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De Kleine hangoorDe Kleine hangoor

door Freddy Michiels
Voorgeschiedenis
In het midden van de 19de eeuw 
kende men maar één konijnenras 
met hangende oren, namelijk de 
Engelse hangoor. Deze zag er 
toen helemaal nog niet uit zoals 
wij hem tegenwoordig kennen. 
De oren waren nog veel korter. 
Toen besloten enkele Franse fok-
kers om een zwaar ras te creëren 
met hangende oren. Zij gingen 
de Engelse hangoor kruisen met 
de zeer zware landkonijnen van 
die tijd. Dit waren de voorouders 
van onze Vlaamse reus. Zo be-
kwamen zij de Franse hangoor. 
Rond 1860 kon men in Frankrijk 
deze konijnen frekwent tegenko-
men. De Franse hangoor werd in 
het begin van de 20ste eeuw in 
de meeste omliggende landen als 
ras erkend.

Ontstaan van het ras
Aan het einde van de jaren 1960 
liepen enkele Duitse fokkers met 
de gedachten om een middenras 
te creëren dat er zou uitzien zo-
als de Franse hangoor. Heel snel 
hadden zij alle troeven in han-
den, want zij gingen gewoonweg 
Franse hangoren kruisen met 
Nederlandse dwerghangoren. 
Zo bekwamen zij konijnen met 
hetzelfde uitzicht maar met een 
gewicht rond de 3 tot 4 kilogram. 
De Duitse hangoor was geboren 
en werd heel vlug als nieuw ras 
erkend. Vanaf 1976 behoorde 
hij reeds tot de erkende rassen 
in Nederland. Het was sinds zijn 
prille jeugd een zeer populair ko-
nijn, dat in de smaak viel bij vele 
fokkers. Het is overigens ook een 
zeer goed vleeskonijn, door zijn 
brede rug en rustig karakter. Op 
gebied van verzorging stelt dit 
middenras minder eisen qua huis-
vesting en voeding tegenover zijn 
grotere broer de Franse hangoor. 

Naamsverandering
Iets waartegen ik mij mijn ganse 
leven zal blijven verzetten is de 
naamsverandering doorgevoerd 
door onze standaardcommissie in 
het begin van de jaren negentig. 
Op verzoek van Duitsland in de 
schoot van de Europese Entente 
hebben zij de naam van de Duit-
se hangoor veranderd in Kleine 
hangoor. Dit omdat de Duitsers 
de Franse hangoor gewoonweg 
de grote Duitse hangoor noemen 
en de Duitse hangoor hun Duitse 
kleine hangoor. Een kind dat 25 
jaar oud is gaat men ook geen 
andere naam geven. De toen-
malige mensen van onze stan-
daardcommissie zijn daar toen 
blindelings ingetrapt. Andere lan-
den zoals Nederland, Engeland, 
enz… hebben deze verandering 
niet toegepast. Bij ons heeft dit 
in de beginjaren niets anders dan 
vergissingen meegebracht. Vele 
inrichters van tentoonstellingen 
gingen de Kleine hangoor verwar-
ren met de Dwerghangoor.

Standaard
Type en bouw:

Het type is geblokt met een stevi-
ge bouw, gedrongen en massief. 
Breed in schouders en achter-
hand. De borst is diep. De nek is 
kort en krachtig, bijna onzichtbaar. 
De ruglijn loopt vanuit de nek iets 
omhoog naar de achterhand. De 
afronding van de brede achter-
hand verloopt in een korte ron-
ding. Deze afronding mag zeker 
geen scherpe hoek vormen. De 
benen zijn dik, kort en gespierd. 
Het ras heeft een lage stelling. 
Een geringe wamaanzet of hals-
kraagje is slechts toegestaan bij 
overjarige vrouwelijke dieren.

Kopvorm: Bij beide geslachten 
is de kop kort en krachtig, sterk 
ontwikkeld, met breed voorhoofd, 
breed tussen de ogen, sterk ont-
wikkelde kaken en wangen en 
brede snuitpartij. Het neusbeen is 
sterk gebogen. Bij de ram is een 
kinknobbel (knoop) toegestaan. 
Hieronder wordt verstaan een 
aanhangsel onder de kin, niet aan 
de keel, zo klein mogelijk en goed 
gevormd.

Gewicht: Het gewicht van onze 
Kleine hangoor mag variëren van 
2,5 kg tot 3,5 kg, met als ideaal 
voor de tentoonstellingen van 3 
kg tot 3,3 kg.

Pels: De pels is normaalhaar-
lang, dicht ingeplant, rijk aan on-
derhaar, zacht en glanzend.

Oren: De oren zijn dik, breed, ste-
vig van structuur en aan de top le-
pelvormig afgerond. De oren han-
gen met de schaalopening naar 
de kopzijde gekeerd en vanuit 
de zijkant gezien, loodrecht naar 
beneden. Van voren gezien wor-
den ze hoefi jzervormig gedragen. 
Vouwen en plooien in de oren zijn 
foutief. De lengte van de oren, 
gemeten van punt tot punt over 
de schedel, met inbegrip van de 
schedelbreedte, is 30 tot 36 centi-
meter. Door de ombuiging van de 
oren aan de basis ontstaan op de 

In het midden van de 20ste eeuw 
kreeg de Nederlandse tanfokker 
en keurmeester de heer Adriaan 
De Cock uit Tilburg de droom 
om een miniatuurversie van de 
Franse hangoor te creëren. Hij 
heeft hierover een twaalftal jaren 
gedaan, maar is uiteindelijk in zijn 
opzet geslaagd. Uit de Franse 
hangoor met een gewicht van 5 
tot 6 kilo bekwam hij de miniatuur-
versie van anderhalve kilogram. 
De Nederlandse hangoordwerg 
was geboren. Dit konijntje werd in 
Nederland als nieuw ras erkend 
in 1964 en kende sinds zijn be-
ginjaren een enorme populariteit, 
ook buiten de grenzen van Neder-
land.

Kop van chinchilla ram.
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kop twee zichtbare verhogingen, 
kronen genoemd. Hoe zwaarder 
en steviger de oorstructuur, hoe 
beter deze kronen uitkomen.

Kleuren: De Kleine hangoor is 
bekronenswaardig in alle erkende 
kleuren met inbegrip van wit met 
rode en met blauwe ogen. Ook de 
bonte vorm met manteltekening is 
toegelaten in alle erkende kleu-
ren.

Kweek
De kweek van de Kleine hangoor 
levert geen specifi eke problemen 
op. Aangezien wij te maken heb-
ben met een zeer zacht en rustig 
dier, moeten wij ook niet verlangen 
dat de rammen een voorbeeld van 
hevigheid zullen zijn tijdens de 
dekking. Zij doen het meestal rus-
tig aan en zijn nogal snel moe. Dit 
is nochtans geen hindernis, want 
meestal zal de dekking al gebeurd 
zijn van de eerste poging. Som-
mige voedsters laten zich maar 
éénmaal dekken en weigeren 
een volgende poging van de ram. 

Meestal gaan deze ook weigeren 
bij een volgende poging, een paar 
uur later. Dit is geen probleem, 
want wanneer zij goed driftig 
zijn, is de dekking meestal ge-
slaagd van de eerste poging. De 
voedsters verzorgen hun kroost 
meestal prima, maar kunnen zeer 
agressief worden om hun jongen 
te verdedigen. Dus altijd eerst 
de voedster uit het hok nemen 
alvorens het nest te controleren. 
Opletten om geen vreemde geu-
ren achter te laten want zij durven 
ook hun nest vol urineren om er 
hun eigen geur terug te geven. 
De meeste voedsters van Kleine 
hangoor zullen maar maximum 
5 tot 6 jongen grootbrengen. In-
dien de nesten groter zijn, laten 
zij de eerste dagen een paar jon-
gen afsterven. Het is mij al gelukt 
om een nestje van 8 jongen goed 
groot te brengen, maar dit be-
hoort eerder tot de uitzonderingen 
dan de regel. Sommige voedsters 
zullen wat weinig haar trekken 
om er hun jongen in te leggen en 
aangezien zij een zeer dichte pels 
hebben zullen hierdoor de tepels 
onvoldoende vrijgemaakt zijn. 
Deze taak neem ik dan meestal 
op mij. De voedster wordt op haar 
rug gehouden en het haar wordt 
rond iedere tepel weggeplukt op 
een oppervlakte ter grote van 
een 2 euro stuk. De dag dat de 
voedster geworpen heeft, komt 
dit haar zeer gemakkelijk los. Dit 
uitgetrokken haar wordt dan in het 
nest bij de jongen gelegd. Bij de 
selectie van de ouderdieren die 
men wenst in te zetten voor de 
kweek zou ik toch willen aanra-
den om bij voorkeur met dieren te 
kweken waarvan het gewicht rond 
de drie kilogram ligt. Indien een 
van beide ouders zwaarder is, 
moet het andere zeker lichter zijn, 
zoniet kweekt men teveel jongen 
die boven hun maximum gewicht 
zullen uitkomen.

Hetzelfde kunnen wij hanteren 
voor wat de oorlengte betreft. 
Aangezien men een kort en ge-
drongen type verlangt, zullen de 
oren bij de kortste dieren meestal 
ook naar de korte kant zijn. Ikzelf 
kweek nooit met dieren waarvan 
de oren korter zijn dan 32 cm. 

Zoniet zullen weer een groot per-
centage van de jongen eruit val-
len met te korte oren. De ronde 
vorm van de kop moet zowel rond 
zijn van de zijkant gezien door 
het ronde neusbeen, maar ook 
van voren gezien moeten wij een 
mooie ronding krijgen van de ene 
wang over de snuit tot de andere 
wang. Dit is zeer belangrijk, want 
vele minder goede dieren vallen 
wat in aan beide kanten van de 
snuit. 

Selectie van de jongen
Wij mogen niet vergeten dat op 
de 9de dag de ogen van de jonge 
konijntjes open gaan en dat moe-
ten wij de dag daarop controle-
ren. Diegenen waarvan de ogen 
niet open zijn op de 10de dag, 
zullen wij helpen door het jong in 
de hand te nemen en met de twee 
duimen een zeer lichte trekking te 
veroorzaken aan de bovenkant 
en onderkant van het oog. In de 
meeste gevallen zullen de oogjes 
dan onmiddellijk open gaan. De 
dagen die daarop volgen moeten 
wij elke dag nazien of de oogjes 
wel open gebleven zijn, want een 
Kleine hangoor die goed gevoe-
derd wordt is nogal aan de luie 
kant en doet dus de moeite niet 
om zijn ogen te openen in het 
nest, zodat zij soms kunnen dicht-
plakken. Ogen die enkele dagen 
dichtplakken kunnen beschadigd 
zijn en zelfs blindheid veroorza-
ken. Aan die ouderdom kunnen 
wij ook al selecteren op diegenen 
die het kortste type zullen verto-
nen. Wij leggen het jonge konijntje 
op zijn rug in onze hand en kijken 
of zijn twee voeten (onderste ge-
deelte van de achterpoten) mooi 
parallel gehouden worden. Hoe 
korter deze voeten zijn, hoe kor-
ter zal het type van het volwassen 
konijn zijn. Deze voeten moeten 
vanaf de hiel tot de voorkant van 
de voeten, juist achter de tenen, 
even breed zijn. Dit bewijst dat 
het volwassen dier een goede 
achterhand en brede schouders 
zal hebben. Een ervaren fokker 
kan op die manier zijn beste jonge 
dieren reeds erkennen van in het 
nest. Wanneer de jongen aan de 
ouderdom van 15 dagen het nest 

Zicht op mijn hokken.
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Jongen van 3 weken wit blauwoog en ijzergrauw.

beginnen te verlaten, kunnen wij 
ook de beste kopjes reeds erken-
nen. De beste exemplaren zullen 
dan al opvallen door de mooie 
ronding van de kop en de manier 
dat zij hun oren laten hangen. 

Het spenen van de jongen
Aan de ouderdom van 6 tot 7 
weken worden de jongen van 
de moeder weggenomen. Bij mij 
mogen de jonge rammen uit het-
zelfde nest nog een drietal we-
ken samen zitten terwijl de jonge 
voedsters uit hetzelfde nest in 
een ander hok ook samen blijven. 
Met de voedsters ga ik nooit naar 
tentoonstellingen en dus mogen 
deze langer samen zitten zonder 
risico op beschadiging. De ram-
men worden na een drietal we-
ken elk afzonderlijk in een hok 
geplaatst om iedere beschadiging 
(vooral aan de oren) te voorko-
men in het teken van de tentoon-
stellingen. Ondanks het feit dat 
de Kleine hangoor een zeer rustig 
konijn is, durven de jonge rammen 
zeer jong beginnen te vechten. In 
tegenstelling tot vele andere ras-
sen, zoals zelfs de Franse hang-
oor en de Vlaamse reus die men 
tot 6 maanden kan laten samen 
zitten, is dit totaal onmogelijk met 
de Kleine hangoor, want dan val-
len er doden.

Voeding
Sinds een paar jaar voeder ik mijn 
konijnen, ter voorkoming van de 
dikbuikziekte, met minstens drie 

verschillende merken van konij-
nenkorrels. Beurtelings krijgen zij 
elke dag een ander merk van kor-
rels. Wij eten toch ook niet elke 
dag hetzelfde. Hiervoor gebruik 
ik van Versele-Laga de Cuni-
Top-Plus korrel, van Aveve het 
nummer 99 en de derde is een 
iets goedkopere korrel gemaakt 
door de maalderij Gilis uit Lang-
dorp. Een dag op de week geef 
ik een mengeling van granen die 
ik zelf samenstel zonder rekening 
te houden met de juiste hoeveel-
heden. Hierin doe ik haver, gerst, 
maïs, zonnebloempitten en ge-
pelde apen nootjes (aardnoten). 
Dit alles niet geplet. De konijnen 
hebben trouwens sterke tanden 
om deze granen te malen. Deze 
mengeling van granen kan men 
ook vervangen door de Cuni-gran 
van Versele-Laga of het Nr. 97 van 
Aveve. Het nummer 95 van Aveve 
eten zij heel graag, maar dit voer 
komt wat kostelijk uit voor iemand 
die veel konijnen heeft. Ik voeder 
maar éénmaal per dag en dit ge-
beurt ’s avonds. De voedsters van 
Kleine hangoor krijgen 90 tot 100 
gram per 24 uur. Terwijl de ram-
men 120 gram krijgen. Men moet 
éénmaal potjes uitzoeken die 
overeenstemmen met deze hoe-
veelheid. Hierbij hebben zij altijd 
goed gerstestro. Deze hoeveel-
heden zijn voldoende om mooie 
Kleine hangoren te kweken en 
tentoon te stellen. Ik ben radicaal 
tegen de praktijken van sommige 
liefhebbers die het gewicht van 

hun dieren bepalen door meer of 
minder te voederen. Zij brengen 
ze zo op het ideaal gewicht voor 
de tentoonstellingen, maar gooien 
hierdoor hun eigen ruiten in, want 
men heeft geen enkele basis voor 
de selectie van de toekomstige 
kweekdieren. Voeder al u dieren 
normaal en diegenen die boven 
hun gewicht gaan moeten dan 
maar in de pan verdwijnen.

Witte schilfertjes in de nek
Oudere rammen van de Kleine 
hangoor krijgen gemakkelijk witte 
schilfertjes (roos) in de nek en 
soms tot een gedeelte voorbij de 
schouders. De haren komen op 
die plaatsen los en kunnen zo 
uitgetrokken worden. Dit wordt 
veroorzaakt door de zeer korte 
nek waardoor het vel hier soms 
plooien gaat vertonen. In deze 
plooien ontstaat de roos. Dit is 
zeer gemakkelijk te behandelen 
door een halve ml “Ivomec” on-
der het nekvel in te spuiten. Eén 
enkele inspuiting volstaat meestal 
om genezing te krijgen en het 
haar zal wel terugkomen.

Jongen klaarmaken voor de 
tentoonstellingen
De Kleine hangoor vraagt geen 
bijzondere zorgen bij het laten 
opgroeien van de jongen en het 
klaarmaken voor de tentoonstel-
lingen, maar er zijn toch enkele 
punten die de fokker in het oog 
moet houden om achteraf ontgoo-
chelingen te vermijden. Wij moe-
ten niet vergeten dat van deze 
konijnen verlangd wordt dat zij 
mooie ronde koppen hebben. Wij 

Prachtige ronde kop bij een jong konijngrijs van 3 weken.
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weten ook dat alle konijnen met 
zeer ronde koppen ook gemak-
kelijk een klemgebit of olifants-
tanden krijgen. Dus regelmatig de 
tanden van u konijnen nakijken 
en zonder genade al deze met 
afwijkingen er uit gooien. De oor-
lengte moeten wij ook in het oog 
houden en alle jonge konijnen 
die aan de ouderdom van 4,5 
maanden geen minimum 30 cm 
van oormaat hebben, mogen ook 
naar de slachtbank verhuizen. 
Zij zullen altijd te korte oren heb-
ben. Bij het ouder worden moet 
de weegschaal regelmatig voor 
de dag gehaald worden, om onze 
jonge konijnen te wegen. Dieren 
die aan 6 tot 7 maanden de 3,4 
tot 3,5 kg behalen mogen wij ook 
uitschakelen. Deze worden zeker 
te zwaar en zijn niet geschikt voor 
de tentoonstellingen, maar ook 
niet als toekomstig kweekdier. Dit 
zijn punten die de fokker gemak-
kelijk kan verdienen door zelf al 
een selectie toe te passen en niet 
blindelings alles in te schrijven op 
de tentoonstellingen.

Ik hoop dat dit mooie ras enkelen 
onder u zal kunnen bekoren en 
wens er u alvast veel plezier en 
mooie resultaten mee.

Jong konijngrijs van 3 weken.

Het grote verschil in kleur tussen twee jongen blauwgrijs
(de bleeksten worden meestal de beste).

Let vooral op het brede en korte lichaam van dit jong 
konijntje.

Kop van wit blauwoog ram. Jong konijngrijs van 3 weken, kijk vooral naar de mooie brede oren.


