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Voor het vervoer van konijnen is het prettig om een ruime 

vervoersmand te kiezen, waarbij zowel de voorkant als de 

bovenkant open kan. Hierdoor kan de trimster makkelijk bij 

uw konijn.  

Bodembedekking in de vervoersmand 

De bodem kunt u het beste bedekken met een dikke 

handdoek of een fleece kleed: zonder ondergrond is de kooi erg glad voor uw konijn. Stro of zaagsel in de 

transportkooi geeft veel rommel en te weinig grip. Eventueel neemt u nog zijn toiletbak mee, zodat uw konijn 

daarop kan plassen. 

Wennen aan de vervoersmand 
Laat uw konijn van tevoren aan de vervoersmand wennen en zet deze bij voorkeur daarom een paar dagen voor 

het bezoek al klaar. Is het dier angstig? Geef het in de kooi te eten, zodat het deze omgeving aangenaam gaat 

vinden. Het volgende stappenplan kan u helpen uw konijn hiermee vertrouwd te maken. 

Stap 1 
Het is goed om de vervoersmand een positieve associatie te geven. Zet daarom de mand regelmatig in de buurt 

van het konijn neer met wat lekkers erin, zodat het konijn er zelf in kan.  

Stap 2 
Zodra het konijn in de vervoersmand loopt, benoem dit dan als ‘in de vervoersmand”. Loopt uw konijn er 

regelmatig in, met zelfvertrouwen? Dan kunt u dit uw konijn vragen: ‘Snuf, kun je in de vervoersmand?’. In het 

begin legt u het lekkers steeds in de mand, later kunt u het konijn achteraf gaan belonen. 

Stap 3 
Gaat uw konijn vijf van de zes keer dat u het vraagt in de vervoersmand? Oefen dan door het deurtje dicht te 

doen, als het dier in de mand zit. Doe dit in het begin heel kort en bouw dit rustig op. Benoem ook dat je het 

deurtje sluit, zeg bijvoorbeeld ‘deurtje dicht’, dan weet het konijn waar het aan toe is. En terwijl dit gebeurt, ligt 

er ook wat lekkers in de vervoersmand.  

Door deze stappen rustig op te bouwen en regelmatig te oefenen, raakt uw konijn steeds meer gewend aan de 

vervoersmand. 

Stap 4 
Kunt u het deurtje een langere tijd dicht doen, zonder dat het dier stress ervaart? Oefenen dan door de 

vervoersmand rustig een beetje op te tillen als het deurtje dicht zit. Zet de mand direct ook weer neer en 

benoem wat u doet. In de ideale wereld oefent u het optillen regelmatig en bouwt u dit op door de mand steeds 

hoger te tillen, een stukje te lopen en ook even kort mee te nemen in de auto. 

De professionele Konijnentrimmer: 
 
● Heeft de meerdaagse cursus konijnentrimmen    
   gevolgd bij Rabbits Company. 
● Heeft stage, theorie en praktijk examen  
   met positief resultaat afgerond. 
● Volgt jaarlijks kennisworkshops. 

Door te kiezen voor een professionele konijnen trimmer bent u ervan verzekerd dat u konijn bij een vakkundige,  
breed opgeleide en professionele trimmer terecht komt, die het welzijn van uw konijn op nummer 1 heeft staan! 
 


