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Boven: Australische Langshan hen en haan. 
 
Geschiedenis 
De Australische Langshan (ook wel Chinese Langshan genoemd) werd oorspron-
kelijk gecreëerd door fokkers in New South Wales. 
De volgende rassen zijn hierbij gebruikt:   
geïmporteerde Chinese Langshans, Croad 
Langshans,  Engelse Moderne Langshans en 
de echte ‘William Cook type’ Orpingtons. De 
geïmporteerde Chinese kippen waren in 
1905 vanuit China in Australië gekomen. Dit 
was het begin van het ontstaan van een van 
de beste nutrassen van Australië. 
 
Rechts: Nog een Australische Langshan hen. 
 
Rond 1920 waren er op sommige shows al 
klassen voor de Australische Langshan, (die 
om duistere reden de naam Chinese 
Langshan gekregen had) en toen begon het 
typische V-vormige type te ontstaan. De 
eerste standaard werd geschreven in 1920 
door de nieuw opgerichte ‘Langshan Club of 
Australia’. 



Type: 
De Langshan kan worden omschreven als een V-vormig hoen. Deze V-vorm 
moet waarneembaar zijn vanuit elke hoek dat men het dier bekijkt.  De rug is 
breed en vlak, versmallend naar de staart. De staartlijn is oplopend en zorgt zo 
voor de V-vormige ruglijn. De borst is vol en goed grond. Dijen en loopbenen 
zijn middelmatig lang en goed uit elkaar geplaatst. De loopbenen zijn bevederd 
aan de buitenzijde tot aan de punt van de teen. Deze bevedering is niet 
overvloedig en de middenteen is onbevederd.  
De kop is vrij klein, met een vrij lange snavel die licht gebogen is. De ogen zijn 
donker en nogal bol. Ze hebben een enkele  kam, middelgroot, fijn van struc-
tuur, waarvan de kamhiel oploopt en vrij is van de nek. 
 
Bevedering 
De bevedering moet over het geheel  
glad aanliggend zijn, met middelmatig 
ontwikkelde donspartij. Ze zijn erkend 
in de zwarte, witte en blauwe kleurslag. 
De zwarten zijn veruit het meest 
populair en in deze kleur zijn de beste 
dieren voorhanden. De witten moeten 
sneeuwwit zijn zonder enig strogeel of 
crème; de blauwen zijn gezoomd blauw, 
zoals de Andalusiërs. 
 

Rechts: Zwarte Australische  
Langshan krielhaan. 

 
 
Onder: Witte Australische  
Langshan krielhaan. 
 

 

Eigenschappen 
De Australische Langshan is gemaakt als 
dubbelnuthoen, dat wil zeggen, zowel voor 
het vlees als voor de eieren. Vanwege hun 
vroege legrijpheid hebben ze in het 
verleden vaak gewonnen bij de legwed-
strijden in Australië en hun snelle groei en 
witte huid maakten hen beroemd als 
vleesras. Geen ander ras in Australia heeft 
een betere verhouding  voeropname / ei-
productie dan de Langshan. 
Het zijn rustige kippen, die makkelijk tam 
worden en betrouwbaar zijn bij kinderen. 
Op het ogenblik zijn de Australische 
Langshans een van de populairste 
Australische showrassen, die meer dan 
eens in de prijzen vallen. Ze komen zowel 
in groot als in kriel voor, in alle drie de 
kleurslagen. 
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