De eerste selectie.

Jean Heyvaert

Op een ouderdom van 6 à 7 weken worden mijn jonge konijnen niet alleen gespeend, elk jong
konijntje wordt ook afzonderlijk in een hok ondergebracht. Aangezien het aantal hokken
beperkt is, moet er geselecteerd worden. Op basis van wat ???
I De kleur: Geen probleem bij mijn Hermelijnen; want wit is wit. Bij konijnen groep ‘kleur’,
kan dit slechts gebeuren op basis van kleine nuances in de dekkleur en dit eist een zekere
ervaring.
II De pels: De jonge konijntjes hebben op die leeftijd nog veel nesthaar; dit is dus niet het
geschikt ogenblik om de pels te beoordelen.
III Type: Dit is rasgebonden. Bij de Hermelijn is dit kort en gedrongen. De grootte van een
konijn staat in correlatie met de oorlengte. Hoe langer de oren, hoe groter het konijn. Uit
ervaring weet ik, dat Hermelijnen, die reeds een oorlengte hebben van plus minus 4,8 cm op
die leeftijd, niet meer in aanmerking komen om tentoongesteld te worden.
IV Bouw: Op zeer jonge leeftijd zijn bouwfouten reeds duidelijk merkbaar. Zij komen
veelvuldig voor. De voornaamste zijn:

Bouwfouten

Goed gebit
Bonne denture
Guttes GebiB

1) Olifantstanden
Dents d’éléphants
Elephantenzähne

2) Klemgebit
Dents serrés
KlemmgebiB

Goede voorbenen
Bonnes pattes avantes
Gute Vorderläufe

3) X-benen
Jambes en X
X-Beine

4) O-benen
Jambes en O
O-beine

Goed in schouder en ruglijn
Bonne épaule et ligne dorsale
Gute Schulter- und Rückenlinie

5) Doorgezakte voorbenen
Pattes avantes affaisées
Durchtretende Vorderläufe

6) Los in schouders
Epaule détachée
Locker in Schultern

7) Karperrug
Dos voüté
Karpfenrücken

9) Smal in schouders
Epaule mince
Schmal in Schultern

Afgeronde achterhand
Arrière train arrondie
Abgerundete Hinterhand

8) Zadelrug
Dos ensellé
Senkrücken

10) Beenderige achterhand
Croupe osseux
Knockige Hinterhand

11) Steile achterhand
Croupe hachée
Steile Hinterhand

12) Afgeplatte achterhand
Croupe fugante
Abgeflochte Hinterhand

13) Genepen achterhand
Croupe effilé
Gekniffene Hinterhand

14) Uitstaande knieën
Genoux saillants
Vorstehende Huftknochen

15) Koehakken
Pattes postérieures ni Paralelles
Kuhehessigkeit

Goede staart
Bonne queue
Gute Blume

16) Scheve staart
Queue de travers
Schiefgetragene Blume

19) Gebroken staart
Queue mutilée
Gebrochene Blume

17) Kromme staart
Queue dévié
Krumme Blume

18) Sleepstaart
Queue trainante
Schlepplume

20) Te korte staart
Queue trop courte
Zu kurze Blume

Van UITstekende tot UITSTEKENDE knieën.

UITstekende knieën bij konijnen kunnen het gevolg zijn van:
1. Te smal in schouder.
2. Zwak in lenden.
3. Foutieve stand van de achterpoten (koehakkigheid).

Bij 1 en 2 zijn uitstekende knieën het gevolg van andere bouwfouten. Dit kan niet
gecorrigeerd worden. Bij slechte plaatsing van de achterpoten loopt het fout bij spieren, pezen
en gewrichten, die de juiste stand van de achterpoten moeten verzekeren; hier kan men wel
ingrijpen.

Spier: een samenstel van door bindweefsel verbonden cellen, die in staat zijn tot uitgebreide
en sterke contractie.

Pees : sterk uit collageenvezels bestaande bindweefsel in verbinding tussen spier en bot.
Gewricht: verbinding tussen twee of meer been- en of kraakbeenstukken.

Door rekken van spieren en pezen komt het gewricht in een andere stand en wordt de
plaatsing van de achterpoten gecorrigeerd. Deze handelingen worden ook dagelijks toegepast
in de kinesitherapie en diergeneeskunde. Hoe gaat men te werk ?

Plaats het konijn met de kop naar u toe gericht op een tafel. Breng beide handen onder de buik
en til het achterlichaam omhoog. Met beide wijsvingers drukt men het dijbeen naar achter tot
de achterpoten, die nu in V-vorm staan, volledig gestrekt zijn.
Men brengt het konijn nu in een verticale stand (voorpoten blijven op tafel staan) en met
beide duimen drukt men op het linker en rechter heupgewricht, zodanig dat de 100% gestrekte
achterpoten nu evenwijdig naast elkaar staan.

Deze houding gedurende 10 seconden aanhouden. Daarna brengt men het konijn terug in zijn
normale stand. Men herhaalt deze handeling enkele keren, om de twee dagen en dit
gedurende een tweetal weken; vervolgens één week rust, om daarna de behandeling te
herhalen, tot de achterpoten in de juiste stand staan. Indien correct uitgevoerd (het lijkt zeer
eenvoudig, maar het is het niet) en tijdig aangevat, (vanaf de vijfde à zesde week, na de
geboorte) is de verbetering 100%. Vanuit Duitsland kreeg ik de bevestiging, dat deze therapie
werkt. Zij spreken van : ‘Deutlicher fortschritt der Hinterhand’.
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