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De Rexdwerg, een nieuwkomer op onze tentoonstellingenDe Rexdwerg, een nieuwkomer op onze tentoonstellingen

door Freddy Michiels
De laatste jaren ontmoeten wij 
regelmatig op de meeste van 
onze tentoonstellingen een paar 
Rex-dwergen tussen de andere 
dwergrassen.

Historiek
De rexbeharing is bij de dwergko-
nijnen niet als mutatie ontstaan, 
maar werd op het einde van vo-
rige eeuw door Duitse fokkers 
gecreëerd door kruisingen van 
Pooltjes en Kleurdwergen met 
Rexkonijnen. Wij kunnen dus niet 
spreken van een oud ras en zien 
dan ook nog regelmatig in de jon-
gen een terugslag naar de voor-
vaders. Men bekomt in éénzelfde 
nest regelmatig jongen waarvan 
de oren twee tot drie centimeter 
te lang zijn en hun gewicht ver 
boven het maximum gewicht zal 
uitkomen.

Op bezoek bij Willy Rosseel

Deze dieren hadden allen oren 
van 7 cm. Uit de kweek van het 
eerste jaar kwam niets deftigs te 
voorschijn. Van miserie kruiste hij 
deze dieren op een roodoog Pool 
en bekwam hieruit allemaal zwar-
te jongen met normaal haar. Deze 
terug gepaard op de eerste witte 
ram, gaf witte rexen in de nako-
melingen. Hij had wel vier jaar no-
dig om op zijn konijnen een goede 
rexbeharing te krijgen. Dan kocht 
hij van een Fransman een blauw-
marter ram en kruiste deze met 
voedsters van Kleurdwergen met 
rustekening komende van keur-
meester Flor Dickens. De kruising 
van de Pool roodoog op de zwarte 
jongen, komende uit castor gaven 
de eerste castorbonte jongen. 
Madagascarbont op geel gaf hem 
ook de gemskleur.

Willy kweekt met 20 voedsters 
en haalt hieruit jaarlijks ongeveer 
80 zelfstandige jongen. Hieruit 
selecteert hij de 27 beste omdat 
hij juist 27 hokken heeft voor de 
tentoonstellingsdieren, want deze 
zitten volledig gescheiden van de 
kweekdieren om iedere vorm van 
besmetting tijdens het T.T. seizoen 
te voorkomen. Zodra de uitge-
selecteerde jongen getatoeëerd 
zijn, verhuizen zij naar de afdeling 
van de tentoonstellingskonijnen 
om daar verder te ontwikkelen. 
Willy zal zijn kweekvoedsters 
steeds uitzoeken uit dieren met 
een gewicht boven de 1200 gram, 
want hij heeft ondervonden dat 
voedsters van minder dan 1200 
gram weinig jongen geven met 
veel sterfte, terwijl voedsters bo-
ven de 1200 gram grotere nesten 
geven en minder sterfte. De voed-
ster mag dus iets groter zijn, maar 
hierop wordt steeds een veel lich-
tere ram gezet.

De Rexdwerg in België
In België werd de Rexdwerg 
lang beschouwd als een Pool of 
Kleurdwerg met rexbeharing. Dit 
wil zeggen dat de Rexdwergen 
hier de mooie ronde kopjes van de 

Pooltjes en Kleurdwergen moes-
ten hebben met de zeer korte en 
puntige oortjes die goed sluiten. 
Ook in Nederland was men van 
dat oordeel (zie standaard van 
1998). Toen was het maximum 
gewicht van de Pool en Kleurd-
werg 1 kg. Dus ook de Rexdwerg 
mocht in gewicht niet boven de 
kilo gaan. Dit is natuurlijk foutief, 
het is een Rexkonijn in dwerg-
vorm. Gelukkig is er sinds dit jaar 
hierin verandering gekomen.

De Rexdwerg in het buitenland
In het buitenland (Duitsland, 
Frankrijk, enz…) is men deze die-
ren onmiddellijk gaan beschou-
wen als een dwergvorm van de 
grote Rex. Dus zonder de ronde 
kopjes van de Pooltjes, maar eer-
der een langwerpige en smalle 
kop. Zonder de puntige oortjes 
van de Pooltjes, maar eerder le-
pelvormige en afgeronde oortjes 
die in V vorm gedragen worden. 
Nederland is nog lang voor België 
op de kar van Duitsland gespron-
gen en is de Rexdwerg niet langer 
als een Kleurdwerg met rexbeha-
ring gaan beschouwen.

In de schoot van de Europese En-
tente zijn de verschillende landen 
hun standaarden min of meer op 
elkaar gaan instellen. De stan-
daard van de Europese Entente 
geeft een minimum gewicht van 1 
kg en een maximum van 1,6 kg. 

Waar konden wij in het Vlaamse 
landsgedeelte beter gaan dan bij 
fokker Willy Rosseel in Nederok-
kerzeel, die uitsluitend de Rex-
dwergen fokt. Wij doen even het 
verhaal van Willy. Hij was vroeger 
liefhebber en fokker van Califor-
nian en via keurmeester Voorter, 
kwam hij in contact met de Waal-
se fokker Huppertz. Daar kocht hij 
zijn eerste Rexdwergen, vier in de 
kleur castor en een witte ram. Lichtsepia marter voedster met zwarte jongen.
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Rus zwart.

Middensepia marter bont.

Zwart.

Dalmatiener zwart.

Middensepia marter. Blauw.
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Van de oorlengte is er geen spra-
ke, deze moet in harmonie zijn met 
de rest van het konijn. De lengte 
van de pels wordt als ideaal be-
schouwd tussen de 14 en de 17 
mm. In Frankrijk gaat het gewicht 
van 800 gr tot 1,7 kg, met een 
maximum oorlengte van 6,5 cm 
en een pelslengte van 14 tot 17 
mm. In Duitsland gaan de gewich-
ten van 800 gram tot 1,6 kg. De 
maximum oorlengte is 5,5 cm en 
de pelslengte van 14 tot 17 mm. 
In Engeland gaan de gewichten 
van 1,587 kg tot 2,041 kg zonder 
bepaalde normen voor de oor-
lengte, maar met een ideale pels-
lengte van 12,7 mm. In Nederland 
gaat men van 800 gr tot 1,6 kg 
met een maximum oorlengte van 
7 cm. Het ideale gewicht wordt 
in Nederland op 1,5 kg geschat. 
In België is de gewichtgrens van 
800 gram tot 1,5 kg met als ide-
aal tussen de 1,1 kg 1,35 kg. De 
maximum oorlengte is vastgelegd 
op 6,5 cm.

Wij zien dat de verschillen nog 
groot zijn tussen de verschillende 
landen in de schoot van de Euro-
pese Entente. Zo gaat men van 
een minimum gewicht van 800 
gram tot een maximum gewicht 
van 2,041 Kg. De pelslengte va-
rieert van 12,7 mm tot 17 mm en 
de maximum oorlengte van 5,5 
cm tot 7 cm. Laten wij hopen dat 
in de toekomst de verschillende 
standaarden meer toenadering 
zullen zoeken, zodat deze ver-
schillen tot een minimum herleid 
worden en de liefhebbers gemak-
kelijker over de grenzen heen hun 
kweekdieren kunnen kopen.

Type en bouw
Het spreekt voor zich dat wij in 
België de eerste jaren een grote 
stap zullen moeten afl eggen om 
van het type van de kleurdwerg, 
zoals wij deze dieren gedurende 
enkele jaren kweekten, over te 
schakelen op een type van het 
Rexkonijn in miniatuur (In Enge-
land wordt hij Mini rex genoemd). 
Men zal dan ook gedurende een 
paar jaar dieren tegenkomen die 

nog steeds het type van de Pool 
of de Kleurdwerg laten zien. Onze 
keurmeesters zullen hiermee 
moeten rekening houden. Als fok-
ker moeten wij zo snel mogelijk 
afstand doen van te korte en te 
puntige oortjes, want deze zullen 
meestal ook op de zeer ronde kop-
jes staan. Laat ons dus overgaan 
naar het type zoals de standaard 
het nu vraagt dus een Rexkonijn 
in dwergvorm.

Pels
Het belangrijkste onderdeel van 
de Rexdwerg is zeker de kwaliteit 
van zijn pels. De haren van een 
rexkonijn staan in tegenstelling 
tot een normaal harige, vertikaal 
ingeplant. Om de kwaliteit van de 
pels te beoordelen gaat men het 
konijn tegen zijn borstkas houden, 
ondersteund door de linker hand, 
zodat het konijn rustig tegen uw 
borst blijft liggen, gaat men met 
de rechter hand langzaam van 
onder naar boven glijden. Zo kan 
men onmiddellijk de elasticiteit 
van de pels beoordelen, maar ook 
zien of er veel grannenharen uit-
steken. De pels moet overal de-
zelfde lengte hebben, zodat men 
praktisch geen grannenharen ziet.
De vachtkwaliteit is van groot be-
lang. De haren zijn kort (15 mm) 
hebben over het hele lichaam de-
zelfde lengte en staan loodrecht, 
waardoor men een fl uweelachtig 
effect krijgt. De structuur van het 
haar is fi jn, stevig en dicht inge-
plant. De fl inke hoeveelheid on-
derwol bij Rexen komt de dicht-
heid van de vacht ten goede. 
De snorharen zijn altijd gekruld. 
Lichte fouten mbt de pels zijn 
een grove, dunne of gegolfde 
beharing, krulvorming in de nek, 
enkele uitstekende grannen op 
dijen, achterhand en benen, kale 
voetzolen, iets kale nek, ietwat 
open of ongelijkmatige pels, wei-
nig glans, sterk ontwikkelde gran-
nen. Zware pelsfouten zijn o.a. 
sterke uitstekende begranning 
waardoor de pels hard aanvoelt, 
te sterk gegolfde of gekrulde be-
haring en een volledig kale nek. 
Men moet vooral opletten om 

geen te korte rexpels te kweken, 
want dan gaat deze pels golven.
Omdat de Rexdwerg nog niet zo 
lang in trek is, zijn veel kleuren, 
kleurpatronen en uitmonsteringen 
nog in ontwikkeling. In principe 
wordt dit ras gefokt in alle kleuren 
die bij de Kleurdwerg voorkomen, 
met als laatste in ontwikkeling het 
mantelbont, hetgeen ook een pro-
duct is van Willy Rosseel.

De foto’s die dit artikel vergezel-
len werden genomen eind mei, 
waardoor de meeste dieren niet in 
conditie zitten en men veel losse 
haren kan waarnemen. De dieren 
zijn allemaal eigendom van Willy 
Rosseel. Ik hoop dat dit artikel een 
paar liefhebbers uit onze Vlaam-
se provincies zal aanzetten om 
met dit mooie ras te beginnen en 
dat wij in de toekomst nog meer 
Rexdwergen op onze tentoonstel-
lingen kunnen bewonderen.

Beoordeling van de pelskwaliteit.

Beoordeling van de pelslengte.


