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Jij bent nu een  
konijnenbaasje!

Wat leuk dat jullie konijnen hebben! Je konijnen  moeten 
van jou eten en drinken krijgen. Maar ook het hok en de ren 

moeten schoongemaakt worden. Konijnen zijn leuke huisge
nootjes, maar daar moet je wel tijd en aandacht aan geven. 
Hoe je dat het beste kunt doen lees je hier.

Eten en drinken
Je konijnen hebben iedere dag eten en drinken nodig. Dat kunnen 

de konijnen niet zelf pakken, dus dat moeten ze van jou krijgen. 
Geef ze dagelijks vers water. Konijnen moeten dag en nacht hooi 

kunnen eten. Geef ze iedere dag een verse pluk hooi en zorg dat ze 
niet zonder komen te zitten. Als ontbijt geef je ze biks (brokjes). Dat 

kun je in een voerbakje doen of rondstrooien in het verblijf zodat de 
 konijnen moeten zoeken. En als extraatje mogen ze wat gedroogde krui
den, bijvoorbeeld weegbree. ‘s Avonds geef je ze wat groenvoer zoals een 

paar blaadjes andijvie of witlof. Vraag je ouders te helpen met het voeren, 
zodat de konijnen niet te veel krijgen. Van te veel eten kunnen ze te dik 
of ziek worden. In onze menukaart voor konijnen staat hoe en wat je 
je konijnen het beste kunt voeren. Vraag ernaar bij de konijnenopvang.

Brokjes

Hooi

Kruiden

Groenvoer

Tip!
Ook paardenbloemblaadjes, die je zelf kunt plukken, vinden ze lekker.
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Hoe wonen je konijnen?
Konijnen leven in het wild in grote groepen. Jouw konijn thuis 
vindt het ook niet fijn om alleen te zijn, dus zorg dat hij  altijd 
een konijnenvriendje heeft waar hij samen mee kan eten, 
spelen en tegenaan kan liggen. Je hebt dus twee (of meer) 
konijnen. Maar zet konijnen die elkaar nog niet kennen nooit 
zomaar bij elkaar, dan kunnen ze gaan vechten.

Kijk eens goed naar hoe je konijnen bij jullie thuis wonen. Ze moeten   
lekker kunnen huppelen, kunnen knagen en schuilplekken hebben. Hun verblijf 
moet ook schoongemaakt worden. Iedere dag maak je de poep en plashoek schoon. 
En één keer per week maak je hun hele verblijf schoon. Wonen je konijnen buiten dan 
geef je ze in de winter een lekkere berg stro om warm in te blijven. In de 
zomer zorg je dat je konijnen schaduw hebben en uit de zon kunnen 
zitten.

Konijnen zijn erg nieuwsgierig. Ze ontdekken graag steeds 
iets nieuws. Maak het verblijf leuk met tunnels en andere 
verstopplekjes voor je konijnen en verander deze inrichting 
af en toe, zodat er steeds weer iets nieuws voor ze te 
onderzoeken is. Ook speeltjes  vinden veel konijnen leuk. 

Konijnen als vriendje
Konijnen houden er niet van om opgetild te worden. Voor konijnen 
in het wild betekent opgepakt worden dat ze opgegeten worden 
door een roofdier. Jouw konijnen denken dat ook als ze ineens met hun 
pootjes van de grond zijn. Pak je je  konijnen op dan kunnen ze gaan spartelen en zichzelf 
en jou pijn doen. Ga ook niet achter je konijnen aan rennen. Konijnen kunnen daar erg bang 
van worden en dan is het moeilijk om vriendjes met ze te worden. 

Wat je het beste kunt doen om vriendjes te worden met je konijnen is om op de grond 
of op een krukje bij ze te gaan zitten. Als je wat lekkers te eten voor ze hebt, zul
len ze zeker naar je toe komen om dat lekkers bij jou te halen. Maar dan moeten  
ze je wel eerst leren kennen en vertrouwen.

    

Weetje! 
Maken jouw konijnen ook 

van die leuke sprongetjes? 
Zo’n sprongetje heet een 

binky.
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Als je vaak bij je konijnen zit en je niet 
te druk doet, wennen de konijnen aan 
je en komen ze uit je hand eten en kun 
je ze misschien zelfs aaien. Sommige ko
nijnen vinden het fijn om lekker op hun 
hoofdje gekriebeld te worden. Maar er 

zijn ook konijnen die het helemaal niet 
fijn vinden om geaaid te worden.

Konijnen kunnen ook bijten, maar meestal doen 
ze dat niet zomaar. Ze zijn dan bang, ergens van 

geschrokken of hebben  misschien pijn. Het is daarom 
belangrijk dat je rustig bent bij je konijnen. Je kunt bijvoor

beeld tegen ze praten en hun naam noemen als je bij ze in de buurt komt. De 
konijnen wennen dan ook aan je stem. 

Konijnen houden niet van  schreeuwen. Ze hebben grote oren, ze horen jou 
heel goed als je rustig praat zonder te schreeuwen. 

Konijnentaal
Konijnen kunnen niet praten, miauwen of blaffen. Toch hebben ze een eigen 
taal. Het is belangrijk dat jij als konijnenbaasje je konijnen begrijpt. Dit is wat 
je konijnen je proberen te vertellen:

Ik hoor je wel!

Stampen met de  
achterpoten:

Ik ben het er niet 
mee eens óf er is 

gevaar!

Met de voorpoten slaan, 
grommen of bijten:

Ik vind dit eng, 
ik wil dit niet, laat 

me met rust!

Zachtjes tandenknarsen  
terwijl je aait:

Heerlijk, ga 
maar door, hoor!

Likjes geven:

Ik vind jou  
heel lief!

Duwen met  
de neus:

Ga eens opzij, 
geef mij eens wat 

ruimte.

Hard tandenknarsen of 
niet eten:

Ik heb pijn!

Heel snel met het 
neusje op en neer gaan:

Ik ben  
gestresst!
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Het is best lastig om konijnentaal te begrijpen. Sommige signalen kunnen meerdere dingen 
betekenen. Als je je konijnen goed kent dan weet je vaak wel wat ze bedoelen. Merk je 
dat je konijn zich anders gedraagt dan je gewend bent, bijvoorbeeld niet willen eten of 
niet of slecht reageren, meld dit dan aan je ouders.

Spelen met je konijnen
Konijnen zijn heel slim en nieuwsgierig. Het is leuk om met 
ze te spelen. Je kunt ze bijvoorbeeld trucjes leren. Hier 
moet je wel geduld voor hebben. Sommige konijnen leren 
heel snel, anderen wat langzamer. Je kunt ze bijvoor
beeld op hun achterpoten laten staan door ze iets 
lekkers voor te houden wat je steeds een beetje ho
ger houdt. Ook kun je stukjes voer verstoppen, zodat 
je konijnen moeten zoeken naar hun eten en na moe
ten denken over hoe ze bij het eten kunnen komen.

Je kunt heel goed zelf (voer)spelletjes maken voor je  
konijnen: 

•  Verzamel lege wcrolletjes en doe hier wat hooi en wat  brokjes 
of groenvoer in. Je kunt het wcrolletje open laten, maar als je 
konijn heel slim is ook een beetje dicht vouwen.

•  Je kunt met een stuk touw een voerslinger maken. Rijg aan het touw bijvoorbeeld 
wat stukjes wortel, witlof of andijvie. Hang de voerslinger op in het konijnenverblijf.

•  Maak in een lege kartonnen doos twee grote gaten zodat je konijnen er aan twee 
kanten in en uit kunnen. Leg een plukje hooi met wat lekkers in de doos. Pas op dat je 
konijnen niet te veel van het karton eten. Een beetje is niet erg.

Tip! 
Op internet is ook heel veel 
te vinden over konijnen, 
zoals over konijnentaal 
en zelf spelletjes 
maken. Vraag papa 
of mama met je 
mee te kijken.

Spelotheek!
In onze konijnenopvang verhuren 

wij spellenboxen met een aantal 

spellen voor konijnen. Zo kun je 

uitproberen welke spelletjes 

jouw konijnen wel en niet leuk 

vinden. Een spelotheek voor 

konijnen dus.
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Lijnpuzzel
Verbind de puntjes met rechte lijnen, van 1 naar 2 naar 3, enzovoort. Zie je wat het is?  
Je mag het inkleuren. De oplossing staat op de achterpagina.
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Woordzoeker
De woorden uit de lijst staan van links naar rechts (en andersom), van boven naar  beneden 
(en andersom) en schuin. Eén woord is al doorgestreept. Met de letters die overblijven 
kun je een zin maken. De  oplossing staat op de achterpagina.

L K M I O T S L I M N K Y
Ĳ I O O R L E T S R O B K
N O K A G P Z A C H T N N
H E A J P E O R T S N E I
E T L O E N L H O E V J B
S N K E R J C L P R K T N
R E R J P A T M I P R E E
E V E C N S A E V H U L G
N A T U A T N H L N I L N
N R A R S D G Ĳ R L D O I
E G W T J S U E N O E H R
N E L E F F U N S O N P P
N E R O S L E T U E K S S

BINKY
BORSTEL
GRAVEN
HILLEGOM
HOLLETJE
HOOI
KEUTELS
KONIJN
KOPPEL
KRUIDEN
LIKJE
NACHTHOK
NEUS
OREN
RENNEN
SLIM
SNORHAAR
SNUFFELEN
SPELEN
SPELLETJE
SPRINGEN
STAART
STAMPEN
STRO
TRUCJE
VRIENDJE
WATER
ZACHT

Oplossing:
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Stichting Konijnenopvang Hillegom
Veenenburgerlaan 23, 2182 DA Hillegom 
06-12155298 (tijdens openingstijden, zie website)
www.konijnenopvanghillegom.nl
info@konijnenopvanghillegom.nl

            Weet jij veel over konijnen?
Als je dit boekje goed gelezen hebt, weet jij vast alle antwoorden! Succes!

1 Wat heeft een konijn altijd nodig?
 A Een konijnenvriendje
 B Een badje om in te zwemmen
 C Een baasje die me vaak oppakt

2 Hoe heet een sprongetje dat een konijn 
maakt?

 A Een jumpy
 B Een binky
 C Konijnen springen nooit!

3  Wat lusten konijnen graag?
 A Suikerspin
 B Paardenbloemblaadjes
 C Patat met mayonaise

4  Als een konijn hard tandenknarst wat  
betekent dat?

 A Het konijn heeft honger
 B Het konijn heeft pijn
 C Het konijn heeft iets tussen zijn tanden

5  Hoe vaak moet je de poep en plashoek 
verschonen?

 A Elke week
 B Iedere dag
 C Als het te erg gaat stinken

6 Wat geef je jouw buitenkonijn in de winter 
tegen de kou?

 A Een dekentje
 B Een speciale konijnenmuts
 C Een lekkere berg stro

7  Waarom houden konijnen er niet zo van om 
opgetild te worden?
 A  Ze denken dan dat ze opgepakt worden 

door een roofdier
 B  Dan gaan hun haren door de war
 C Ze zijn bang dat ze vallen

Oplossing:
1A, 2B, 3B, 4B, 5B, 6C, 7A

0 fout
Wow, jij bent echt een 
konijnenexpert! Een 
dikke 10 voor jou!

1-2 fout
Goed gedaan, jij zal een 
heel goed baasje zijn. 

3 fout
Je weet best veel. Lees 
dit boekje nog een keer, 
dan weet je vast alles.

4-7 fout
Oei, jij kan nog best wel 
wat leren over konijnen. 
Gelukkig heb je dit boekje.

QUIZ!QUIZ!

Dit is een speciale  
uitgave van:

Oplossing 
lijnpuzzel:

Oplossing woordzoeker:  
KONIJNENOPVANG

Volg ons ook via Facebook en Instagram: 
konijnenopvanghillegom


