Briefje van de bondscoach
Die gedachten kreeg ik ook tijdens de wedstrijd van het
Nederlandse elftal onlangs in november. Rafael van der
Vaart kwam bij de analyse naderhand met een briefje voor
de dag dat hij had opgeraapt aan de zijlijn. Hij had gezien
dat het door aanvoerder Van Dijk was weggegooid. Het
bleek dat er een instructie van de bondcoach op stond hoe
verder te spelen. Dwight Lodeweges had het in opdracht
aan Van Dijk gegeven. Het was precies zo’n briefje als dat
van Sytse Hansma. Uitgescheurd uit een notitieboekje zoals
je die eerder veel meer zag. Het verschil met het briefje van

Sytse en dat van Koeman is het vervolg. Het briefje van
Koeman dat ook als een nostalgische noviteit beschouwd
mag worden brengt enkele weken later 35.000 euro op. Het
waarom van zo’n groot bedrag, ontgaat mij enigszins. Wat
is het briefje van Sytse dan wel niet waard, vroeg ik me
af. Het zal wel niet veel meer zijn dan de aandacht via dit
verhaaltje. Of is er iemand die er veel geld voor over heeft.
Die kan zich bij mij melden. Het bedrag gaat naar Harkema.
Ik zal het briefje daarom nog enige tijd bewaren en mocht
ik het kwijtraken dan is er nog geen konijn overboord, want
dan maakt Sytse wel een nieuw exemplaar.
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Geslachtsziekte bij
konijnen is te genezen
Ieder jaar kom ik of een van de collega keurmeesters nog wel een of meerdere dieren tegen waarvan we ook
als niet veearts duidelijk vast kunnen stellen dat we te maken hebben met een vorm van geslachtsziekte.
Tekst: Gerrit Grooten

Gelukkig komt deze ziekte niet veel voor
Maar het zal maar net jouw formidabele ram zijn die dit
treft! De ziekte kan gemakkelijk van het ene op het andere
konijn overgedragen worden en is daarom zeer besmettelijk. De naam zegt het al dat een geslachtziekte zich op de
geslachtdelen concentreert. Controleer als u dieren paart
daarom altijd het geslacht! Vooral als er soms dieren van
collega fokkers bij u komen om gedekt te worden of om te
dekken.

Verschijnselen
De ziekteverschijnselen zijn roodheid en zwellingen van
de uitwendige geslachtopening, waarbij korsten kunnen
worden waargenomen, soms bloederig en slijmerig. Bij
de ram is de voorhuid van de penis vaak sterk gezwollen.
Soms is ook de aarsopening er bij betrokken, vooral als het
dier de ziekte al langer bij zich draagt. Deze ziekte kan zich
verder in het lichaam verspreiden, wat dan weer te zien
is aan korstjes rond de neus of aan de lippen. Ook in de
onmiddellijke omgeving van de ogen kunnen zich korstjes
vormen. Zover mag het natuurlijk nooit komen!

Besmetting
Als de besmette dieren smetstof afscheiden kan ook het
strooisel in het hok besmet worden. Het is dan niet denkbeeldig dat ook een gezond dier dat we in zo’n hok zetten,
besmet wordt door het strooisel! Denk erom dat wanneer
een voedster door een besmette ram is gedekt de ziekte
na een paar weken nog niet zichtbaar is. De zogenaamde
incubatietijd (dat is de tijd tussen de besmetting en het
openbaren van de ziekte) kan enkele weken duren. Dat
is juist zo gevaarlijk bij deze kwaal. Stel dat een gezonde

ram begin januari een voedster dekt, die geslachtziekte
heeft en daarna de eerste weken meer voedsters dan is het
vrijwel zeker dat niet alleen de ram maar ook de voedsters
die hij intussen dekte ziek worden terwijl er in die tijd niets
abnormaals aan de ram te zien is geweest. Grote voorzichtigheid is dus altijd geboden en iedere abnormale zwelling
en korstvorming dient als verdacht te worden beschouwd.
Het is dan altijd verstandig een dierenarts te raadplegen.

Behandeling
Constateert een dierenarts de ziekte dan is die betrekkelijk
eenvoudig te behandelen. Een injectie met een bepaald
preparaat leidt bijna altijd tot een snelle genezing en het
geslachtorgaan is spoedig weer normaal. Gelukkig is deze
konijnenziekte voor de mens onschadelijk. Vanzelfsprekend zullen we onze handen grondig moeten wassen en
ontsmetten als we een konijn met deze ziekte hebben
bekeken. Dat geldt ook voor collega keurmeesters, denk
daar wel om! Als de ziekte door een dierenarts is vastgesteld dan dient ook het strooisel uit zo’n hok verwijderd te
worden en als daar de mogelijkheid voor is de brand erin!
Of anders tenminste in een afgedichte zak verwijderen!

Waarom dit verhaal?
Ik zei al dat ik het ieder jaar nog wel eens tegenkom als
keurmeester. De reactie van een eigenaar is dan heel vaak:
“Dan ruim ik dat dier wel op.” Ik hoop u duidelijk gemaakt
te hebben dat het jammer zou zijn als u om deze ziekte een
kostbaar fokdier opruimt. Het is namelijk goed te genezen en de kosten wegen niet op tegen het verlies van een
konijn dat in de toekomst nog van grote waarde voor u kan
zijn. Maar onderschat nooit het gevaar van deze ziekte!
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