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Vragen? Bel (tijdens openingstijden, zie www.konijnenopvanghillegom.nl) of mail ons! 
tel. 06 – 12 15 52 98 / info@konijnenopvanghillegom.nl 

Je wilt (of denkt er over) je eigen konijn (te) laten koppelen aan een konijn uit onze opvang. Wat fijn dat je 
daarmee een konijn uit de opvang een kans op een nieuw thuis en een konijnenmaatje geeft. En ook dat je je 
eigen konijn dit gunt. We informeren je graag over hoe een koppeling bij ons in z’n werk gaat. 
 

Hoe gaat een koppeling bij Konijnenopvang Hillegom in z’n werk? 
Je komt, op afspraak, met je eigen konijn naar de opvang. Een voedster (vrouwtjeskonijn) wordt altijd aan een 
gecastreerde ram (mannetjeskonijn) gekoppeld. Heb je zelf een ram, dan moet deze gecastreerd zijn. Is dit het 
geval dan koppelen we hem graag aan een voedster uit onze opvang.  
 
Heb je op onze website of in onze opvang een konijn gezien dat je voorkeur heeft en die je mogelijk zelfs al 
gereserveerd hebt, dan zullen we in eerste instantie proberen om jouw konijn aan dat betreffende konijn te 
koppelen. Realiseer je dat dat niet perse betekent dat dit konijn ook een goede match met jouw konijn zal zijn. 
De konijnen bepalen uiteindelijk wat de juiste match is. Het kan dus zijn dat dit niet jouw ‘voorkeurskonijn’ is. 
 

De koppeling 
Stap 1: De eerste kennismaking 
Een koppeling bij Konijnenopvang Hillegom begint met een eerste kennismaking op neutraal terrein, in een losse 
ren, in de konijnenopvang. Dit wordt begeleidt door één van onze vrijwilligers, die hier ruime ervaring mee heeft 
en goede kennis heeft van konijnen en van het koppelen van konijnen. Je kunt hierbij aanwezig zijn als je dat 
wenst.  
 
Stap 2: Elkaar beter leren kennen  
Als de eerste kennismaking een goede indruk geeft dan worden de konijnen gezamenlijk in een ruime ren 
geplaatst in onze opvang waarin zij, over het algemeen, één tot drie dagen samen zullen verblijven. Je eigen 
konijn blijft dus een aantal dagen bij de opvang logeren. In die tijd observeren wij de konijnen goed en maken 
we een inschatting van de slagingskans van de koppeling. Het is belangrijk dat de konijnen elkaar regelmatig 
opzoeken, samen zitten, samen eten en misschien elkaar zelfs al wassen. Konijnen hanteren een rangorde. 
Tijdens de koppeling observeren wij dit proces goed. 
 
In sommige gevallen, als de eerste kennismaking uitermate goed verloopt én als de thuissituatie voor het nieuwe 
koppel op orde is, kunnen de konijnen direct samen mee naar huis. Je eigen konijn hoeft dan niet in de opvang 
te blijven logeren. De eerste observatie, zoals hierboven beschreven, is dan aan jou als nieuwe eigenaar. Doet 
deze mogelijkheid zich voor dan wordt dit door de vrijwilliger die de koppeling begeleidt met je besproken. 
 
Stap 3: Mee naar huis  
De konijnen kunnen over het algemeen na een aantal dagen, op afspraak, samen opgehaald worden. In een 
enkel geval kan je de konijnen direct samen mee naar huis nemen. Het is belangrijk dat je de konijnen na de 
koppeling in onze opvang niet meer scheidt. Je vervoert ze dus ook samen in één reiskennel, mand of doos.  
 
Het koppelproces gaat thuis verder. Op het moment dat je de konijnen mee naar huis neemt, zijn wij er zeker 
genoeg van dat het thuis niet op vechten uit zal draaien. Die garantie kunnen wij echter niet voor 100% geven. 
Dat is van meerdere factoren afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de huisvesting. Over wat je wel en niet moet doen 
als de konijnen eenmaal samen thuis zijn, ontvang je meer informatie tijdens de koppeling of bij het ophalen.  
 

Goed om te weten 
Alle konijnen die door ons ter adoptie aangeboden worden, zijn volledig gevaccineerd tegen de bekende 
konijnenziektes Myxomatose, RHD1 en RHD2. Deze vaccinaties dienen jaarlijks herhaald te worden. Wij 
adviseren je je eigen konijn hier ook tegen te laten vaccineren. De konijnen uit onze opvang zijn allemaal 
gecastreerd of gesteriliseerd. 
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