Infobrochure: Konijnen
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Een realisatie van de werkgroep: Fok in de praktijk
Koninklijke Angora Kleinveeclub Brugge VZW

Konijnen houden!
Bij het starten van de hobby als konijnenfokker, denk je beter eens na over welke weg je wil
inslaan, want er is zoveel keuze onder de diverse konijnenrassen;
de grote rassen zoals bijvoorbeeld: Vlaamse Reus, Franse Hangoor enz.
de middenrassen: Hulstlander, Zilvervos en Vale van Bourgondië; Witte Nieuw-Zeelander
de kleine rassen: Hollander, Parelgrijs van Halle en Marter;
en tenslotte de dwergrassen zoals: Pooltje, Kleurdwerg en Nederlandse Hangoordwerg.
Eens je een keuze uit deze groepen hebt gemaakt, dan is er nog de vraag welk ras je zou
houden. In de eerst plaats is dit uw eigen keuze, want er zijn zoveel verschillende rassen van
over de hele wereld, ook nog alle verschillende kleuren, tekeningen en haarvariëteiten:
normaal, angora, vos en rex.
Bij deze keuze moet er ook rekening gehouden worden met de beschikbare ruimte om als stal in
te richten, want een kleurdwerg neemt natuurlijk niet zoveel plaats in als een Vlaamse Reus.
Bijvoorbeeld een angora wordt meestal op roosters gehouden om de pels in conditie te houden
(wat bij andere konijnen dan weer niet echt nodig is; normaal behaarde konijnen gedijen weer
beter op stro).
De volgende vraag is dan: waar ga ik met de mest heen? In de sommige gevallen kan dit
geregeld worden met een bevriende landbouwer, ofwel op de composthoop (in moestuin kun je
dit dan eventueel verwerken).
Na als deze vragen te hebben gesteld kan je dan beginnen om de stal in te richten; wil je met
een batterij-systeem werken (appartementblok) of gewoon in kooien die kant en klaar
geleverd worden in de handel, zie voorbeeld:
Roosterkooi :

Appartementhok(ken) :

kant en klare kooi in bouwpakket, uit
gegalvaniseerd ijzer, met lattenrooster, eetbak en
drinkfles-houder.

Soortgelijke verblijven voor konijnen worden best in waterbestendige materialen vervaardigd,
ter bevordering van een langere levensduur. Ook wordt er best in elke hoek binnenin het hok
en aluminium plaatje aangebracht: om knaagschade te voorkomen.
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Zorg er steeds voor dat er in de stal genoeg luchtcirculatie is, maar geen tocht!!!
Tegen koud weer zijn de meeste konijnen wel redelijk bestand, maar tocht is in alle gevallen
uit den boze. De circulatie is nodig in de stal om ammoniak (=gas) afkomstig uit de urine, af
te voeren. Hiervoor kan men beroep doen op een lichte ventilator. Zorg er ook voor dat de
urine afgevoerd kan worden via goot of opvangput, zodat deze niet in het hok blijft staan.
Eet – en drinkvoorzieningen:
Zeker onmisbaar in de konijnenstal zijn de drank- en eetvoorzieningen, deze zijn in allerhande
vormen op de markt en gaan van een gewoon stenen potje tot een ijzeren voorraadbak,
van ‘plastieken fles in houder’ tot een waterleidingssysteem met bijhorende nippels,
zie voorbeelden:
Eetbakken:

Voorraadbak

Inox-eetbak in beugel

Watervoorzieningen:

Een gouden tip!!!
Zorg er steeds voor dat uw konijnen over vers drinkwater beschikken en er geen mest in kan
zodat vervuiling en ziektes voorkomen worden.

Voeding bij konijnen:
Droogvoer :
In de handel zijn verschillende soorten geperste korrels verkrijgbaar, voor allerlei soorten
konijnen en seizoenen, dit gaat van een kweekkorrel naar dwergkonijnenvoer tot zelfs
afmestvoeders voor slachtkonijnen en onderhoudskorrel om de ras- en tentoonstellingskonijnen in conditie de brengen.
Hieromtrent kun u navraag doen bij uw voeder-leverancier in uw nabije omgeving.
Hooi :
Voor konijnen een echte aanrader, van nature uit voeden konijnen zich met gras en
plantensoorten, dit zorgt dan ook voor enige afwisseling in het dieet van uw lievelingen.
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Een gouden tip!!!
Zorg er steeds voor dat het hooi droog blijft, zodat er geen schimmels op nestellen en het hooi
niet ligt te rotten in het konijnenhok.
Eventueel met een hooiruifje aan de buitenkant van het hok.
Laat uw konijnen altijd beschikken over vers hooi!

Brood:
Kan ook gegeven worden als bijvoeder, het bevat enige granen en vezels die zeer voedzaam
zijn voor uw dieren maar geef ze nooit te veel brood om vervetting te voorkomen, laat het
eerst goed drogen maar let er op dat er geen schimmels verschijnen!
Groenvoer:
Voorbeelden daarvan zijn:
 wortel
 gras (nooit nat verstrekken aan uw dieren!)
 gedroogde brandnetel
 andijvie
 groene kool (met mate!)
 appels en peren
 paardebloemen (incl. wortel)
 herderstasje
 weegbree
 dovenetel
 kamille
 peterselie (met mate en niet bij drachtige voedsters!)
 radijsblad
 zonnebloembladeren
 takjes van fruitbomen en wilgen (met baadjes).
Giftig groenvoer!!!
Nooit te verstrekken zijn:
 klaproos
 boterbloem
 monniksklap
 rododendron
 liguster
 taxus
 papaver
 vingerhoedskruid

Geef uw groenvoer nooit te vers aan uw dieren, leg het liever niet op een hoop maar spreid het
mooi uit dan kan het drogen.
Van te verse of te natte groenvoeders kunnen uw konijnen diaree krijgen en in sommige
gevallen sterfte!
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Enkele konijnenrassen in de kijker:
Grote rassen:

Franse Hangoor

Vlaamse Reus

Reuze Vlinder

Vale van Bourgondië

Californian

Engels Zilver

Parelgrijze van Halle

Pool roodoog - blauwoog

Nederlandse Hangoordwerg

Middenrassen:

Blauw van Sint-Niklaas

Kleine rassen:

Thrianta

Dwergrassen:

Kleurdwerg

Rassen met afwijkende haarstructuren:

Rex
Satijn
Angora
Voskonijn
Behalve het satijn konijn zijn al deze haarstructuren ook te vinden in een dwergvorm !!!

Enkele hangoorrassen:

Meissner Hangoor

Engelse Hangoor

Kleine of Duitse Hangoor
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Haarverzorging bij Angorakonijnen:
Wie zich wenst bezig te houden met het fokken van Angorakonijnen, moet er zich van bewust
zijn dat dit niet zomaar een konijn is. Om de pels in goede conditie te houden, is het
noodzakelijk deze dieren 1 à 2 keer daags te borstelen en te ontklitten! Ook worden Angora’s
1 à 2 keer per jaar volledig geschoren: 1 keer voor de fokperiode(zodat de voedsters hun
jongen kunnen zogen) en nog eens enkele maanden voor het tentoonstellingsseizoen (voor de
zomer). Na dergelijke scheerbeurt ziet een Angora er dan wel een beetje vreemd uit maar dit
went wel na enkele dagen.
Een gouden tip!!!
De eerste keer dat u de dieren wil scheren, laat u dan begeleiden door een ervaren
fokker(ster), om wonden te vermijden.

Kam uw angora elke dag!!!

Ga systematisch te werk bij het borstelen.

Probeer klitten met uw handen te
ontraffelen ,indien nodig knip ze af !!!

Angorakonijn na scheer/knipbeurt !!!

Wat hebben we nodig om Angora’s hun vacht te onderhouden?


Een goed te onderhouden hok met lattenroosters,







Een goede haarborstel voor honden en katten,
Een kam en haarborstel voor mensenhaar,
Een schaar met botte punten en ene met scherpe punten,
Een trimapparaat voor honden en katten,
Een vaste hand (nodig bij het scheren),
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Voor verdere vragen verwijzen wij u door naar ervaren Angorafokker(ster), deze mensen
zullen u met plezier verder helpen om uw dieren in een optimale conditie te kunnen houden
en te verzorgen!
Voortplanting bij konijnen:
Het mannelijk dier = de ram.
Het vrouwelijk dier = de voedster.
In de natuur zijn de konijnen in staat ongeveer 5 nesten per jaar te werpen
Bij het tamme konijn gaat dit gepaard met een bronstperiode van 1 dag, deze komt ongeveer
om de drie dagen bij de voedster op.
Wordt de voedster niet gedekt in deze periode/dag, dan is het weer een 3-tal dagen wachten
voor een nieuwe poging om te laten dekken.
Er is pas sprake van een geslaagde dekking als de ram op zijn rug tuimelt en enkele seconden
blijft liggen!
Eens de voedster gedekt is, heeft zij een draagtijd van ongeveer 1 maand.
De jongen worden naakt geboren in een door de voedster gemaakt nest, met haar en stro.
Ze bedekt de jongen om ze te beschermen tegen koude en tocht.

Pasgeboren konijntjes zijn naakt, kaal en blind in tegenstelling tot de haas, deze worden
behaard geboren.
De grootte van het konijnennestje hangt af van het ras, dit loopt van 2 jongen tot 8 à 10
jongen per worp.
De jonge konijntjes lopen op een leeftijd van ongeveer 3 weken uit het nest, op ongeveer 6
weken minderen ze met melk drinken bij hun moeder en durven ze al eens mee aanschuiven
aan de voerbak.
Aan een leeftijd van een 10 à 12 weken zijn de jonge konijntjes klaar om van de moeder
gescheiden te worden en op eigen benen te staan.
Op latere leeftijd kan je dan de jonge rammen en voedsters scheiden, dit om geen
verrassingen te krijgen en nestjes van broer en zus (denk eraan 1 keer inteelt kan geen kwaad
maar liever niet te veel).
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Een nestje Nederlandse hangoordwergen in madagaskar- bont

Algemene verzorging bij normaalbehaarde konijnen:
Vachtverzorging:
Net zoals de meeste zoogdieren en vogels hebben ook konijnen hun jaarlijkse ruiperiode,
waarbij ze hun oude vacht loslaten en hun nieuwe vacht tevoorschijn komt: dit gebeurt
meestal in de lente, zomer en herfst (dit hangt af van de leeftijd van het konijn, een jong dier
gaat meestal later in het jaar in rui dan een overjarig dier).
Om het dier wat sneller door de rui heen te helpen, kan je het een voedingsuplement bijvoeren
in de vorm van: wat zonnebloempitten en/of lijnzaadkorrels. Ook veel borstelen kan wat
helpen, dit doe je met een borstel van de hond of kat en eerst een paar keer tegen de haren in
om oude haren te verwijderen, dan met een zachte borstel met de haren mee. Schrik niet als er
enorm veel haar loskomt!
Denk erom: een gezond konijn heeft na de rui een gezonde glanzende vacht, die hij zelf de
ganse dag onderhoudt en poetst (bij het Rex konijn kun je dit bijna niet zien vanwege de korte
haarstructuur).
Nagelverzorging:
Ook konijnen hebben nagels die net zoals bij de mens hun ganse leven blijven doorgroeien,
deze dienen dan ook regelmatig bijgeknipt te worden.
Dit kan je met een nagelknippertje doen, maar pas op dat je niet te ver knipt: knip enkel tot
waar het nog veilig is en de nagel nog niet vleeskleurig is, blijf liever enkel millimetertjes van
het vleeskleurige deel weg dan erin te knippen. Bij meer donkere nageltjes blijf je dan liever
zo’n 8 mm van de pootbasis weg (kleine rassen) bij grotere dieren zo’n goeie centimeter.
Indien je dit niet zelf durft vraag het dan aan een ervaren konijnenfokker, die weet er wel raad
mee, dit bespaart u dan wel een dierenartsconsultatie en enkele euro’s.
Tandverzorging:
De tanden van een konijn groeien ook hun leven lang, maar bij enkele uitzonderingen na
moeten deze soms ook bijgeknipt worden. Bij een normale stand van de tanden staan beide
boven op elkaar en worden zij bij het knagen op voer bijgevijld door het konijn zelf.
Bij ‘olifantstanden’ is dit niet het geval: deze tanden groeien volledig van elkaar weg en
beginnen op de uiteindes te krullen, waardoor het dier niet meer in staat is om te eten, deze
tanden dien je bij te knippen. Dit doe je wederom met een nagelknipper of een zijkniptang.
Indien je dit niet zelf durft laat dit dan doen door een dierenarts of een ervaren fokker!
Een gouden tip!!!
Fok nooit verder met een konijn met olifantstanden, dit is erfelijk en een zeer grote natuurlijk
fout, alsook enkel en alleen een ongemak voor diegene die het dier houdt en verzorgt!
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Ziektes:
Voor een volledige lijst verwijzen wij u door naar uw dierenarts (of de betere vakliteratuur).
Myxomatose: werd in begin van de 19e eeuw ‘ontworpen’ om de overpopulatie van wilde
konijnen in te dijken, helaas komt deze ziekte nog in sommige streken voor bij niet
gevaccineerde konijnen en wordt overgedragen door de steekmuggen (tegen deze ziekte kan
er ingeënt worden, spreek hierover met de dierenarts).
RHD: viraal hemorragisch syndroom, in de volksmond ook kopziekte of Chinese ziekte
genoemd; er kan gevaccineerd worden en is bij het meedoen aan tentoonstellingen verplicht
om te geven.
Dikkebuikziekte: de oorspronkelijke naam voor deze ziekte is mij niet zo bekend , maar toch
wil ik hem even noemen, bij vaststelling ga onmiddellijk naar uw dierenarts en vraag om raad.
Hiervoor bestaan er gemedicineerde korrels in de handel (dumoulin/versele-laga…).
Diaree: zet uw dieren op water en hooi en ga ermee naar de dierenarts (dodelijk)!
Snot: is een witte waterachtig vloeistof die via de neus uitvloeit, bij vaststelling ga
onmiddellijk naar de dierenarts met uw dier, die zal u een antibiotica voorschrijven en een
volledige behandeling voor uw ganse stal.
Tentoonstellen van konijnen:
Na een lang jaar van opfokken en verzorgen kan je dan meedoen aan diverse
konijnenkeuringen, hiervoor dienen uw dieren voorzien te zijn van:
 een nummer in het oor met eigendomsbewijs
 een vaccinatie tegen RHD met attest
 een goede gezondheid
 een eigenaar die dient lid te zijn bij een kleinveevereniging, aangesloten bij de
Landsbond en een fokkerskaart heeft
Een oornummer kunt u bekomen bij de club waar uw lid bent, zij hebben hiervoor een
verantwoordelijke die dan met u contact zal opnemen om de nummers in het oor in te brengen
(dit gebeurt met een speciale tang, om dit snel en pijnloos te doen).
RHD inspuiting: laat u door de dierenarts inspuiten, laat deze ook het hiervoor bestemde attest
invullen (attest is te vinden vooraan in de fokkersboek).
Om uw konijnen naar tentoonstellingen te vervoeren gebruikt u best aangepaste en goed
verluchte kisten met een propere bodembedekking. Kattenmanden zijn hiervoor geschikt bij
grotere en zwaardere rassen en zijn goed reinigbaar, dit maakt dat uw dieren er even
onberispelijk uitkomen zoals u ze er heeft ingestopt.
Een gouden tip!!!
Voordat u de dieren in de kooi stopt, is borstelen en nog even een controle op vuiltjes een
kleine moeite.
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Wij wensen u veel geluk met de hobby als konijnenfokker een succesvolle fok met uw dieren
en tentoonstellingsresultaten.
Werkgroep Fok in de Praktijk
Koninklijke Angora Kleinveeclub – Brugge v.z.w.
www.angora-vzw.be
secretariaat en zeteladres Hooistraat 23 te 8000 Brugge
0472/53 39 47
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