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Nuttige tips voor de beginnende konijnenfokker

door Freddy Michiels
De meeste fokkers hebben veel 
leergeld moeten betalen, alvo-
rens de ervaring te bekomen die 
zij nu bezitten. Mislukkingen en 
teleurstellingen, dikwijls door ei-
gen fout, hebben elkaar opge-
volgd. Veel van deze teleurstellin-
gen konden misschien vermeden 
worden. Mijn bedoeling is hier de 
beginnende liefhebber en fokker 
van konijnen, van de ervaring van 
andere fokkers te laten genieten 
en zodoende aan zijn eerste er-
varingen als fokker een mooier 
eindresultaat te geven. Ikzelf heb 
ondanks mijn eigen ervaring, ook 
van anderen veel kunnen bijleren 
en nog dagelijks leer ik bij, zaken 
waaraan ik misschien niet ge-
dacht had.

Huisvesting
Voor de huisvesting van onze 
konijnen moet men een onder-
scheid maken tussen de liefheb-
ber die een paar troeteldiertjes wil 
houden en diegene die werkelijk 
met een paar konijnen wil gaan 
fokken. De liefhebber van troetels 
kan best een of meerdere van 
die binnenhokken kopen, zoals 
men deze in de handel kan vin-
den in alle grote winkels met een 
afdeling voor gezelschapsdieren. 
Deze hokken zijn gemakkelijk te 
verplaatsen en te onderhouden. 
Zij voldoen dus aan de eisen voor 

het houden van dergelijke dieren. 
Op de bodem gebruikt men hout-
krullen, aubiose, stro, of iets der-
gelijks dat men gemakkelijk met 
het GFT-afval kan verwijderen. 
Diegene die een paar konijnen 
wil gaan fokken, zal best stevige 
hokken kopen of zelf bouwen. 
Deze kunnen in hout, steen of 
beton gemaakt worden en zullen 
op die manier veel langer kunnen 
meegaan. Men moet wel reke-
ning houden bij het zelf bouwen 
van deze hokken, dat men een 
bodemoppervlakte heeft van 50 x 
50 cm voor dwergrassen, 60 x 60 
voor kleine rassen, 80 x 80 voor 
middenrassen en 80 x 100 cm 
voor de grote rassen of reuzeko-
nijnen. In kleinere hokken hebben 
de dieren onvoldoende beweging 
en zijn de hokken veel sneller vuil, 
zodat de onderhoudsbeurten veel 
frequenter moeten gebeuren. Ik 
zou aanraden om eerst bij een 
konijnenfokker te gaan kijken om 
ideeën op te doen en eventueel 
ook de goede raad te volgen. De 
hoogte van de hokken zal mini-
mum van 40 tot 60 cm variëren 
volgens het ras dat men wil gaan 
houden. Men kan zijn konijnen op 
draad, roosters of op stro houden. 
Persoonlijk geef ik de voorkeur om 
deze dieren op stro te houden. Dit 
is zeker de diervriendelijkste ma-
nier. Men kan natuurlijk onder het 
stro een laag houtkrullen, aubi-

ose, vlasstro, hennepstro, enz… 
doen,  wat men in de grote win-
kels voor dierenbenodigdheden 
kan vinden. Dit zal de urine beter 
absorberen, zodat we iets langer 
kunnen wachten alvorens de hok-
ken te moeten proper maken.

Eet- en drinkpotjes
Als eetpotjes gebruikt men best 
stevige en zware potjes zoniet 
zullen de konijnen deze als speel-
goed gebruiken. Lichte plastiek 
potjes laat men dus best achter-
wege, want die knagen ze op een 
paar dagen kapot, wat tamelijk 
kostelijk uitvalt. Voor het drinkwa-
ter gebruikt men best de drinkfl es-
sen met nippel die in de handel te 
koop zijn. Er zijn ronde en vier-
kante modellen die zijn beiden ge-
schikt. Geef wel de voorkeur aan 
goed doorzichtige fl essen, zodat 
men duidelijk kan zien of er nog 
water genoeg in zit. De donker ge-
kleurde fl essen die men verkoopt 
met het argument dat er minder 
algen in komen, is totaal onzin. 
Er komen evenveel algen in maar 
men ziet ze niet. Om de veertien 
dagen doet men zijn drinkfl essen 
af en zet deze in warm water met 
een goede scheut bleekwater in. 
Laat de fl essen hierin een drietal 
uren trekken en zij zullen proper 
en ontsmet zijn. Op die manier 
kan men zijn fl essen vele jaren 
als nieuw bewaren. 
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Zij voldoen dus aan de eisen voor stro een laag houtkrullen, aubi-stro een laag houtkrullen, aubi- als nieuw bewaren. stro een laag houtkrullen, aubi-

Verzorgde betonnen hokken. Drinkfl essen buiten de kooien.
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Voeding
Voeder uw konijnen bij voorkeur 
eenmaal per 24 uur en liefst in 
de avond, omdat een konijn een 
nachtdier is dat vooral bij nacht 
actief zal zijn. Men gebruikt 
droogvoer (korrels) die in de han-
del te verkrijgen zijn in een hoe-
veelheid van 25 gram per kilo 
levend gewicht. Een konijn van 
drie kilo ontvangt per dag dus 75 
gram korrels. Voor de rest zal het 
konijn over voldoende stro kun-
nen beschikken (bij voorkeur ger-
stestro) en zal het hooi van goede 
kwaliteit ter beschikking hebben. 
Men moet zorgen dat de konijnen 
dagelijks een grote dosis stro en 
hooi eten. Ze hebben dit absoluut 
nodig om in goede gezondheid te 
blijven. Men kan de dieren ook 
groenvoer onder de vorm van 
grassen, groenten, takken, allerlei 
onkruiden, enz… bijgeven. Dit is 
een lekkernij die ze zeker zullen 
verwelkomen.

Drinkwater
Zorg ervoor dat de konijnen 
dagelijks zuiver en vers drink-
water ter beschikking hebben. 
Het gebruik van drinkfl essen is 
opnieuw aan te raden, omdat 
de konijnen op die manier hun 
drinkwater niet kunnen bevuilen. 

De drinkfl essen hangen bij voor-
keur aan de tralies van de deur-
tjes en aan de buitenkant, zodat 
de konijnen niet aan de fl es kun-
nen knagen. Enkel de metalen 
nippel steekt door de tralies of 
draad naar de binnenkant van het 
hok. Op die manier kan men da-
gelijks de fl essen bijvullen zonder 
de hokken te moeten openen. Als 
drinkwater kan men leidingwater, 
putwater of zelfs regenwater ge-
bruiken, op voorwaarde, dat het 
zuiver en proper is. Eenmaal om 
de veertien dagen kan men wat 
bleekwater in het drinkwater doen. 
1 soeplepel (5 ml) op 10 liter drink-
water. Dit ontsmet de drinkfl essen 
en zal ze in de zomer proper hou-
den. De andere week geeft men 
appelazijn of wat citroensap in het 
drinkwater, met een hoeveelheid 
van 1 soeplepel (5 ml) per liter 
drinkwater. Dit zal de zuurtegraad 
in de darmen verhogen en zo de 
schadelijke bacteriën doden om 
een betere spijsvertering te beko-
men. Door gebruik te maken van 
individuele drinkfl essen, kan men 
ook dagelijks zien welke hoeveel-
heid elk konijn gedronken heeft. 
Een konijn dat niet drinkt is een 
ziek konijn, hou hiermee reke-
ning.

Nagels knippen
Om de drie maanden moet men 
zeker de nagels van zijn konijnen 
knippen. Dit gebeurt bij voorkeur 
met de speciale tangen die ver-
kocht worden om de nagels van 
honden te knippen. Zij hebben het 
grote voordeel dat er geen scher-
pe punten aan zijn zodat men de 
dieren en zichzelf niet kan kwet-
sen. Om dit te doen zet men het 
konijn op een tafel en gaat men 
zijn eigen bovenlijf over het konijn 
buigen, zodat men met de linker 
hand de eerste voorpoot neemt 
en met de tang in de rechterhand 
de 5 nagels van de voorpoot kan 
inkorten. Let wel op, bij witte konij-
nen is het gemakkelijk om te zien 
tot waar het leven komt (bloed-
vat) maar dit is veel moeilijker bij 
dieren met donkere nagels, waar 
men het bloedvat niet kan zien. 
Dus zeker niet te ver  knippen. 
Mocht men toch iets te ver geknipt 
hebben en de nagel gaat bloeden, 
kan men dit bloeden stoppen door 
er wat krijtpoeder tegen te doen 
of er een vodje met wat ontsmet-
tingsalcohol of een vochtige klont 
zeep tegen te houden. Dan wordt 
het konijn gedraaid zodat men de 
achterpoten kan vastnemen en 
aan elke poot de vier nagels knip-
pen.

Het dekken
Diegenen die beweren dat een 
voedster altijd kan gedekt worden 
hebben ongelijk. Het is inderdaad 
juist dat een voedster geen cyclus 
heeft en de ovulatie of eisprong 
spontaan gebeurt na de dekking. 
Een voedster heeft echter wel 
een driftcyclus en daardoor laat 
zij zich niet altijd dekken, of laat 
zich dekken maar heeft daarna 
geen ovulatie omdat zij niet driftig 
genoeg is. Deze driftcyclus duurt 
ongeveer 21 dagen. Alvorens een 
voedster bij de ram te zetten zal 
men dus de toestand van de va-
gina nazien. Indien deze normaal 
vleeskleurig is en tamelijk klein 
van omvang, heeft het geen en-
kel nut om deze voedster bij de 
ram te zetten. Dan kan men om 
de twee dagen de vagina nazien 
en pas wanneer ze vurig rood van 
kleur is en meer gezwollen, is de 
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de konijnen er last van ondervinden.
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voedster in conditie om gedekt te 
worden. Op het einde van de cy-
clus is de vagina enorm gezwol-
len en kan tot paars van kleur zijn. 
In sommige gevallen zal ze zich 
in deze toestand nog laten dek-
ken. Men zet altijd de voedster in 
het hok van de ram en nooit om-
gekeerd. De ram moet inderdaad 
een dominerende rol spelen bij 
de dekking en een goede ram zal 
dus onmiddellijk de voedster be-
springen. Zodra hij met de penis 
de vagina gevonden heeft, zal de 
ejaculatie volgen en laat de ram 
zich zijwaarts vallen, soms met 
een licht gekreun. In principe is de 
dekking dan gebeurd en mag de 
voedster terug in haar hok. Per-
soonlijk herhaal ik deze procedu-
re na een half uur nogmaals om 
meer zekerheid te hebben. Men 
zet dus nooit de ram in het hok 
van de voedster, want dan gaat 
zij in haar eigen hok een domine-
rende rol spelen en zal de ram in 
de meeste gevallen serieus klop 
krijgen. Een ram die in het hok 
van de voedster komt gaat ook 
beginnen te snuffelen en vergeet 
soms waarvoor hij daar is.

De dracht
Na de dekking zal een voedster 
gedurende 31 dagen drachtig zijn 
alvorens te werpen. Sommige 
symptomen kunnen helpen om 
met zekerheid te kunnen zeggen 
dat een voedster drachtig is. En-
kele dagen na de dekking begint 
zij het stro in haar hok zeer fi jn 
kapot te bijten en begint zij haar 
stro op te wroeten. Meestal is dit 
een teken dat de dekking gelukt 
is en onze voedster met zeker-
heid drachtig is. Een tweede ma-
nier om de dracht te controleren 
is de voedster terug bij de ram 
te zetten. Wanneer zij een knor-
rend geluid maakt en ondanks 
alle pogingen van de ram, weigert 
om zich te laten dekken, kan men 
ook met zekerheid zeggen dat ze 
drachtig is. Een derde manier is 
een tiental dagen na de dekking 
boven op de rug de rugwervels 
palperen, deze worden als kleine 
bultjes veel beter voelbaar dan 
voor ze drachtig werd. Dit vraagt 
wat meer ervaring, maar is zeker 

de meest betrouwbare manier om 
met zekerheid de dracht te kun-
nen waarnemen. Een voedster 
gaat ter hoogte van de rugwer-
vels onmiddellijk spiermassa ver-
liezen, waardoor die wervels veel 
beter voelbaar worden. Men kan 
na enkele dagen door te palperen 
de embryo’s in de baarmoeder 
voelen. Persoonlijk ben ik tegen 
deze methode omdat, bij gebrek 
aan ervaring, teveel ongevallen 
gebeuren van embryo’s die be-
schadigd worden en afsterven. 
Tijdens de dracht zal de voedster 
niet meer eten mogen ontvangen 
dan haar normale dagelijkse do-
sis. Zoniet wordt zij te vet, maar 
vooral worden de jongen veel te 
groot, met als gevolg dat het wer-
pen moeilijker zal gebeuren. On-
geveer een week voordat ze moet 
werpen, zal men het hok nog eens 
grondig uitmesten en voorzien 
van een goede laag proper stro. 
Zo heeft de voedster ruim de tijd 
om haar nestplaats uit te kiezen 
en haar nest klaar te maken. Som-
mige liefhebbers gebruiken nest-
kasten in hun hok om de voedster 
te verplichten haar jongen hierin 
te gaan deponeren. Dit heeft wel 
het voordeel voor mensen die 
heel vroeg in de winter gaan kwe-
ken. De jongen liggen in de nest-
kast iets warmer dan gewoon in 
het hok en wanneer een jong aan 

de tepel blijft hangen wanneer de 
voedster brutaal het nest verlaat, 
is de kans groter dat hij door de 
rand van de doorspring opening 
binnen de nestkast blijft liggen en 
dus gemakkelijker zijn nest zal te-
rugvinden.

De geboorte
Het werpen zal meestal zonder 
problemen verlopen. De jongen 
worden een voor een geboren en 
de voedster zal onmiddellijk de jon-
gen proper likken en in de meeste 
gevallen wordt de placenta en de 
geboortezak door de voedster 
opgegeten. Zij zal ook het bloed 
onmiddellijk oplikken. Mochten de 
jongen te snel na elkaar geboren 
worden, kan het gebeuren dat zij 
het geheel onvoldoende kan pro-
per houden. In de warme zomer-
maanden is dit gevaarlijk voor het 
aantrekken van vliegen. Daarom 
kan men zodra de geboorte ach-
ter de rug is, de voedster eventjes 
uit haar hok verwijderen om het 
stro dat te fel met bloed besmeurd 
is, weg te nemen en na te kijken 
of er geen nageboorten in het stro 
liggen en deze ook verwijderen. 
Zoniet zullen de vliegen hier op 
afkomen met tragische gevolgen 
(vergelijkbaar met de wolvlieg 
bij schapen). Men maakt van de 
gelegenheid ook gebruik om de 
jongen te controleren en te tellen. het hok en wanneer een jong aan jongen te controleren en te tellen. 

De haartjes worden rond de tepel weggeplukt zodat de jongen beter kunnen zogen.
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Eventuele misvormde jongen zal 
men onmiddellijk verwijderen. Bij 
te grote nesten moeten men ook 
een selectie maken en de minst 
sterke jongen wegnemen. Ver-
geet niet dat een voedster maar 
8 tepels heeft. Het is ook van 
belang om na te gaan of deze 
8 tepels functioneel zijn en of er 
geen verstopt is. Hiervoor neemt 
men de voedster op haar rug, om 
de buik te bekijken en gaat men 
de tepels één voor één zachtjes 
tussen twee vingers knijpen tot 
een druppeltje melk te voorschijn 
komt. Dan is men zeker dat geen 
enkele tepel verstopt is. Indien 
de voedster op haar buik onvol-
doende haren heeft getrokken 
om het nest te bekleden, kan men 
zelf rond iedere tepel wat haar-
tjes wegtrekken en deze in het 
nest deponeren. Op die manier 
zullen de jongen gemakkelijker 
kunnen zuigen. Wanneer men de 
voedster terug in het hok plaatst, 
geeft men haar iets te eten dat zij 
graag lust. Een stukje oud brood 
of iets dergelijks. Op die manier 
gaat de voedster onmiddellijk be-
ginnen eten en vergeet zij om in 
haar nest te gaan snuffelen om te 
zien wat er gebeurde. Zulke afl ei-
ding moet men telkens toepassen 
wanneer men aan het nest komt. 
Probeer telkens men aan het nest 
moet komen, de handen eerst te 
wassen met zuiver water. Nooit 
zeep gebruiken en ook vermijden 
van deodorant of aftershave te 
gebruiken wanneer men aan ko-
nijnen moet werken. Zij zijn zeer 
gevoelig voor deze geuren.

Dagelijkse nestcontrole
Probeer dagelijks een nestcon-
trole uit te voeren om te zien of er 
geen jong afgestorven is en ook 
om de evolutie van de jongen op 
te volgen. Telkens men dat doet, 
zal men de voedster uit het hok 
verwijderen en tewerk gaan zoals 
hierboven beschreven. De jongen 
moeten rustig in het nest liggen, 
met een goed gespannen buikje. 
Hun vel mag zeker geen rimpels 
vertonen, want dan krijgen zij hun 
buik niet vol. Dit is waarschijnlijk 
een teken dat de voedster on-
voldoende melkproductie heeft. 

Er is weinig aan te doen en indien 
zij werkelijk te weinig krijgen, zul-
len de zwakste jongen afsterven. 
Wanneer men aan het nest komt 
en de jongen zijn in het wilde om-
hoog aan het springen, mag men 
zeker zijn dat ze te weinig eten 
krijgen. 

De evolutie van de jongen
Tussen de 9de en de 10de dag, 
gaan de ogen van de jongen open. 
Het is van groot belang dat men 
de 11de dag dit bij ieder jong gaat 
controleren en indien de ogen niet 
open zijn zal men deze voorzich-
tig open trekken door met twee 
vingers een lichte trekbeweging 
te veroorzaken aan de bovenkant 

en de onderkant van het oog. 
Men moet dit de volgende dagen 
telkens controleren, want een oog 
dat drie dagen langer gesloten 
blijft, kan al grote beschadiging 
hebben opgelopen, met blindheid 
tot gevolg. Rond de 15de dag 
kunnen sommige jongen al voor 
het eerst enkele stapjes buiten 
het nest wagen. Zelf heb ik liever 
dat zij dan nog rustig in het nest 
blijven liggen, want diegenen die 
er zo vroeg uitkomen, zijn dikwijls 
diegenen die hun buikje niet vol 
hebben. Jongen die voldoende 
gevoederd worden, zullen meest-
al veel langer en rustiger in het 
nest blijven liggen.

Bij de tekeningsrassen is ieder jong verschillend, maar kan men van bij de geboorte 
de tekening duidelijk zien.
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Opnieuw dekken
In de natuur worden de wilde ko-
nijnen opnieuw gedekt de dag 
na het werpen. Deze methode 
kunnen wij in gevangenschap op 
onze huiskonijnen ook toepas-
sen. Dit noemt men de intensieve 
kweekmethode. Zoals al eerder 
vermeld heeft een konijn een drift-
cyclus van ongeveer 21 dagen. 
Wel persoonlijk maak ik hiervan 
gebruik en laat ik mijn voedsters 
opnieuw dekken wanneer de jon-
gen 21 dagen oud zijn. Dan mag 
men zeker zijn dat ze zich zullen 
laten dekken en zo kan de cyclus 
verder gaan. 

Het spenen
Op een ouderdom van 6 weken 
mogen de jongen de voedster ver-
laten om aan hun zelfstandig leven 
te beginnen. De meeste liefheb-
bers laten de jongen uit hetzelfde 
nest nog een tijdje samen zitten. 
Wanneer het aantal wat groot 
is, kan men ook de voedsters 
en rammen gescheiden zetten. 
Sommige tentoonstellers gaan 
op 6 weken al een strenge selec-
tie doorvoeren en gaan de beste 
exemplaren met de bedoeling op 
de komende tentoonstellingen, 
onmiddellijk apart zetten om ie-
dere beschadiging te voorkomen. 
De minder goede jongen kunnen 
dan best onderling nog blijven sa-
men zitten. Wanneer men op de 
ouderdom van 6 weken de jongen 
gaat spenen en de voedster werd 
op 21 dagen opnieuw gedekt, dan 
heeft zij ongeveer 8 dagen de tijd 

om rustig haar hok klaar te maken 
om een volgend nest te werpen. 
Men moet er dan ook voor zorgen 
om op het ogenblik dat de jongen 
de voedster verlaten, haar hok 
grondig schoongemaakt wordt. 

De eerste selectie
Buiten de tekening bij teke-
ningrassen, kan men op de ou-
derdom van 6 weken geen enkele 
selectie toepassen op de kleur 
of de pels van het jonge konijn-
tje. Sommige liefhebbers zullen 
dit onmiddellijk tegenspreken en 
beweren dat men op het nesthaar 
wel op de toekomstige kleur kan 
selecteren. Voor sommige rassen 
of sommige kleurslagen wil ik wel 
toegeven, dat mensen met twintig 
jaar ervaring in dat ras of kleur-
slag, de feeling zullen hebben om 
aan het nesthaar de goede uit de 
minder goede te kunnen erken-
nen. Persoonlijk blijf ik toch wat 
terughoudend om jonge konijnen 
te vroeg weg te doen op basis van 
de kleur. Is het niet zo dat in de 
kleur blauwgrijs, de jongen die het 
meest wit inblazen achteraf de 
beste kleur zullen krijgen ? Ik zou 
dus voor alle beginnende of min-
der ervaren fokkers de gouden 
raad willen geven, selecteer op 
kleur en pelskwaliteiten, wanneer 
uw jonge konijnen 6 maanden 
oud zijn en dus hun eerste grote 
en defi nitieve rui hebben doorge-
maakt. Waar men wel al kan op 
selecteren is het type en de bouw 
van de jonge konijntjes. Wanneer 
wij het jonge konijntje in de hand 

op zijn rug leggen, moeten de 
voeten van de achterpoten mooi 
parallel lopen. Als u zo de jongen 
uit hetzelfde nest op een rustige 
manier kan nazien, zal u grote 
verschillen ondervinden. Zo kan 
men al een verschil maken tussen 
de goede en de minder goede. Zet 
het jonge konijntje vervolgens op 
een tafel en controleer de mooie 
ronding van de achterhand. Voel 
met gesloten hand naar het 
eventuele uitstekende darmbeen 
(beenderige achterhand). Kijk of 
het konijntje verder op een af-
geplatte achterhand, uitstaande 
knieën, koehakkigheid, smalle 
of losse schouders, karperrug, 
zadelrug, genepen achterhand, 
steile achterhand, enz… Kijk of 
het gebit in orde is (geen klemge-
bit of olifantstanden), of de benen 
juist staan en of de staartdracht 
correct is. Laat het jonge konijntje 
op de tafel wat rondspringen en 
controleer of deze bewegingen 
met stevigheid gebeuren en of 
de poten in de juiste stand wor-
den gezet. Dus punten genoeg 
waarop men een duidelijk verschil 
kan maken tussen de betere en 
de minder goede jongen met het 
vooruitzicht op de volgende wed-
strijden. Laat u eventueel bijstaan 
door meer ervaren liefhebbers uit 
uw vereniging om deze selectie 
toe te passen. Het doel van de 
vereniging is trouwens de begin-
nende of minder ervaren liefheb-
bers de nodige hulp en steun te 
geven om kampioenen te kunnen 
voortbrengen.heeft zij ongeveer 8 dagen de tijd wij het jonge konijntje in de hand wij het jonge konijntje in de hand voortbrengen.wij het jonge konijntje in de hand 

Een jong van de Kleine Duitse hangoor in konijngrijs, met 
prachtige kop en oordracht.

Rexdwerg dalmatiener zwart met jongen.


