winkel & di erenwelzi j n

Happy Konijn gaat
nu echt van start!
Het zal je niet ontgaan zijn dat Dibevo vorig jaar
samen met de Dierenbescherming is gestart met
Happy Konijn. De aanvankelijke proef met vier
winkels is inmiddels zodanig geëvalueerd, aangepast en aangescherpt dat we klaar zijn voor
een landelijke uitrol. Dat betekent dat dierenspeciaalzaken en tuincentra zich per direct kunnen aanmelden als Happy Konijn-deelnemer.
Hoe dat werkt? Dat leggen we uit in dit artikel.

D
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e landelijke aandacht die Happy Konijn in april

Konijn-winkelmateriaal zorgt daarbij voor belangrijke onder-

2017 kreeg, zorgde voor een golf van bewustwor-

steuning. Of zoals een deelnemer het omschreef: “Het roept

ding over de juiste manier van konijnen houden

vragen en reacties op waardoor we met de mensen in gesprek

bij de consument, maar vaak ook bij onderne-

kunnen gaan.”

mers. Tinley-gedragstherapeut Eline Teygeler gaf
daar in Dibevo-Vakblad 3 van 2017 een logische

verklaring voor. Konijnen werden vroeger vooral gehouden vanwege hun vacht en vlees, en de huisvesting moest vooral handig
zijn voor mensen, niet voor de dieren. En handig betekende in
dit geval veel konijnen op een zo klein mogelijk oppervlak, maar
wel individueel gehuisvest. Deze oude norm beïnvloedt volgens

Deelnemen aan Happy Konijn:
hoe werkt het?

Happy Konijn leunt op vier belangrijke ingrediënten.

• Aantrekkelijk gepresenteerde informatie over konijnen
houden.

• Ondernemers die de klant persoonlijk aanspreken.

Teygeler nog steeds de denkwijze over huisvesting van konijnen.

• Een voorbeeld in de winkel van goede huisvesting en verzor-

Diervriendelijk ondernemen

• Het wijzen op het volwassen konijn in het dierenopvangcen-

ging.

Bewustwording is dus een belangrijke eerste stap naar beter

trum als de consument zoekt naar een maatje voor een een-

dierenwelzijn. Uit een evaluatie onder de deelnemers aan het

zaam konijn.

proefproject blijkt dat Happy Konijn positieve reacties oplevert
van klanten. Ze zijn geïnteresseerd en bereid om in het belang

Om de kwaliteit van Happy Konijn te waarborgen, moeten deel-

van het konijn te denken. Bovendien levert het de dierenspeci-

nemers aan een reeks voorwaarden voldoen en is er een schrif-

aalzaak of het tuincentrum vaak extra goodwill op, zeker wan-

telijke intake. Ben je geïnteresseerd in deelname? Volg dan de

neer een medewerker er duidelijke uitleg bij geeft. Het Happy

volgende stappen.
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STAP 1

STAP 4

HappYkonijn.nl

Loop de Checklist voor deelname aan het Happy Konijn

Stuur je motivatie + de foto’s naar info@dibevo.nl. Deze

door op pagina 32 en vink de punten aan waar je aan

worden door ons én de Dierenbescherming bekeken,

voldoet. Wat blijft er over? Probeer die punten eerst op te

besproken en beoordeeld.

happykonijn.nl naar een

STAP 5

mentensite Huisdieren-

lossen voordat je aan stap 2 begint.

pagina op de consu-

STAP 2

Is alles akkoord? Dan ontvang je van ons een Happy

meld daarin:

• 1 Happy Konijn-presentatiekubus (40x40x40 cm)

Schrijf een motivatie voor deelname aan het project. Ver-

Konijn-promotiepakket met daarin:

• 2 posters 10 tips bij het kiezen voor een konijn (1 x A2-

• wat de belangrijkste reden is dat je mee wilt doen aan

en 1 x A3-formaat

het project;

• 1 poster Kies voor een Happy Konijn (A3)

• hoe je je medewerkers gaat betrekken bij het project

Inmiddels leidt het adres

specialist met daarop de
basisinformatie over het
project. Deelnemers aan
Happy Konijn zullen hier
worden vermeld.

• 1 poster Kies voor een Happy Konijn uit de opvang (A3)

en op welke manier;

• 1 Happy Konijn-testimonial (A4)

• wat dierenwelzijn voor je betekent;

• 10 uitgelichte konijnentips (elke tip afzonderlijk op één

• hoe je nieuwe en bestaande klanten denkt te gaan

vel A5)

informeren over dit project en de verzorging van konijnen in het algemeen;

• hoe je impulsaankopen denkt te gaan voorkomen.

De kosten voor deelname aan Happy Konijn zijn € 59,95
(inclusief promotiepakket). Deze betaal je pas na een

STAP 3

positief akkoord. Heb je nog vragen over Happy Konijn of
het stappenplan? Stuur dan een e-mail naar

Maak een reeks foto’s van de konijnenverblijven in je

info@dibevo.nl met je vraag. ←

winkel.

TIP 1

TIP3

TIP2

TIP5

TIP4

knuffelen
erin, erop of
Geef je konijn
geef konijnen
minimaal 1 vriendje
en verzorgen goede voeding eronder? Speeltijd!
lekker de ruimte
en lekkere snacks
Konijnen zijn groepsdieren en leven niet graag alleen. Houd daarom minstens twee
konijnen samen. Zet ze niet zomaar opeens bij elkaar, maar laat ze eerst rustig kennis
maken. Plaats bij voorkeur een gecastreerd mannetje en een vrouwtje samen.

TIP6

Konijnen zijn nieuwsgierig en slim. Bied ze daarom speelmateriaal aan en vervang dit
regelmatig. Denk aan een speeltunnel of doosje om in te schuilen, een balletje om
met hun neus mee te voetballen, of kartonnen rolletjes om mee te gooien.

Veel konijnen vinden het fijn om geaaid te worden, maar blijven graag met
vier poten op de grond staan. Konijnen moeten regelmatig geborsteld
worden. Hoe vaak hangt af van de lengte van zijn of haar vacht. Sommigen

zelfs naar de kapper!
Konijnen hebben veel beweging nodig, anders kunnen ze dik worden en hebbenmoeten
ze
kans op darmproblemen. Zorg dat ze zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen en zorg
voor een hok waarin ze minimaal rechtop op hun achterpoten kunnen staan.

TIP7

Konijnen hebben vezels nodig. Geef ze daarom onbeperkt hooi. Vul het dieet aan
met groenten zoals verse witlof of wortel, maar laat ze hier langzaam aan wennen.
Geef daarnaast wat biks en verwen ze af en toe met bijvoorbeeld gedroogde kruiden.

TIP8

TIP9

TIP10

wat kost het houden
kies voor een konijn
wij willen
uit de opvang
graven en knagendirect naar de van konijnen?
bijzondere weetjes
dierenarts als...

het belangrijkste
is dat konijnen
gelukkig zijn.

Eenmalige kosten voor de aanschaf van een verblijf en basisbenodigdheden bedragen
In de opvang zitten vaak konijnen die in een opwelling gekocht zijn. Zij verdienen
Konijnen vinden het heerlijk om te knagen, bijvoorbeeld op wilgentakken. Knagen
zo’n € 400. Per maand kosten voer en bodembedekking ongeveer € 45. Vergeet
natuurlijk een tweede kans. Samen met een vriendje vanuit die opvang, of als maatje
geeft ze iets te doen en levert extra vezels op. In de natuur graven konijnen zelf
daarnaast ook niet de dierenartskosten voor vaccinaties en gezondheidschecks.
voor uw konijnen? Vraag in de winkel naar een opvang in de buurt.
1. Wist je dat konijnen met de juiste verzorging wel 8 -10 jaar oud
hun hol. Met een zandbak, knaagstokjes of een wilgenrol doe je ze dan ook een
kunnen worden?
groot plezier!
Een gezond konijn is een actief, oplettend dier dat graag eet en een schone en
2. Wist je dat vrouwtjes direct na het werpen van een nest jongen
droge vacht heeft. Raadpleeg in geval van ziekte of een vermoeden daarvan altijd
weer vruchtbaar zijn?
direct uw dierenarts. Hier te lang mee wachten kan dodelijk zijn.
3. Wist je dat konijnen wel één meter hoog en drie meter ver kunnen springen?

Kies voor een

konijn

Daarom deel ik graag mijn ervaringen.
Konijnen kunnen slecht tegen temperatuurschommelingen.

Konijnen zijn actieve, slimme en echte groepsdieren.

uit de opvang

Ze spelen graag met elkaar en vinden het prettig om

Houd ze daarom of buiten, of binnen. Buiten is vaak leuker

bij elkaar te liggen en elkaars vacht te verzorgen. Houd

voor ze, maar zorg dan wel voor een water- en winddicht

daarom minstens twee konijnen samen in een hok en

deel in een groot en schoon buitenhok met ren, waarin ze

informeer naar welke konijnen goed bij elkaar passen.

kies voor een

Uitgelichte konijnentips

veel kunnen bewegen.

happy

Vooraanzicht
kubus

konijn

Testimonial

10 TIPS
bij het kiezen voor een konijn

TIP 1

TIP 2

TIP 3

Geef je konijn minimaal 1 vriendje

Geef konijnen lekker de ruimte

knuffelen en verzorgen

TIP 4

TIP 5

TIP 6

Goede voeding en lekkere snacks

Erin, erop of eronder? Speeltijd!

Wij willen graven en knagen!

TIP 7

TIP 8

TIP 9

Direct naar de dierenarts als ...

Wat kost het houden van konijnen?

Bijzondere weetjes

Konijnen zijn groepsdieren en leven niet graag alleen.
Houd daarom minstens twee konijnen samen. Zet ze niet
zomaar opeens bij elkaar, maar laat ze eerst rustig kennis
maken. Plaats bij voorkeur een gecastreerd mannetje en
een vrouwtje samen.

Konijnen hebben vezels nodig. Geef ze daarom onbeperkt
hooi. Vul het dieet aan met groenten zoals verse witlof
of wortel, maar laat ze hier langzaam aan wennen. Geef
daarnaast wat biks en verwen ze af en toe met bijvoorbeeld
gedroogde kruiden.

Een gezond konijn is een actief, oplettend dier dat graag
eet en een schone en droge vacht heeft. Raadpleeg in
geval van ziekte of een vermoeden daarvan altijd direct uw
dierenarts. Hier te lang mee wachten kan dodelijk zijn.

TIP 10
Kies voor een

konijn

uit de opvang
Kies voor een konijn uit de opvang
In de opvang zitten vaak konijnen die in een opwelling gekocht
zijn. Zij verdienen natuurlijk een tweede kans. Samen met een
vriendje vanuit die opvang, of als maatje voor uw konijnen?
Vraag in de winkel naar een opvang in de buurt.

Konijnen hebben veel beweging nodig, anders kunnen
ze dik worden en hebben ze kans op darmproblemen.
Zorg dat ze zoveel mogelijk vrij kunnen bewegen en zorg
voor een hok waarin ze minimaal rechtop op hun achterpoten kunnen staan.

Konijnen zijn nieuwsgierig en slim. Bied ze daarom speelmateriaal aan en vervang dit regelmatig. Denk aan een
speeltunnel of doosje om in te schuilen, een balletje om
met hun neus mee te voetballen, of kartonnen rolletjes om
mee te gooien.

Eenmalige kosten voor de aanschaf van een verblijf en
basisbenodigdheden bedragen zo’n € 400. Per maand
kosten voer en bodembedekking ongeveer € 45. Vergeet
daarnaast ook niet de dierenartskosten voor vaccinaties en
gezondheidschecks.

Kies voor een

happy

konijn

Veel konijnen vinden het fijn om geaaid te worden, maar
blijven graag met vier poten op de grond staan. Konijnen
moeten regelmatig geborsteld worden. Hoe vaak hangt
af van de lengte van zijn of haar vacht. Sommigen moeten
zelfs naar de kapper!

Konijnen vinden het heerlijk om te knagen, bijvoorbeeld op
wilgentakken. Knagen geeft ze iets te doen en levert extra
vezels op. In de natuur graven konijnen zelf hun hol. Met
een zandbak, knaagstokjes of een wilgenrol doe je ze dan
ook een groot plezier!

1. Wist je dat konijnen met de juiste verzorging wel 8 -10
jaar oud kunnen worden?
2. Wist je dat vrouwtjes direct na het werpen van een nest
jongen weer vruchtbaar zijn?
3. Wist je dat konijnen wel één meter hoog en drie meter
ver kunnen springen?

Kies voor een

Zijaanzicht
kubus

Kies voor eenuitkonijn
de opvang

happy

konijn
Posters
Achteraanzicht
kubus

Checklist voor deelname aan Happy Konijn
Verblijf
 De grootte van het verblijf voldoet aan de maten in tabel 1. Bedenk hierbij dat de
meeste konijnen in de handel onder de definitie middelgroot vallen en dat het verblijf
afgestemd dient te zijn op de volwassen grootte van het konijn.
 De hoogte van het verblijf dient minimaal zodanig te zijn dat elk konijn op twee pootjes
rechtop kan zitten zonder de bovenzijde te raken.
 Plaatsing van het verblijf op hoogte (zodat mensen zich er niet te veel over kunnen buigen).
 Plaatsing van het verblijf zodanig dat de temperatuur niet te hoog oploopt (geen
gesloten of glazen verblijf in de zon).
 Plaatsing van het verblijf niet op de tocht. Bijvoorbeeld niet vlak bij een buitendeur.

NB: Ook als je zelf geen konijnen
in de winkel verkoopt, moet er een
voorbeeldverblijf aanwezig zijn.
Deelname betekent logischerwijs
ook dat je voldoet aan de
eisen die het LICG stelt aan
de maatvoering van hokken/
verblijven. Ga naar bit.ly/eisenlicg
voor meer informatie.

Inrichting/speelmateriaal
 Er zijn minimaal twee konijnen in het verblijf aanwezig.
 Ten minste twee schuilplaatsen waar het konijn zich terug kan trekken.
 Inrichting met zichtbarrières (mogen worden gerealiseerd met speeltjes).
 Verblijf is voorzien van een volledig gesloten bodem (geen gaas- of traliebodem).
 Op een aantal punten ligt minimaal 5 cm substraat, bijvoorbeeld houtkrullen of corncobs.
 Er is speelmateriaal in het verblijf.
 Er is knaagmateriaal in het verblijf (geen kalkhoudend knaagmateriaal/knaagstenen).
Wel bijvoorbeeld wilgentak.

Voeding
 Er is altijd hooi van goede kwaliteit in het verblijf.

Kies voor een

happy

konijn

 Er is altijd schoon water beschikbaar
 Dieren worden gevoed met biks of met een andere alles-in-één-brok, maar niet met gemengd konijnenvoer omdat dan selectie
kan plaatsvinden. (Behalve als het voerbakje pas weer gevuld wordt als alles opgegeten is).
 Volwassen konijnen krijgen niet meer voer dan 20 gram biks per kilo konijn per dag (gebaseerd op een gezond gewicht voor het
konijn). Als dit op is, dan mag dit ook niet worden aangevuld. Jonge konijnen (< 4 maanden) mogen onbeperkt brokken gevoerd
worden.
 Opgroeiende konijnen (> 4 maanden), maar nog niet uitgegroeid, krijgen brokken aangepast aan de behoefte van het volwassen
konijn. Bijv.: Als het konijn volwassen een gezond gewicht heeft van 4 kilo, mogen jonge konijnen die dat nog niet wegen dus al
wel 80 gram brokken per dag.
 Groente mag gegeven worden als de dieren daaraan gewend zijn. Als ze er niet aan gewend zijn, dan de dieren er langzaam aan
laten wennen. Fruit en snoepjes beperkt geven en alleen als snack, niet als standaard voedsel in het verblijf.

Medisch
 Binnen Happy Konijn mogen konijnen uitsluitend verkocht worden met de entingen RHDV2, Myxomatose klassiek RHDV of met
een betaalde afspraak met de dierenarts voor de genoemde entingen. De klant kan het konijn dan zonder verdere kosten bij de
dierenarts laten enten. Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden tussen het verkooppunt en de desbetreffende dierenarts. Zie
ook tabel 2.
 Dieren worden bij binnenkomst behandeld tegen coccidiose (uit onderzoek blijkt een zeer hoge besmettingsgraad dus een
preventieve behandeling lijkt verantwoord; als er een standaardovereenkomst met een dierenarts is kan ook gekozen worden voor
mestonderzoek vooraf.) Zie ook tabel 2.
 Wees alert op ziekten als vacht- en oormijt en wormen en mogelijk schimmels. Zie tabel 2.

Informatieverstrekking
 De informatie over konijnen op je website is volledig aangepast aan de normen van Happy Konijn. Het is daarbij verplicht om alle
beschikbare konijnenbijsluiters van het LICG op je website te plaatsen.
 Artikelen die niet voldoen aan de minimale huisvestingseisen, zijn uit je webshop verwijderd.
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Tabellen
behorend bij checklist Happy Konijn
Tabel 1: grootte verblijven
Voorbeeldafmetingen
Gewicht
per konijn (kg)

Hoplengte

Min. opp. voor
2 konijnen (cm2)

Lengte

Breedte

Opp. (cm2)

Dwergkonijn klein

1

30,00

6000

120

60

7200

Dwergkonijn groot

1,5

36,74

9000

150

60

9000

Middelgroot konijn

2,5

47,43

11.250

170

70

11.900

Groot konijn

4

60,00

18.000

220

80

17.600

Zeer groot konijn

7

79,37

26.250

280

90

25.200

Omschrijving

Tabel 2: ziekten, entingen/behandelingen
Ziekte

Middel

Leeftijd 1e enting of
behandeling (weken)

Herhaaltermijn
(maanden)

RHDV2

Eravac of Filavac

4

6 maanden (12 maanden voor
Filavac bij een lage of normale infectiedruk)

Nobivac

5

12

Toltrazuril of sulfa’s

Bij binnenkomst

Op indicatie

Wormen

Diversen, bijv. ivermectine,
fenbendazol, levamisol

Op indicatie

Op indicatie

Vachtmijt

Bijv. ivermectine of selamectine.
Zeker geen fipronil (Frontline); dit
is giftig voor konijnen.

Op indicatie

Op indicatie

Myxomatose klassieke RHDV
Coccidiose

De entingen tegen RHDV2 en Myxomatose klassieke RHDV mogen eventueel bij hetzelfde consult gegeven worden. Dit
heeft echter niet de voorkeur. Enten bij voorkeur bij de fokker/leverancier, maar kan ook in de winkel of als advies
aan de klant. Geënte konijnen zijn duurder maar geven een realistischer beeld van de kosten die het houden van een
konijn met zich meebrengt.
Voor konijnen zijn ondermeer de volgende zelfzorgmiddelen beschikbaar: Beaphar Anti-Parasiet (werkzame stof:
ivermectine), Anti-Ongediertespray (werkzame stof: permethrin), Beaphar Wormmiddel (werkzame stof: levamisol).

Kies voor een
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