via de Deense Langshan Club kreeg ik gelukkig een adres van 
een grote fokker van de Croads in Hornsyld, Denemarken. Deze fokker was erg 
aardig en nodigde ons uit voor een bezoek. De eerste keer ging het fout, maar 
de tweede keer lukte het ons om wat kuikens uit te broeden. De eerste Croads 
(4 hennen en drie hanen) zagen het daglicht in Noorwegen op 23 juni 2009. 
 



Als trotse eigenaars hebben we gade geslagen hoe onze hoenders, vooral de 
hanen, uitgroeiden tot prachtige dieren.  Met 8 maanden woog de haan 4,2 kg. 
De hennen zijn ook geweldig. Als ze zo met z’n allen vrij in de tuin lopen is het 
een majestueus gezicht en bezoekers zijn altijd zeer onder de indruk. We hopen 
dat we meer liefhebbers voor dit ras in Noorwegen kunnen vinden. Sinds we 
besloten hebben om Croad Langshans te gaan houden, hebben we een heel 
netwerk van fokkersvrienden 
gekregen in diverse landen en  
van alle leeftijden en sociale 
achtergronden. We zijn er van 
overtuigd dat de Croads ons 
nog heel veel plezier zullen 
geven in de komende jaren.” 
 
Rechts: Einar Frette, clublid 
uit Noorwegen, stuurde ons 
deze foto van zijn opgroeiende 
Croads. De afgelopen winter 
was erg koud met meer 
sneeuw dan gewoonlijk, maar 
zijn Croads hebben het 
overleefd. 
 
Tony McKenna uit New South 
Wales, Australia, stuurde ons 
een heel informatief stukje geschiedenis uit een oud Australisch pluimveeblad. 
Tony fokt al 14 jaar Croad Langshans en toen hij ze voor de eerste keer inzond 
op de Nationale Show van Canberra in 2009, had hij de mooiste van het ras en 
van alle Langshans, inclusief de Australische Langshans van topfokkers. 
 
Een andere fokker in Australia is Mark Kyle-Robinson: 
“Ik heb nog nooit een van de kippen verloren wegens de hitte, hoewel het hier 
soms wel bijna 40 graden is.” 
 
Rechts: Mark Kyle-
Robinson in Australië 
moet zijn kippen be-
schermen tegen roof-
dieren en teveel zon. 
Dit opfokhok geeft de 
kuikens een veilige en 
beschutte plek om op 
te groeien. 
 
“Ze eten wel minder en 
ik heb soms medelijden 
met de leggende hen-
nen en de jonge dieren 
die nog aan de hitte 
moeten wennen. Ik 
hou de grond in de 
koelste delen van de 
tuin vochtig met de 
tuinslang en als het erg 
heet is, doe ik blokken 
ijs in de drinkbakken 
en geef 2x per dag 
vers koud drinkwater.” 



Vanuit de Canarische Eilanen meldt John O’Shea: “Croad Langshans doen het 
ook goed in het droge Gran Canaria, zo verschillend van de omstandigheden in 
Noord-China.  Ik hield al 7 jaar kippen hier, maar toen ik een plaatje van een 
grote Croad Langshan zag, was ik verkocht en wist dat ik voortaan die kippen 
wilde houden. Mijn eerste broedeieren kwamen uit de UK en er is 80% uitge-
komen. Sindsdien heb ik ook kuikens van eieren van andere Croad fokkers van 
verschillende bloedlijnen. Croad Langshans hebben alles wat ik graag zie in een 
kip: groot, makkelijk te houden, niet vechtachtig of nerveus. Ze komen naar je 
toe lopen als een hondje en lijken zelfs  je gezelschap op prijs te stellen”. 
  
In Spanje staat Kevin Forster voor dezelfde uitdaging om zijn kippen verkoeling 
te geven en te zorgen dat ze geen hitte-stress krijgen. Hij doet dekzijlen over de 
bovenkant van zijn al beschaduwde rennen voor wat extra schaduw. “Op erg 
hete dagen rol ik de verlengsnoeren uit vanuit huis voor ventilators. Het is heel 
grappig om te zien hoe de kippen onder de ventilator gaan staan met hun ogen 
dicht terwijl hun veren om hen heen wapperen, duidelijk genietend van het 
verkoelende windje! We verversen ook het drinkwater meerdere keren per dag, 
omdat het anders te warm wordt.” 
 
We vinden het altijd leuk om iets te horen van onze leden en proberen nuttige 
adviezen door te geven. Met zoveel actieve leden en zoveel interesse in het ras, 
denken we dat de Croad Langshan Club in de toekomst nog zal groeien, de 
banden tussen de leden sterker zullen worden en ook dat er via internet steeds 

meer belangrijke informatie verspreid zal worden in de jaren die 
nog gaan komen. 
 
U kunt contact met ons opnemen via de website van de Club 
www.croadlangshan.org.uk  
 
Rechts:  
In 2009 vierde de Engelse Croad Langshan club haar 30-jarig 

jubileum en 
deze heerlijke 
taart werd 
gemaakt en 
gedecoreerd 
door de 
vicevoorzitter 
van de Club, 
Tracey Chubb. 
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