
Het Tan konijn  uit PVA clubblad december 2012 
 

Cor en Wil de Krieger fokken , zoals u eerder in dit clubblad heeft kunnen lezen, Tan’s  in de kleur zwart.( Black 

Tan)  

Dat is één van de moeilijkste konijnenrassen om te fokken, aldus Cor. 

 
 

Tankonijn, een eeuwenoud ras. 
Bron: Kleindiermagazine 2007 / nr.5. /pagina 17. 

 

Het Tankonijn is een oud ras. Vroeger was het bekend onder de naam Black and Tan. Deze benaming geeft 

duidelijk het land van oorsprong aan, namelijk Engeland. Volgens de lectuur die hierover bestaat is het ras 

ontstaan door ‘mutatie’ onder parkkonijnen. Het eerste Tankonijn zag er echter toen nog geheel anders uit dan 

de Tankonijnen die we nu hebben. Het type was toen nog lang en smal en had meer in zich van het type van de 

Belgische Haas. Het tanpatroon liet een onscherpe neusbelijning zien en de borst was minder breed dan we zo 

graag 

zien. Ook de tankleur was meer geel dan bruin rood. Uit deze parkkonijnen zijn later de hedendaagse 

Tankonijnen, zoals wij het ras nu kennen, ontstaan. Later ontstonden uit deze eerste Tankonijnen twee 

verschillende lijnen door kruisingen tussen Engelse en Duitse dieren. Hierdoor ontstonden er twee verschillende 



types n.l. het Brailsford-type en het Chantenham-type. In Engeland zien we nu nog een uiting van dit type dat 

gedemonstreerd wordt door het iets lange type met een overigens diep gekleurde dekkleur en uitmonstering. 

In Nederland werd het ras erkend op 20 oktober 1907 in de kleuren zwart en blauw en op 1 oktober 1919 in de 

kleur bruin. De kleur gouwenaar volgde in 1927. Het voorgaande leert ons dat in 2007 het Tankonijn 100 jaar 

bestaat in ons land. Het ras kent in ons land een groot aantal fok kers en is dan ook vaak op de tentoonstellingen 

present. De kleur zwart is door zijn glanzende lakzwarte dekkleur en diep oranje rode tankleur een 

aantrekkelijke kleurslag. Het tanpatroon is een apart tekeningsbeeld dat samen met de Zilvervos, 

Marter en Thüringer de groep patroontekening vormt en hierdoor een geheel bijzonder beeld laat zien. Door 

sterke lijnenteelt heeft het ras een eigen voorkomen gekregen. In de beginjaren was het tanpatroon nog vaak 

onzuiver belijnd en de z.g.n. ‘koperneuzen’ waren vaak aanwezig. Ook dwarsbanden op de achtervoeten werden 

vaak ge- 

zien. Door scherpe selectie door bekwame fokkers werden deze genoemde tekortkomingen naar het verleden 

gedrongen. De pels heeft een fijne structuur waardoor bij een goed doorgehaarde pels een  

glans ontstaat. Naast de zwarte kleurslag zijn er nog steeds fokkers in de kleur bruin en blauw. De zwarte 

kleurslag kent de meeste fokkers gevolgd door bruin en blauw. De kleur Gouwenaar, in 1927 

erkend, kent momenteel een zwak bestaan. Gelukkig zijn er nog enkele fokkers die zich aangetrokken gevoelen 

voor deze tere kleur. De jongste kleurslag is de fehkleur die met ingang van 1 maart 2005 t/m 

1 maart 2008 voorlopig werd erkend. De donkere gouwenaarkleur overtrokken met een lichte bruine waas geeft 

met de sterke tankleur van het kleurpatroon een aantrekkelijk beeld. 

Het ras met haar gewicht van 2 – 2,75 kg behoort tot de kleine rassen enerzijds en tot de groep 4 

patroontekening. 

 

Inkruisen 

Voor de verbetering van de kleuren blauw en bruin kan men zwart gebruiken. Zwart is dominant over blauw en 

bruin . Dit heeft tot gevolg dat de jongen uit de 1e generatie (F1)allemaal zwart zijn. Deze F1 teruggepaard aan 

de blauwe of bruine vader of moeder geeft zowel  

blauwe en/of zwarte jongen of respectievelijk zwart en bruin. De dekkleur van de F2 wordt hierdoor 

aanmerkelijk verbeterd evenals de tussen- en grondkleur. 

 

De worpen bestaan vaak uit vier tot zes jongen hoewel bij uitzondering ook wel grotere worpen voorkomen. Het 

maximum is bij eigen ervaring niet groter geweest dan zeven stuks. Het ras is met een hokgrootte van 60 x 60 

cm per dier goed gehuisvest. 

Een voedster met jongen eist vanzelfsprekend een grotere hokruimte. 

Het ras is vrij rustig van aard en de voedster is zorgzaam voor haar kroost. 

Een zeer actieve speciaalclub begeleidt de fokkers met een eigen website (www.tanclub.nl) en een eigen 

fokkersbegeleidingsgroep. Heeft u interesse gekregen voor dit mooie ras? 

De secretaris van de speciaalclub, de heer J. v.d. Steeg  

(tel.0577-491044 en e-mail jvandesteeg@solcon.nl)  

geeft u graag meer informatie. 

Tekst: Jan Balder 

 

Voor meer informatie www.tanclub.nl  (Voor 

o.a de Standaard ) 

 

 

Dit plaatje is afkomstig uit de Standaard 1968 

– 1969 , 

Pagina 32. ( van Cor en Wil de Krieger) 

 

   


