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Voorwoord

Bedankt om het gratis e-book “Konijn in huis? Een verrassend huisdier!” te 
downloaden!

Ondanks het feit dat konijnen populaire huisdieren zijn, is er helaas nog maar 
heel weinig geweten over het correct houden van konijnen.  In tegenstelling tot 
wat je vaak hoort, zijn konijnen niet de gemakkelijkste huisdieren die er zijn. 
Elke konijneneigenaar zal dit kunnen beamen. Daarom is het belangrijk om je 
goed voor te bereiden vóór je deze intelligente dieren in huis haalt. Maar eens je 
weet hoe je je konijnen moet verzorgen, zijn het geweldige dieren om in huis te 
hebben.

Wanneer je je konijnen een gelukkig en gezond konijnenleven wil aanbieden, is 
het belangrijk om rekening te houden met vier belangrijke stappen:
Stap 1: Aanschaf van een konijn
Stap 2: Huisvesting
Stap 3: Verzorging
Stap 4: Vertrouwensband tussen mens en konijn

Ben je van plan om een konijn in huis te halen of heb je al konijnen in huis? Pas 
het stappenplan in dit e-book toe en je konijnen zullen je eeuwig dankbaar zijn!

Met konijnvriendelijke groeten,
Marilleke, Eddie en Louis

http://www.hopster.be/over-mij/
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Konijnen, een huisdier voor jou?

Voor ik je begin te vertellen wat konijnen allemaal nodig hebben om een 
gelukkig huisdier te zijn, is het belangrijk om uit te maken of konijnen wel de 
juiste huisdieren voor jou zijn.

Konijnen zijn zeker niets voor jou wanneer je:
 allergisch bent
 geen geduld hebt
 erg gehecht bent aan je interieur
 een hekel hebt aan hooi en keuteltjes
 het niet leuk vindt om veel tijd op de grond door te brengen
 weinig thuis bent
 geen geld wilt uitgeven aan een huisdier
 de zorg van de konijnen volledig aan je jonge kinderen wilt overlaten
 geen 10+ jarige commitment kan maken
 …

Konijnen zijn het ideale huisdier voor jou wanneer je:
 een huisdier zoekt dat geen lawaai maakt (konijnen blaffen niet )
 ervan houdt om naar konijnen te kijken en een nieuwe taal te leren
 houdt van een dier met een sterke persoonlijkheid
 een hygiënisch en zindelijk huisdier zoekt
 voldoende ruimte hebt om je konijnen te laten bewegen
 het niet erg vindt om veel tijd op de grond te spenderen
 het niet erg vindt dat er soms een meubelstuk of kabel sneuvelt wanneer 

je het niet goed beschermd hebt tegen scherpe konijnentanden
 het niet erg vindt om hooi en soms ook wel eens een keuteltje terug te 

vinden in je huis
 het niet erg vindt dat je konijnen door twee grote en twee kleine 

ruibeurten per jaar gaan
 genoeg tijd thuis spendeert
 het normaal vindt om het konijnenverblijf dagelijks proper te houden
 een betrouwbare bunnysitter hebt wanneer je op vakantie gaat
 het niet erg vindt dat je je konijnen niet kan oppakken omdat je weet dat 

ze dit helemaal niet leuk vinden maar dat je andere manieren zoekt om te 
knuffelen met je konijnen

 een 10+ jarige commitment kan maken
 het normaal vindt dat een konijn nu eenmaal geld kost aan:

o dierenartsbezoeken
o voedsel
o bodembedekking
o …

Zijn konijnen de ideale huisdieren voor jou? Dan wil ik je welkom heten in de 
wondere wereld van konijneneigenaars. Zijn konijnen uiteindelijk toch niets 
voor jou? Geen probleem, het is beter dat je dit op voorhand weet! 



5

Stap 1: Aanschaf van een konijn
Konijnen zijn groepsdieren

Konijnen zijn groepsdieren en horen minstens per twee te zijn. Hoe goed we 
ook zijn voor onze dieren en hun alles proberen te geven zodat ze gelukkig zijn, 
sommige dingen kunnen alleen maar soortgenoten geven (oortjes wassen, 
samen op verkenning gaan, samen slapen, …). Ze hebben elkaar nodig om zich 
veilig te voelen. Meer weten? Lees dan zeker: Waarom een konijn alleen houden 
tegen zijn natuur is.

Mijn prachtig konijn Eddie is ook lange tijd alleen geweest. Ik heb lang getwijfeld 
of ik er wel een tweede konijn bij kon halen want ik was bang voor meer werk en 
de hogere verzorgingskosten. Daarnaast had ik al veel gelezen over het 
koppelen van konijnen, een activiteit die niet te onderschatten valt. Maar ik 
heb nooit spijt gehad van mijn beslissing om Louis erbij te halen!

Pros:
 Eén konijn of twee konijnen? Op het vlak van verzorging maakt het niet 

veel uit.
 Eddie is volledig open gebloeid sinds de komst van Louis, ze heeft meer 

zelfvertrouwen gekregen en is een vrolijk konijn geworden, evenals Louis.
 Mijn band met Eddie is alleen maar versterkt dankzij Louis.
 Het is prachtig om de interactie te zien tussen twee konijnen.
 Het is leuk om te zien dat mijn twee konijnen twee verschillende 

karakters hebben.
 Wanneer ik op vakantie ga, voel ik me geruster omdat ik weet dat ze 

elkaars gezelschap hebben.
 Mijn twee konijnen zijn gelukkig samen en dat is eraan te zien.

Cons:
 Hogere dierenartskosten
 Hogere kosten voeding en bodembedekking

http://www.hopster.be/konijn-alleen-tegen-natuur
http://www.hopster.be/konijn-alleen-tegen-natuur
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Zoals je kan zien zijn de cons verwaarloosbaar ten opzichte van de pros. Het 
houden van dieren kost altijd geld, maar de liefde voor onze dieren (en 
onderling) is onbetaalbaar.

Pas op!

Je kan konijnen overal vinden: in dierenwinkels, online, bij (brood)fokkers, de 
markt, … Hier loopt het helaas vaak fout en heeft vaak nare gevolgen voor zowel 
de konijnen als konijneneigenaars. Lees zeker ook: Waarom je beter geen dieren 
in de dierenwinkel kunt kopen. Een gewaarschuwd mens is er twee waard! 

Valkuilen

1. We weten niet onder welke omstandigheden de konijnen zijn geboren 
en we kennen hun achtergrond niet.

De kans is groot dat je een ziek dier mee naar huis neemt ten gevolge van 
genetische afwijkingen, incest, … Dit heeft zware dierenartskosten tot 
gevolg in de toekomst.

Het zou ook niet de eerste keer zijn dat het dwergkonijntje dat je gekocht 
hebt, uitgroeit tot een reus…

2. De konijnen worden veel te jong (voordat ze acht weken oud zijn) bij de 
moeder weggehaald waardoor de dieren niet voldoende gesocialiseerd 
zijn en hun geslacht nog niet te bepalen is. Vaak wordt er ook geen 
rekening gehouden met het geslacht van de konijnen.

Je konijnen blijken vaak een ander geslacht te hebben dan gedacht wat 
kan resulteren in gevechten tussen de konijnen onderling of een ‘oepsie-
nestje’, vaak zelfs incestueus. 

Daarnaast moeten jonge konijnen nog opgroeien en zijn ze geen 
gemakkelijke huisdieren tijdens hun puberteit. Hun karakter verandert 
ook volledig tijdens de puberteit. Ineens wordt het konijntje niet graag 
meer opgepakt en durft het zelfs te bijten. Het schattige konijntje dat je 
gekocht hebt, is niet meer…

Ook moeten jonge konijnen alle smaken en texturen nog ontdekken 
waardoor er vaak meubels en kabels sneuvelen (en alle andere dingen 
waar ze aan kunnen). Ook de geur van urine zal een heel herkenbare geur 
worden wanneer je dieren nog niet gecastreerd zijn.

3. De konijnen worden volkomen verkeerd gehuisvest in dierenwinkels 
(achter glazen ramen in een warme winkel, op ooghoogte van kinderen, 
zonder schuilplaatsen, …) of in veel te kleine hokken bij broodfokkers 
waardoor de dieren al getraumatiseerd zijn voor ze verkocht worden.

http://www.ikwilcavias.nl/waarom-geen-dierenwinkel/
http://www.ikwilcavias.nl/waarom-geen-dierenwinkel/
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Getraumatiseerde dieren kunnen agressief of eerder apathisch uit de 
hoek komen. Je zal heel geduldig moeten zijn om het vertrouwen van je 
nieuwe huisdier te winnen.

Hierdoor wordt er ook een verkeerd beeld gegeven over het houden van 
konijnen. Konijnen horen nu eenmaal niet in een klein hokje thuis. Je gaat 
een kat toch ook niet in een klein hok houden?

Daarnaast worden op deze manier impulskopers gestimuleerd om een 
konijn in huis te halen. “Mama mama, ik wil een konijn!” Dit wordt mooi 
weergegeven in het filmpje “A hutch is not enough” van de Rabbit Welfare 
Association & Fund.

4. Helaas is er in de meeste dierenwinkels of bij andere instanties die 
konijnen verkopen nog maar weinig correcte informatie over het 
houden van konijnen verkrijgbaar:

 Verkeerde combinaties konijnen worden verkocht
 Konijnen worden verkocht als gemakkelijke huisdieren
 Konijnen worden verkocht als knuffeldieren
 Konijnen worden verkocht als het ideale huisdier voor kinderen
 Er wordt verkeerde informatie gegeven over het houden van 

konijnen en hun verzorging
 Er wordt niets gezegd over de castratie van je konijnen

Wanneer het houden van konijnen niet zo makkelijk blijkt te zijn als 
verwacht of de kinderen niet meer omkijken naar hun konijnen,  worden 
ze (vaak vóór de leeftijd van 1 jaar oud) in het wild ‘vrijgelaten’ waar ze 
een langzame dood sterven of ze worden zielig in een te klein hok 
gehouden tot ze sterven. 

Gelukkig zijn er ook nog mensen die erkennen dat ze niet meer voor hun 
konijn(en) kunnen/willen zorgen en ze naar een konijnenopvangcentra 
brengen waar de konijnen tenminste een kans op een tweede leven 
krijgen. Maar helaas zitten onze konijnenopvangcentra al vol met 
afgestane konijnen die een nieuwe thuis zoeken.

5. In dierenwinkels worden vaak de verkeerde konijnenbenodigdheden 
gepromoot:

 Knaagstenen, konijnensnoep, gemengd konijneneten (in de vorm 
van muesli) en houtvezel zijn schadelijk voor de gezondheid van 
konijnen

 Biks worden aangeprezen als hoofdvoeding terwijl hooi de 
correcte hoofdvoeding is

 Véél te kleine hokken
 …

https://www.youtube.com/watch?v=m4z_Mrg-lpc
http://www.rabbitwelfare.co.uk/
http://www.rabbitwelfare.co.uk/
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Bovenstaande praktijken mogen wij als dierenliefhebbers dus niet steunen en 
moeten we doorbreken door onze konijnen bij een gespecialiseerde 
konijnenopvang te halen! 

Uiteraard kunnen we niet elke dierenwinkel of fokker over dezelfde kam 
scheren. Er bestaan goede dierenspeciaalzaken die geen dieren verkopen én er 
bestaan fokkers die hun dieren wel goed verzorgen en je de juiste informatie 
kunnen geven, alleen zijn ze voorlopig nog in de minderheid. Hopelijk komt hier 
snel verandering in.

Wanneer je toch beslist om naar een fokker te gaan, kijk dan naar hoe de 
konijnen gehuisvest zijn en verzorgd worden. Praat met de fokker en leer elkaar 
kennen. Je zal snel merken of de fokker een hart voor dieren heeft of een 
broodfokker blijkt te zijn. Het is verleidelijk om een ziek konijntje te redden uit 
een dierenwinkel of van bij een broodfokker maar hier rekenen ze net op en 
steun je (ongewild) deze praktijken.

Wanneer je dit tegenkomt, dien dan een klacht in bij het meldpunt voor 
verwaarloosde of mishandelde dieren. Ik vertrouw op jou om de juiste beslissing 
te maken aan de hand van bovenstaande informatie.

Waar wel een konijn halen!

De beste plaats om een konijn aan te schaffen, waar je een konijn kan adopteren 
én tegelijkertijd de juiste informatie mee naar huis krijgt, is bij een 
gespecialiseerde konijnenopvang.

De reden waarom ik konijnenopvangcentra promoot boven de goede fokkers is 
omdat er zoveel konijnen gedumpt worden en op zoek zijn naar een nieuwe 
thuis. Deze dieren hebben hun eigen toekomst niet in handen en verdienen een 
tweede kans op een goed leven.

http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/melden-van-verwaarloosde-mishandelde-dieren
http://www.vlaanderen.be/nl/natuur-en-milieu/dieren/melden-van-verwaarloosde-mishandelde-dieren
http://www.hopster.be/links
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Daarnaast zijn er ontelbare voordelen:
 De rammetjes worden gecastreerd vooraleer ze weg mogen uit de opvang.
 Alle konijnen zijn correct gevaccineerd.
 De konijnen in de opvang zijn reeds gekoppeld en mogen alleen maar 

geadopteerd worden per koppel tenzij je thuis al een konijn hebt dat een 
partner zoekt.

 Wanneer je al een konijn hebt, kan je je konijn laten speed daten in de 
opvang. Op deze manier kan je konijn zelf kiezen wie zijn of haar nieuwe 
partner wordt.

 Je krijgt de correcte informatie mee over het houden van konijnen.
 Je steunt een goed doel en geeft een dier een tweede kans op een mooi 

leven. Daarnaast maak je plaats voor een ander dier dat gered moet 
worden.

 De vrijwilligers in de konijnenopvang hebben een enorm groot hart voor 
dieren en kennen de karakters van hun dieren. Op deze manier kunnen ze 
je helpen een konijn uit te zoeken met een karakter dat past bij jou (en je 
konijn).

 De konijnen in een konijnenopvang zijn vaak minstens een jaar oud en 
hun karakter zal niet meer veranderen zoals bij konijnen in de puberteit.

 Je vindt een grote verscheidenheid aan konijnen terug in een 
konijnenopvang (klein, groot, verschillende kleuren en rassen, 
binnenhuiskonijnen, buitenhuiskonijnen, …)

 Wanneer de partner van je konijn sterft, kan je er een leeftijdsgenoot 
bijhalen in plaats van een jong dier waarbij het leeftijdsverschil te groot 
is.

 …

Stap 2: Huisvesting
Locatie

Zoek een plaats voor je konijnen die niet te warm en niet te koud is, dus niet 
naast een verwarming of op een plek waar ze in de vlakke zon komen te zitten. 
Scherm je dieren ook af voor tocht en vocht anders zullen ze snel ziek worden.

Daarnaast hou je er ook best rekening mee dat je binnenhuiskonijnen niet naast 
een te luide televisie of radio komen te wonen. Wanneer je angstige konijnen 
hebt, kan je ze best eerst op een rustige plaats huisvesten. Sociale konijnen 
daarentegen kunnen vereenzamen op een te rustige plaats.

Ren

Hokken zijn passé. Dit wilt niet zeggen dat wanneer je nog een hok in huis hebt je 
dit niet meer kan gebruiken als slaap-, eet-, schuil- of toiletruimte maar het is 
alvast niet voldoende. Hokken zijn standaard te klein, hoe groot je hok ook 
is. 
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Het is belangrijk dat je konijnen voldoende beweegruimte krijgen en daarom 
heb je een puppyren van min. 100 cm hoog nodig die groot genoeg is zodat je 
konijnen kunnen huppelen, op hun achterste poten staan, uitgestrekt liggen, … 

Hierbij moet je rekening houden met de grootte van je konijnen en hun aantal. 
Een reus heeft dus meer ruimte nodig dan een dwergkonijn. Wanneer je vijf 
konijnen huisvest, heb je meer plaats nodig dan wanneer je twee konijnen 
huisvest. Daarnaast nemen de toiletbak en schuilruimtes ook nog plaats in.

Stichting KonijnenBelangen raadt elke konijneneigenaar aan om minstens twee 
vierkante meter te voorzien per dwergkonijn. Dit is zeker voldoende voor 
overdag en ’s nachts maar hoe meer ruimte je konijnen krijgen om te rennen en 
op verkenning te gaan tijdens de schemermomenten, hoe beter.

Wanneer je konijnen binnen gehuisvest zijn, is het ook belangrijk om alle kabels 
en giftige planten onbereikbaar te maken voor je konijnen. Wanneer je konijnen 
buiten gehuisvest zijn, zorg er dan ook voor dat ze veilig zijn voor roofdieren op 
de grond en in de lucht.

https://www.bol.com/nl/p/8-hoekige-puppyren-hondenren-puppykennel-100-cm-hoog-210-cm-5015-07/9200000072661632/?Referrer=ADVNLPPcef9e100cdbf929700151f519b010047307
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=47307&f=TXL&url=https://www.bol.com/nl/p/puppyren-8-delig-grijs-100cm/9200000059121777/?bltg=itm_event=click&mmt_id=07929f37fae5b1b1&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=3&itm_id=9200000059121777&itm_role=in&name=Puppyren%20-%208%20delig%20-%20Grijs%20-%20100cm
http://www.konijnenbelangen.nl/


Drinkbak en hooiruif

Konijnen hebben dagelijks een onbeperkte toevoer van hooi en vers water 
nodig.

Toiletbak

De toiletbak van konijnen dient regelmatig ververst te worden. Konijnen plassen 
en keutelen veel dus voorzie een voldoende grote toiletbak.

Gebruik geen houtvezel als bodembedekking want dit is schadelijk voor de 
longen van konijnen omdat het zo stoffig is. Er goed alternatief voor houtvezel is 
hennepvezel, Back-2-Nature, …

Ondergrond

Konijnen houden niet van een harde en gladde ondergrond. Ze hebben geen 
kussentjes onder hun pootjes zoals honden en katten.

Je kan dit oplossen door matten in hun konijnenverblijf te leggen. 
Buitenhuiskonijnen doe je het meeste plezier met veel stro. Hieraan kunnen ze 
knabbelen én het beschermt je konijnen ook tegen de koude. 

Speelgoed

Konijnen zéér intelligente dieren zijn die in het wild zes tot tien uur bezig met 
voedsel te zoeken. Bij ons thuis krijgen onze konijnen hun eten meestal 
voorgeschoteld omdat we hun goed willen verzorgen maar hierdoor pakken we 
hun grootste tijdsbesteding net af. Dit heeft al snel verveling ten gevolge.

Zorg daarom voor voldoende speelgoed waarmee ze kunnen gooien en waaraan 
ze kunnen knabbelen. Kartonnen dozen, keukenrolletjes en eierdozen zijn hier 

http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.8398&rmd=2&trg=http://www.zooplus.nl/-339005/shop/+5prnlaff/knaagdieren_kleinedieren/kooiuitrusting/voerbakken_drenkplaatsen/bakken/130306
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.8398&rmd=2&trg=http://www.zooplus.nl/-339005/shop/+5prnlaff/knaagdieren_kleinedieren/kooiuitrusting/hooiruiven/67372
https://www.youtube.com/watch?v=mi_ITWowQ9I
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.8398&rmd=2&trg=http://www.zooplus.nl/-339005/shop/+5prnlaff/katten/kattenbak_kattenverzorging/kattenbak_zonder_kap/gewone_kattenbak/341432
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.8398&rmd=2&trg=http://www.zooplus.nl/-339005/shop/+5prnlaff/katten/kattenbak_kattenverzorging/kattenbak_zonder_kap/gewone_kattenbak/341432
https://www.bol.com/nl/p/aubiose-hennepvezelstrooisel-20-kg/9200000073575480/?Referrer=ADVNLPPcef9e100e24e63d80076eb91bc010047307
https://www.bol.com/nl/p/back-2-nature-bodembedekking-30-l/9200000010750182/?Referrer=ADVNLPPcef9e100e24e63d80076eb91bc010047307
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.8398&rmd=2&trg=http://www.zooplus.nl/-339005/shop/+5prnlaff/knaagdieren_kleinedieren/hooi_strooisel/stro/27969
http://www.hopster.be/webshop
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ideaal voor. Laat je konijnen werken voor hun eten, ze zullen je eeuwig dankbaar 
zijn.

Zoek je inspiratie, volg dan zeker naar Hersenwerk voor konijnen.

Stap 3: Verzorging
Voedsel

Konijnen moeten altijd toegang hebben tot een onbeperkte aanvoer van hooi. 
Hooi is het hoofdvoer van konijnen omdat dit de gevoelige spijsvertering van 
konijnen stimuleert en hun steeds groeiende tanden afslijt. Daarnaast is het ook 
belangrijk dat konijnen hun nachtontlasting (rechts op onderstaande foto) 
opeten. Hierin zitten veel noodzakelijke voedingsstoffen.

Het dieet van hooi kan dan ook nog aangevuld worden met kleine hoeveelheden 
groenten, fruit en brokken. Vermijd selectief eten door voor geëxtrudeerde biks 
(zoals bijvoorbeeld Supreme Science Selective) te kiezen boven gemengd voer.

http://www.facebook.com/hersenwerkvoorkonijnen
http://hopster.be/hooi-de-nummer-1-voeding-voor-konijnen/
https://www.bol.com/nl/p/supreme-science-selective-konijnenvoer-10-kg/9200000010741301/?Referrer=ADVNLPPcef9e100cdbf929700f384d587010047307
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Bunnybunch.org

Castratie

Zijn jouw konijnen gecastreerd? Dit is noodzakelijk voor zowel hun 
emotionele als fysieke gezondheid. Daarnaast vergemakkelijkt het de 
opvoeding van je konijnen omdat ze niet meer worden overheerst door hun vele 
hormonen.

Castratie van rammetjes is zeker aan te raden om ongewilde nestjes en 
gedragsproblemen te vermijden. Maar het castreren van je voedster is ook 
belangrijk omdat tachtig procent van de vrouwelijke konijnen boven de vijf 
jaar baarmoeder tumoren krijgen. Deze operatie is ingrijpender dan bij 
rammetjes. Het is sowieso aangeraden (voor zowel rammetjes als voedsters) om 
hiervoor naar een konijnkundige dierenarts te gaan. De investering is hierbij 
groot maar die haal je er zeker uit wanneer je konijn ouder wordt.

Vaccinaties

Laat je konijnen ook jaarlijks vaccineren tegen Myxomatose, RHD en sinds 
2016 wordt ook sterk aangeraden halfjaarlijks te vaccineren tegen RHD-2, 
dit zijn zeer gevaarlijke virussen voor konijnen. De vaccinatie is ook belangrijk 
voor binnenhuiskonijnen omdat deze gevaarlijke virussen worden verspreid via 
onder andere muggen. Vraag je dierenarts ook om de oren, ogen, tanden en vacht 
te controleren van je konijnen. 

Daarnaast kan je je dierenarts ook vragen om de nagels van je konijnen te 
knippen. Konijnennagels zijn te lang wanneer ze langer dan de pels op hun 
pootjes zijn.

Ziekte

http://www.hopster.be/links
http://vivfn.be/breaking-news-rhd-2-epidemie-belgi%C3%AB
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Omdat konijnen prooidieren zijn, zullen ze niet snel laten zien dat ze ziek zijn. 
Wanneer je je konijnen goed kent, zal je afwijkend gedrag snel opmerken en kan 
je op tijd naar de dierenarts. Konijnen zijn ook onderschatte huisdieren bij 
dierenartsen, zoek daarom een konijnkundige dierenarts.

Vachtverzorging

Langharige konijnen moeten dagelijks geborsteld worden. Wen je konijnen 
hieraan op een jonge leeftijd.

Stap 4: Vertrouwensband tussen mens en konijn

Het is belangrijk om je konijnen te respecteren voor wie ze zijn, namelijk 
konijnen. Konijnen zijn prooidieren en daardoor voorzichtiger in de omgang 
met mensen, andere dieren en hun omgeving dan bijvoorbeeld honden of katten.

Wanneer je konijnen een veilige ren aanbiedt, hun met respect behandelt én aan 
hun basisbehoeftes voldoet, kan je stilaan wederzijds vertrouwen opbouwen. 
Laat je konijnen op hun tempo jou leren kennen én leer tegelijkertijd je konijnen 
kennen. Dit kan je alleen bekomen wanneer je veel tijd met je konijnen 
doorbrengt. 

Konijnen spreken een prachtige taal met hun oren, staart, ogen, … Ze 
gebruiken hun hele lichaam om te communiceren met ons en elkaar. Je zal 
versteld staan van wat ze jou allemaal te vertellen hebben.

In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, houden konijnen er helemaal niet 
van om opgepakt te worden. In het wild betekent dit hun dood, deze angst zal je 
er nooit volledig uitkrijgen. Konijnen hebben vier pootjes gekregen om op de 

http://www.hopster.be/links
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grond te blijven. Je kan ze natuurlijk wel leren om in een transportdoos, mand 
of in de zetel te springen. Door je konijnen toch op te pakken, zal je alleen maar 
het wederzijds vertrouwen beschamen.

Konijnen zijn héél intelligente dieren en moeten dus intellectueel uitgedaagd 
worden. Leer je konijnen puzzelen, verstop voedsel in een snuffelbal, … Plezier 
gegarandeerd!

Je kan je konijnen zelfs trainen. Door je konijnen te trainen leer je communiceren 
met elkaar. Konijnen kan je leren voetballen, pootjes geven en nog veel meer. 
Wanneer ze begrijpen wat je van hen verwacht, zal je snel merken dat ze hier 
heel veel plezier aan beleven, en jij trouwens ook!

https://www.youtube.com/watch?v=VWI5z22Pgtg
https://www.youtube.com/watch?v=sCtmkiFu_zk
https://www.youtube.com/watch?v=jmjOGZNc0go
https://www.youtube.com/watch?v=8FtlcKl57KI
https://www.youtube.com/watch?v=AA4SkfK_W8w
https://www.youtube.com/watch?v=5TI4uBryjiY
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Nawoord

Wanneer je alle stappen hebt toegepast, is het maar een kwestie van tijd 
vooraleer je een mooie band op kan bouwen met je konijnen. Laat me zeker 
weten hoe dit e-book jou geholpen heeft via marilleke@hopster.be of 
www.facebook.com/KonijnenadviesbureauHopster.

Wil je meer leren over het houden van konijnen, training en nog veel meer, hou 
dan zeker www.hopster.be/over-mij/workshops in het oog of kom naar het 
jaarlijkse Belgische Konijnencongres (georganiseerd door Hopster vzw, 
Happy Rabbits en Pelsjes en Pootjes) om het konijnenwelzijn te verbeteren en 
hopelijk ontmoeten we elkaar dan snel!

mailto:marilleke@hopster.be
http://www.facebook.com/KonijnenadviesbureauHopster
http://www.hopster.be/over-mij/workshops
http://www.hopster.be/konijnencongres
http://www.hopster.be/
http://www.happyrabbits.be/
https://www.facebook.com/pelsjesenpootjes/
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Jaarlijks Belgisch Konijnencongres

Dit jaar zal het Belgische Konijnencongres doorgaan op 7 oktober 2018 
@De Lentehei te Herentals. Hou onze website in de gaten voor meer informatie. 
Het thema dit jaar is: Een konijn erbij!

Vorige edities

http://www.hopster.be/konijnencongres
http://hopster.be/belgische-konijnencongres-op-15-oktober-2017-was-groot-succes/
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Steun Hopster vzw
Word lid

Meer informatie hierover op het Konijnencongres!

Hop naar de Webshop

Word je ook overweldigd door alle zogenaamde belangrijke 
konijnenbenodigdheden die aangeboden worden in dierenwinkels en die niet 
noodzakelijk goed zijn voor je konijnen? Wil je ook geen dierenwinkels meer 
steunen waar nog steeds dieren verkocht worden? Of wil je misschien 
gewoon je boodschappen bestellen vanuit je zetel?

Daarom heb ik voor jou reeds een  selectie gemaakt van alle waardevolle 
benodigdheden voor konijneneigenaars en natuurlijk de konijnen zelf! Alle 
items die gepromoot worden, worden ook door Hopster vzw gebruikt of staan op 
onze persoonlijke verlanglijst.

Hoe werkt het?

Via een link word je doorverwezen naar een webwinkel 
(bol.com of zooplus.nl) die dit product verkoopt. Door hierop te klikken, krijgt 
Hopster vzw een klein percentage van de opbrengst zonder dat het jou extra geld 
kost. Op deze manier steun je ons én dus het konijnenwelzijn!

Je kan ook via de algemene link van bol.com of zooplus.nl al je boodschappen 
doen en ons steunen.

Donaties

Wil je ons op een andere manier helpen? Laat weten wat je onze informatie 
waard vindt. Dankzij jullie donaties kunnen we de activiteiten van Hopster vzw 
verder zetten en het welzijn van onze geliefde konijnen en hun sympathieke 
baasjes blijven verbeteren. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend maar steeds 
welkom.

Rekeningnummer Hopster vzw:
IBAN: BE19 7360 4064 7512; BIC: KRED BE BB (KBC Bank)

Of via PayPal:

http://www.hopster.be/konijnencongres
http://www.hopster.be/webshop
http://www.hopster.be/webshop
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=47307&f=TXL&url=http://www.bol.com&name=Algemeen%20Bol.com
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.6962&tst=!!TIMESTAMP!!
http://www.hopster.be/
https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=47307&f=TXL&url=http://www.bol.com&name=Algemeen%20Bol.com
http://marketing.net.zooplus.nl/ts/i3326184/tsc?amc=con.zooplus.218209.229628.6962&tst=!!TIMESTAMP!!
http://www.hopster.be/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=94JAS4G558N2Q
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=94JAS4G558N2Q
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