Het verjaardags-konijntje
Onze dochter wordt binnenkort zeven en ze wil alleen maar een pony of een konijn als
verjaardagscadeau. Ze wil niets weten van een nieuwe schooltas of een dagje met ons
allen naar een pretpark. Ook Barbie heeft voor haar afgedaan. Het moet en zal iets
anders worden. In ruil voor zo’n zacht en streelbaar dier wil ze alles doen: Ze zal zonder
morren elke zondag meegaan naar opa en oma en haar kamer zal er in het vervolg
piekfijn uitzien! Dat laatste spreekt ons als ouders erg aan. Gezien onze financi?le
situatie willen we het maar bij een konijntje laten. Wat moet ik doen, meneer, welk
konijnensoort is het liefst, hoe groot moet het aan te schaffen hok zijn, is een vrouwtje
liever dan een mannetje en wat zijn de voedings- en eventueel dierenartskosten?
Deze vragen krijg ik een aantal keren per week. Door de jaren heen weet je het
antwoord wel. Men leert van alles wat ooit is meegemaakt.
Wat is het liefste konijn?
Dat kunnen ze allemaal zijn, heus waar. Een ‘mini’ konijn kan een voortreffelijk en
aaibaar diertje zijn. Een Vlaamse Reus echter ook. Soms zitten er echte vervelende
dieren tussen. Zowel bij een klein als bij een groot ras. Beide soorten kunnen hun
eigenaardigheden hebben. Tussen groot en klein zitten natuurlijk heel wat andere
meespelende eigenschappen, zoals het voederverbruik en benodigde leefruimte. Een
klein konijntje eet ongeveer 50 gram voer per dag en een Reus draait z’n poot niet om
voor vijf keer zoveel.
Hoe groot moet het hok zijn dat we moeten kopen?
Nou zeg ik altijd: zo groot mogelijk. Het liefst 10 bij 10 meter. Nu kan dat logisch niet
altijd, maar ik bedoel te zeggen dat het dier zoveel mogelijk leefruimte moet hebben.
Een klein konijntje kan best leven in een kooi van 40 bij 60 centimeter, als hij tenminste
elke dag een paar uren los kan rennen in de kamer of tuin. Een groot konijn in een hokje
van 40 bij 60 centimeter heeft geen leven. Het hele hok is dan gevuld als het tien kilo
wegende dier erin gewoon ligt.
Kan ik beter een mannetje of een vrouwtje kopen?
Beide geslachten kunnen hun ‘nadelen’ hebben. Mannelijke dieren vertonen vaak
paringsdrang of urineren het hele hok -plus omgeving- onder de spetters. Vrouwelijke
dieren kunnen tijdens hun bronstperiode bijterig zijn en dit komt regelmatig voor. Beide
geslachten worden hierdoor vaak als agressief bestempeld maar het is een puur
natuurlijk gedrag. Sterilisatie van het mannelijk dier -het verwijderen van de testikels-

geeft in ongeveer 80% van de gevallen een bevredigend resultaat voor de eigenaar.
Sterilisatie bij het vrouwelijk dier – verwijderen van de eierstokken en de baarmoedergeeft doorgaans een hoger resultaat, maar de ingreep door de dierenarts is kostbaarder
dan bij het mannelijk dier. Doorgaans is echter elk konijn ongeacht welk geslacht goed te
houden als medegezinslid.
Hoeveel kost het onderhoud van een konijn?
De kosten voor het houden van een konijn zijn relatief laag te noemen. Na aanschaf van
een redelijk hok of kooi van ongeveer Euro 80,- eet het dier ongeveer voor 20 cent per
dag. Hooi, bodembedekking, inentingen en snoep – of speelgoed meegerekend moet je
per jaar uitgaan van ongeveer Euro 250,-. Minimaal vijf jaar is al gauw Euro 1250,-. Kun
je dat aan het diertje geven van je zakgeld en houd je dat ook vol? Zoniet, koop dan
liever een schooltas of iets dergelijks. Als het financieel wel lukt, heb je een ideale
partner aan een konijn en zal het dier je alle liefde geven die het in zich heeft.
Hou er echter wel rekening mee dat het hok regelmatig verschoond moet worden. Vaak
gaat dat het eerste jaar perfect. Maar na verloop van tijd wordt het een vervelende
bezigheid. Als je aan een dier begint moet je het ook volhouden wat betreft aandacht en
verzorging. Heel vaak gaat dit laatste na enige jaren verloren en beland het arme dier in
een asiel. Maar liefst 500 dieren per jaar worden er bij mij aangeboden in het dierenasiel.
Kortom, bezint eer je aan een dier begint.

