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Informatie over de
verzorging van jouw
favoriete huisdier

Hope Farms weet wat
jouw favoriete huisdier nodig heeft...
Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken.
Voor gezonde levenslustige dieren met een mooie vacht is
goede en gezonde voeding absoluut noodzakelijk. HobbyFirst
Hope Farms voeding zorgt voor een goede conditie en een
prima weerstand tegen (infectie)ziekten. HobbyFirst Hope
Farms (knaagdier) voeding is het resultaat van intensief
wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring.
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Welke konijnen, fretten en knaagdiervoeding zijn er?
HobbyFirst Hope Farms voeding voor konijnen
			Verkrijgbaar in (kg):

• Rabbit Granola		
0,8 - 2,0 - 10,0
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• Rabbit Junior Complete
1,5		
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• Rabbit Complete		
1,5 - 3,0 - 10,0
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• Rabbit Balance		
1,5 - 5,0 		
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HobbyFirst Hope Farms voeding voor cavia’s
• Guinea Pig Granola		
• Guinea Pig Complete
• Guinea Pig Balance		
• Guinea Pig Muesli		
• Guinea Pig Mix		
• Guinea Pig Pellet		

0,8 - 2,0 - 10,0
1,5 - 3,0 -10,0
1,5 - 5,0		
2,5		
3,0		
4,0		
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HobbyFirst Hope Farms voeding voor muis, rat, hamster
• Mouse & Rat Granola
0,8		
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• Hamster Granola		0,8		pagina 27
• Small Animals Complete
1,5 - 10,0 		
pagina 28
• Small Animals Balance
1,5		
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• Small Animals Mix		
3,0		
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HobbyFirst Hope Farms voeding voor chinchilla & degu
• Chinchilla & Degu Granola
• Chinchilla & Degu Complete

2,0		
1,5		
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HobbyFirst Hope Farms voeding voor fretten
• Ferret Balance		

1,5 - 5,0		
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Als je je knaagdier eens extra wilt verwennen of belonen, geef hem dan
Nibblesticks of Nibble Cookies van HobbyFirst Hope Farms. Dat zijn
lekkere snacks waar alle konijnen, cavia’s en kleine knagers zijn dol op zijn.
Meer informatie op pagina 38.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit

Weetjes over het konij
n

Latijnse naam: Oryctola
gus cuniculus
Vrouwelijk: vrouwtje, voed
ster
Mannelijk: ram
Baby: konijntje
Levensverwachting: 6
- 8 jaar (gedomesticeerd
, huisdier)
Grootte van het nest: tot
12 jongen
Gewicht bij geboorte: 30
- 80 gram
Ogen gaan open: bij 8
- 10 dagen
Periode van zwangerscha
p: ± 30 dagen
Gemiddeld gewicht: man
netje 1 - 5 kilo, Vrouwtje
: 1 - 8 kilo
Voedsel: Herbivoor (=
planteneter)

Verzorging en goede voeding van je konijn
Konijnen en kinderen zijn de beste maatjes. Met wie kun je anders zo leuk
spelen? Het is belangrijk dat je hem goed verzorgt en goede voeding geeft.
Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Voor gezonde,
levenslustige dieren met een mooie vacht is goede en gezonde voeding
dan ook absoluut noodzakelijk. HobbyFirst Hope Farms Rabbit Pellet,
-Mix, -Complete, -Balance, -Muesli en -Granola zorgen voor een goede
conditie. Konijnen werden al rond het jaar 1100 gebruikt voor sport, vlees
en bont (Angorakonijn). Later, ± 1800, ontstonden er speciale konijnenfokkersclubs die zich met een speciaal ras bezighielden (gedomesticeerd).
Tegenwoordig zijn er wel zo’n zestig rassen, in diverse kleuren en
variëteiten. Rond 1900 wordt het konijn ook als huisdier gezien.

De aanschaf van een konijn
Voor je een konijntje koopt moet je zeker weten dat je er goed voor kunt
zorgen. Konijnen zijn sociale dieren, het is niet noodzakelijk om ze altijd in
een konijnenhok te houden. Maar het is wenselijk om een goede behuizing
te hebben. Waar je verder aan moet denken:
• Ruimte voor beweging
• Dagelijks vers water, hooi en voeder geven
• Dagelijks knuffelen
• Regelmatig borstelen
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• De dierenarts bezoeken, bijv. voor de jaarlijkse enting

Welk konijn is het beste voor jou?
Belangrijk is natuurlijk wat je mooi vindt, maar ook of het een binnen of
buitenkonijn is. Huiskonijnen vinden het leuk om in huis te rennen en zich
te verstoppen. Met een konijn dat buiten in zijn hok zit, moet je wel elke
dag spelen en knuffelen. Er zijn meer
dan 60 rassen in verschillende maten,
kleuren en vachten. Sommige konijnen
hebben hangende oren (hangoor),
andere hebben een dikke vacht, zijn
langharig (Angora) of zijn dwergrassen
met leuke korte snoetjes. Konijnen
verschillen niet alleen qua uiterlijk,
maar ook qua karakter. De kleinere
konijnenrassen zijn vaak wat pittiger
en temperamentvoller dan de grote, die
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wat gelijkmatiger van humeur zijn. Het pittige karakter uit zich onder meer
in veel op de achterpootjes staan, in beweeglijkheid en in opmerkzaamheid.
Soms zijn ze ook wat moeilijk hanteerbaar.

Wat eten de konijnen?
In de natuurlijke omgeving eten konijnen gras, onkruid, bladeren, scheuten,
twijgjes, maar ook de schors van struiken, bosjes en kleine bomen. Ze
eten ook granen, wortels, fruit en groenten. Konijnen zijn herbivoren (=
planteneters) en hun spijsvertering werkt zeer efficiënt. Onverteerbare
vezels verlaten het lichaam weer snel en de verteerbare vezels worden
opgenomen.

Wat voer ik aan mijn konijn?
Konijnen moeten twee keer per dag gevoerd worden, elke morgen en
middag. Konijnen hebben een vezelrijk voer nodig om hun maag en
darmkanaal gezond te houden en om het knagen te stimuleren zodat hun
altijd doorgroeiende tanden kort blijven. Geef elke dag voldoende hooi en
daarbij HobbyFirst Hope Farms Rabbit Granola (luxe muesli) of Rabbit
Complete (geperste brok).
Als je op de gewoontes van je konijn let, zie je dat hij bepaalde zachte
uitwerpselen opnieuw opeet. Dit is een natuurlijk gedrag van het konijn
en wordt ‘coprofagie‘ genoemd. Doordat het konijn zijn uitwerpselen weer
opeet, worden de ingrediënten op een efficiënte manier gebruikt. Je kan
dat vergelijken met het herkauwen van koeien.

Weetjes
• Konijnen zijn herbivoren (= planteneters)
• In de natuurlijke omgeving eten konijnen gras, onkruid, bladeren,
scheuten, twijgjes,

Voedingsadvies
• Dwergrassen, kleine rassen: 30 tot 50 gram
• Middelgrote rassen: 50 tot 75 gram
• Grote rassen: meer dan 75 gram

30-50g 50-75g

>75g
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Granola
Verkrijgbaar in (kg):
0,8 - 2,0 - 10,0

Rabbit Granola is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Aan deze rijke mengeling zijn extra groenten toegevoegd.
Voor een optimale spijsvertering zijn extra voedingsvezels
in de vorm van Luzerne (Alfalfa) toegevoegd. Alfalfa is de
Nederlandse naam van de ontkiemde zaden van de luzerne.
Product plussen Hope Farms Rabbit Granola

Met toevoeging van smaakvolle groenten als wortel,
erwten en stukjes johannesbrood.

Bevat luzerne (Alfalfa), een belangrijk en gezond
ingrediënt met veel vezels, goede eiwitten en weinig
zetmeel en suikers.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid
en voor een glanzende soepele vacht.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Junior Complete
Verkrijgbaar in (kg):
1,5

Rabbit Junior Complete is een gezonde voeding met
hoogwaardige grondstoffen en smakelijke ingrediënten.
Deze voeding levert, samen met hooi, alle nutriënten van de
complete voedingsbehoeften voor jonge konijnen, vanaf de
leeftijd 2 a 3 weken tot ongeveer tot 26 weken.
De All-in-one brok voorkomt selectief eetgedrag. Het is op
basis van een graanvrij recept en bevat ingrediënten die de
darmgezondheid van jonge konijntjes extra ondersteunen om
ze gezond op te laten groeien.

Product plussen Hope Farms Rabbit Junior Complete

Graanvrije samenstelling voor een gezonde vertering.

Speciaal geschikt voor jonge opgroeiende konijnen.

Luzerne (Alfalfa) en timotheegras zijn gezonde
vezelbronnen die goed passen bij de voedingsbehoefte
van konijnen.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Complete
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 3,0 - 10,0

Rabbit Complete is een gezonde voeding met hoogwaardige
grondstoffen en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
De All-in-one brok voorkomt selectief eetgedrag. Het is op
basis van een graanvrij recept en er is extra Timothy hooi
toegevoegd.

Product plussen Hope Farms Rabbit Complete

Graanvrije samenstelling voor een gezonde vertering.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.

Timothee gras is een gezonde vezelbron, passend in
een voeding met een laag calciumgehalte.

Pagina 8

HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Balance
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 5,0

Rabbit Balance is een gezonde voeding met hoogwaardige
grondstoffen. Deze voeding levert, samen met hooi, alle
nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
De geëxtrudeerde All-in-one brok voorkomt selectief
eetgedrag. Het is rijk aan vezels uit Alfalfa. Alfalfa is de
Nederlandse naam van de ontkiemde zaden van de luzerne.

Product plussen Hope Farms Rabbit Junior Complete

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Bevat veel vezels voor een goede vertering en een
gezonde darmflora.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Muesli
Verkrijgbaar in (kg):
2,5

Rabbit Muesli is een voeding met hoogwaardige grondstoffen
en smakelijke ingrediënten. Deze voeding levert, samen met
hooi, alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze rijke mengeling is extra groenten en Alfalfa
toegevoegd. Alfalfa is de Nederlandse naam van de ontkiemde
zaden van de luzerne.

Product plussen Hope Farms Rabbit Muesli
Rijk gevarieerde mix van verschillende (ontsloten)
granen, zaden, groenten, vezelrijke en gezonde
ingrediënten.

Met toevoeging van gezonde, smaakvolle groenten als
wortel, erwten en stukjes johannesbrood.

Bevat luzerne (Alfalfa), een belangrijk en gezond
ingrediënt met veel vezels, goede eiwitten en weinig
zetmeel en suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Mix
Verkrijgbaar in (kg):
3,0

Rabbit Mix is een voeding met hoogwaardige grondstoffen en
smakelijke ingrediënten. Deze voeding levert, samen met hooi,
alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling is extra groenten toegevoegd.

Product plussen Hope Farms Rabbit Mix

Naturally
balanced

Rijke samenstelling van natuurlijke, gezonde
en smakelijke ingrediënten, passend bij de
voedingsbehoefte van het dier.

Met toevoeging van gezonde, smaakvolle groenten als
wortel, erwten en stukjes johannesbrood.

Bevat luzerne (Alfalfa), een belangrijk en gezond
ingrediënt met veel vezels, goede eiwitten en weinig
zetmeel en suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Rabbit Pellet
Verkrijgbaar in (kg):
4,0

Rabbit Pellet is een voeding met hoogwaardige grondstoffen
en smakelijke ingrediënten. Deze voeding levert, samen met
hooi, alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Het is rijk aan vezels door toevoeging van Alfalfa. Alfalfa is de
Nederlandse naam van de ontkiemde zaden van de luzerne.

Product plussen Hope Farms Rabbit Pellet

Complete, evenwichtige samenstelling van nutriënten
in één korrel. Geen selectief eetgedrag mogelijk.

Luzerne (Alfalfa) is een belangrijk en gezond ingrediënt
in de voeding van konijnen en knaagdieren. Het bevat
veel vezels, goede eiwitten maar weinig zetmeel en
suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig

Weetjes over de cavia

Latijnse naam: Cavia aperea porcellus
Vrouwelijk: zeug
Mannelijk: beer
Levensverwachting: 5 -8 jaar (gedomesticeerd, huisdier)
Grootte van het nest: 2 tot 5 jongen
Gewicht bij geboorte: 50 - 150 gram
Periode van zwangerschap: 65 -70 dagen
Gemiddeld gewicht: mannetje 1.100 / 1.800 gr.
vrouwtje: 800 / 1.500 gr.
Voedsel: Herbivoor (= planteneter)

Verzorging en goede voeding van je cavia
Cavia’s zijn afkomstig uit Zuid-Amerika, met name uit Peru en Chili. De
dieren leefden er in het wild, maar werden ook toen als huisdier gehouden.
Aan het eind van de 16e eeuw werden ze naar Europa gebracht.
Een cavia is een lief en aanhankelijk dier en over het algemeen rustig.
Daarom is een cavia een prima kameraadje voor kinderen. Het is belangrijk
dat je hem goed verzorgt en goede voeding geeft. Cavia’s zijn sociale
dieren en leven van nature in groepsverband. Een cavia alleen zal dus
gauw vereenzamen. Het liefst leeft een cavia daarom samen met één of
meer soortgenoten. Laat je wel goed informeren hoe je het beste cavia in
een groep kunt houden.
Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. Voor gezonde,
actieve cavia’s met een mooie vacht is goede en gezonde voeding, met
voldoende vitamine C, onmisbaar. Geef ze daarom HobbyFirst Hope Farms
Guinea Pig Granola (luxe muesli) of Guinea Pig Complete (geperste
brok), dan komen ze niks tekort.
Je moet echt elke dag met je cavia spelen en hem knuffelen en borstelen.
Cavia’s worden veel als huisdier gehouden, er zijn speciale cavia fokkers die
zich met een speciaal ras bezighouden. Er zijn cavia’s in diverse kleuren en
variëteiten.

De aanschaf van een cavia
Voor je een cavia koopt, moet je zeker weten dat je er goed voor kunt
zorgen. Het volgend moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Ruimte voor beweging voor de cavia
• Dagelijks vers water, hooi en voeder geven
• Dagelijks knuffelen
• Regelmatig borstelen
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• De dierenarts bezoeken

Welke cavia is het beste voor jou?
Belangrijk is natuurlijk wat je mooi vindt, maar ook of het een binnen of
buiten cavia is. Cavia’s kunnen zomers buiten leven. Ze kunnen niet zo
goed tegen de kou, warmte en regen en hebben hier en dus bescherming
nodig. Als de temperatuur gaat dalen, moeten ze naar een tocht en
vorstvrije ruimte. Er zijn diverse rassen in diverse variëteiten zoals
gladharige, langharige en borstelharige cavia’s.
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Wat eten de cavia’s?
Alle cavia’s zijn planteneters (herbivoren). Zij hebben lang
sprijsvertergskanaal om de plantencellen af te breken, zodat alle
voedingsstoffen vrijkomen. Net als konijnen eten cavia’s regelmatig hun
eigen uitwerpselen op. Dit natuurlijk gedrag noemen ‘coprofagie’. Cavia’s
eten naast caviavoer, hooi, groenten en fruit.

Wat voer ik aan mijn cavia?
Cavia’s kunnen ad libitum (= naar behoefte) gevoerd worden, ze stoppen
met eten als ze genoeg hebben. Hooi is een belangrijke voedingsstof
en stimuleert bovendien de werking van de darmen en het slijten van
de tanden en kiezen. Cavia’s zijn niet in staat om zelf vitamine C aan te
maken, zoals andere dieren doen. HobbyFirst Hope Farms cavia voeders
bevatten dan ook een ruime hoeveelheid vitamine C.

Weetjes
• Een cavia ziet alle kleuren
• De familienaam van de cavia is Porcellus
• Er zijn meer dan 25 rassen cavia’s
• Cavia’s gaan je persoonlijke geur herkennen
• De temperatuur van een cavia is 37-39 graden
• Wilgentakjes zijn goed voor het slijten van de tanden
• Je kunt ook onbehandelde takjes geven van fruitbomen

Voedingsadvies
• Volwassen cavia’s: 35 tot 45 gram per dag, te verdelen over 2 keer.
Groenvoer en stukjes fruit.
• Dagelijks hooi.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Granola
Verkrijgbaar in (kg):
0,8 - 2,0 - 10,0

Guinea Pig Granola is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Aan deze rijke mengeling zijn extra groenten en fruit
toegevoegd. Met extra vitamine C.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Granola
Met toevoeging van gezonde groentes en
smaakvol fruit.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Complete
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 3,0 - 10,0

Guinea Pig Complete is een gezonde voeding met
hoogwaardige grondstoffen en smakelijke ingrediënten.
Deze voeding levert, samen met hooi, alle nutriënten van de
complete voedingsbehoeften.
De All-in-one brok voorkomt selectief eetgedrag. Het is op
basis van een graanvrij recept met extra vitamine C.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Complete

Graanvrije samenstelling voor een gezonde vertering.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.

Timothee gras is een gezonde vezelbron, passend in
een voeding met een laag calciumgehalte.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Balance
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 5,0

Guinea Pig Balance is een gezonde voeding met hoogwaardige
grondstoffen. Deze voeding levert, samen met hooi, alle
nutrienten van de complete voedingsbehoeften.
De geëxtrudeerde All-in-one brok voorkomt selectief
eetgedrag. Het is rijk aan Alfalfa en er is extra vitamine C
toegevoegd.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Balance

Smakelijke voeding met een hoge acceptatie.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.

Bevat veel vezels voor een goede vertering en een
gezonde darmflora.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Muesli
Verkrijgbaar in (kg):
2,5

Guinea Pig Muesli is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Aan deze rijke mengeling is extra vitamine C toegevoegd.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Muesli
Rijk gevarieerde mix van verschillende (ontsloten)
granen, zaden, groenten, vezelrijke en gezonde
ingrediënten.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.

Bevat luzerne (Alfalfa), een belangrijk en gezond
ingrediënt met veel vezels, goede eiwitten en weinig
zetmeel en suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Mix
Verkrijgbaar in (kg):
3,0

Guinea Pig Mix is een voeding met hoogwaardige grondstoffen
en smakelijke ingrediënten. Deze voeding levert, samen met
hooi, alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling is extra vitamine C toegevoegd.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Mix

Naturally
balanced

Rijke samenstelling van natuurlijke, gezonde
en smakelijke ingrediënten, passend bij de
voedingsbehoefte van het dier.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.
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HobbyFirst
Hope Farms
Guinea Pig Pellet
Verkrijgbaar in (kg):
4,0

Guinea Pig Pellet is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Het is rijk aan vezels en met extra vitamine C.

Product plussen Hope Farms Guinea Pig Pellet

Complete, evenwichtige samenstelling van nutriënten
in één korrel. Geen selectief eetgedrag mogelijk.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.
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HobbyFirst
Hope Farms
Small Animals

Weetjes over de muis

Latijnse naam: Mus mus
culus
Levensverwachting: 1
- 2 jaar
Grootte van het nest: 4
tot 12 jongen
Gewicht bij geboorte: ±
5 gram
Periode van zwangerscha
p: ± 20 dagen
Gemiddeld gewicht: volw
assen 40 - 60 gram
Voedsel: Omnivoren (alle
seters)

Verzorging en voeding van je muis
De voorouders van onze kleurmuizen zijn gewone huismuizen, zoals we die
tegenkomen in stallen, schuren en huizen. De kleurmuizen zijn huismuizen
die al lang door mensen worden gehouden en verzorgd. Kleurmuizen
zijn nieuwsgierige, speelse diertjes. Ze kunnen goed klimmen en zich
met de staart vasthouden. Ze leven graag in groepjes. Er zijn diverse
soorten en kleuren muizen, zoals gevlekte, zwart tan, schildpad-, Rex- en
langhaarmuizen.Het is belangrijk dat je je muis goed verzorgt en goede
voeding geeft.
In HobbyFirst Hope Farms Mouse & Rat Granola (luxe muesli) en
Small Animals Complete (geperste brok) zijn dierlijke grondstoffen
verwerkt,die de muis nodig heeft om in goede conditie te blijven. Voeding
en gezondheid hebben alles met elkaar te maken.

De aanschaf van een muis
Voor je een muis koopt, moet je zeker weten dat je er goed voor kunt
zorgen. Het volgende moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Ruimte voor beweging voor de muis (o.a. klimmen)
• Dagelijks water en voeder geven
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• Indien nodig de dierenarts bezoeken

Wat eten muizen?
Muizen zijn alleseters (omnivoren). Een muis eet o.a. granen, zaden en
noten. Af en toe een stukje fruit en groenten. Ook een gekookt stukje kip of
ei vinden ze heerlijk. Muizen hebben een grote knaagbehoefte.

Wat voer ik aan mijn muis?
De muis regelt zelf zijn voedselopname, daarom kun je een bakje voer voor
een paar dagen geven. Twee keer per dag schoon water. Per dag eet een
muis ongeveer 10 gram.

Voedingsadvies
Muizen: ± 10 gram per dag. Beperkt groenvoer en stukjes fruit. Drachtige
vrouwtjes: 1 - 2 keer de aangegeven hoeveelheid. Vrouwtjes met zogende
jongen: 2 - 3 keer de aangegeven hoeveelheid. Zorg ervoor dat er altijd vers
water beschikbaar is.

± 10g 15-3
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Weetjes over de rat

Latijnse naam: Rattus norvegicus
Levensverwachting: 2 - 3 jaar
Grootte van het nest: 6 tot 12 jongen
Gewicht bij geboorte: ± 5 gram
Periode van zwangerschap: ± 22 dagen
400 gram
Gemiddeld gewicht: volwassen 300 Voedsel: Omnivoren (alleseters)

Verzorging en voeding van je rat
De voorouder van onze tamme rat is de bruine tamme rat, en komt
oorspronkelijk uit Azië. Tamme ratten zijn al generaties lang (in
gevangenschap) verzorgd en gefokt, met als resultaat een vriendelijk, slim
huisdier. Een leuke speelkameraad, die er is in verschillende kleuren. Het is
belangrijk dat je je rat goed verzorgt en goede voeding geeft.
In HobbyFirst Hope Farms voeders voor ratten en small animals zijn
dierlijke grondstoffen verwerkt. Die heeft de rat nodig om in goede
conditie te blijven. Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te
maken. HobbyFirst Hope Farms Small Animal Mouse & Rat Granola
(luxe muesli), Small Animals Complete (geperste brok) zorgen voor een
topconditie van jouw rat.

De aanschaf van een rat
Voor je een rat koopt, moet je zeker weten dat je er goed voor kunt zorgen.
Het volgende moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Ruimte voor beweging voor de rat (o.a. looprad)
• Dagelijks water en voeder geven
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• Indien nodig de dierenarts bezoeken

Wat eten ratten?
Ratten zijn alleseters (omnivoren). Een rat eet o.a. granen, zaden en
noten. Af en toe een stukje fruit en groenten. Ook een gekookt stukje kip of
rundvlees vinden ze heerlijk. Ratten hebben een grote knaagbehoefte.

Wat voer ik aan mijn rat?
De rat regelt zelf zijn voedselopname, daarom kun je een bakje voer voor
een paar dagen geven. Twee keer per dag schoon water. Per dag eet een
rat ongeveer 32 gram.

Voedingsadvies
Ratten: 15 - 35 gram per dag. Beperkt groenvoer en stukjes fruit. .
•

± 10g ±15-35g
10g 15-35g
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Weetjes over de hamster

Latijnse naam: Mesocricetus auratus
Levensverwachting: 2 - 3 jaar
Grootte van het nest: 4 tot 14 jongen
Gewicht bij geboorte: ± 10 gram
Periode van zwangerschap: ± 16 dagen
gram
Gemiddeld gewicht: volwassen 100 - 120
Voedsel: Omnivoren (alleseters)

Verzorging en voeding van je hamster
Er zijn verschillende soorten hamsters, maar als huisdier is de Syrische
hamster zonder meer het meest populair. In 1839 ontdekte George
Waterhouse de Syrische hamster in woestijngebied. Hij noemde zijn vondst
‘Cricetus auratus’, dat betekent ‘gouden hamster’. Rond 1930 werden in
Engeland goudhamsters als huisdier gehouden. Ook in de rest van Europa
werd hij snel populair.
Het is belangrijk dat je hem goed verzorgt en goede voeding geeft.
De voeding moet minimaal 16% ruw eiwit bevatten. In HobbyFirst Hope
Farms Hamster en Small animals zijn dierlijke grondstoffen verwerkt,
die heeft de hamster nodig om in goede conditie te blijven. HobbyFirst
Hope Farms Hamster Granola (luxe muesli) en Small Animals Complete
(geperste brok) zorgen voor een goede conditie.

De aanschaf van een hamster
Voor je een hamster koopt moet je zeker weten dat je er goed voor kunt
zorgen. Het volgende moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Ruimte voor beweging voor de hamster (o.a. looprad)
• Dagelijks voeder geven en wekelijks moet je het hok schoonmaken
• Indien nodig de dierenarts bezoeken

Wat eten hamsters?
Hamsters zijn alleseters (omnivoren). Een hamster legt voorraden aan
in zijn huisje en in zijn wangzakken (hamsteren). Een hamster eet o.a.
granen, zaden en noten. Af en toe een stukje fruit en groenten. Ook wilde
planten als paardebloem, kamille en luzerne zijn welkom. Af en toe een
meelworm is een lekkernij! Hamsters hebben een grote knaagbehoefte.

Wat voer ik aan mijn hamster?
Hamsters regelen zelf hun voedselopname, daarom kun je een bakje voer
voor een paar dagen geven. Twee keer per dag schoon water.

Voedingsadvies
Goudhamsters: 8 - 12 gram per dag. Beperkt groenvoer en stukjes fruit.
Dwerghamsters: 6 - 10 gram. Drachtige hamsters: 1-2 keer de aangegeven
hoeveelheid. Vrouwtjes met zogende jongen: 2 - 3 keer de aangegeven
hoeveelheid. Zorg ervoor dat er altijd
vers water beschikbaar is.
6-10g
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8-12g

Weetjes over de gerb
il

Latijnse naam: Merione
s unguiculatus
Levensverwachting: 3-5
jaar
Grootte van het nest: 1
tot 9 jongen
Periode van zwangerscha
p: ± 24 dagen
Gemiddeld gewicht: volw
assen 100 gram
Voedselopname: 8 - 15
gram per dag

Verzorging en voeding van je gerbil
Er zijn tientallen soorten gerbils, kleine knaagdieren die van nature
bewoners van steppen en (half) woestijnen van Afrika en Azië. De meeste
gerbilsoorten zijn van origine zandkleurig geel tot bruin van kleur.
Mongoolse gerbils zijn nieuwsgierig, intelligent en zeer vriendelijk van aard.
In het wild wonen ze in zelfgemaakte holen en gangenstelsels, die
bescherming bieden tegen zowel de hitte als de kou. Ze leven in kolonies,
waarbinnen een strikte rangorde heerst. Indringers zijn in zo’n hechte
familie groe niet welkom. Ze communiceren doormiddels van piepjes en
geuren. Gerbils slapen gedeeltelijk overdag en deels s’nachts.

De aanschaf van een gerbil
Voor je een gerbil koopt moet je zeker weten dat je er goed voor kunt
zorgen. Het volgende moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Gerbils kunnen flink graven, je doet ze een plezier met een dikke laag
bodembedekking.
• Dagelijks voeder geven
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• Indien nodig de dierenarts bezoeken

Wat eten gerbils?
Van nature eten gerbils plantaardig voedsel, zoals zaden, granen en andere
delen van planten, maar ook kleine diertjes als insecten. HobbyFirst Hope
Farms Small Animals zijn complete voedingen voor jouw gerbil. In de
voeding zijn onder andere dierlijke eiwitten verwerkt.

Wat voer ik aan mijn gerbil?
Gerbils eten van nature plantaardig voedsel, zoals zaden, granen en andere
delen van planten, maar ook kleine diertjes als insecten.

Voedingsadvies
Gerbil: Geef c.a 10 - 15 gram per gerbil per dag. Daarnaast kun je de
maaltijd aanvullen met een beetje, niet te veel vocht bevattend groenvoer
en fruit en met dierlijke eiwitten in de vorm van bijvoorbeeld een
meelworm.
10-15g
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HobbyFirst
Hope Farms
Mouse & Rat Granola
Verkrijgbaar in (kg):
0,8

Mouse & Rat Granola is een volledig diervoeder voor muizen
en ratten, met hoogwaardige grondstoffen, mooie en
smakelijke ingrediënten. Deze voeding levert alle nutriënten
van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling zijn extra groenten en fruit toegevoegd.
Het bevat tevens dierlijke eiwitten.

Product plussen Hope Farms Mouse & Rat Granola

Met toevoeging van gezonde groentes en smaakvol
fruit.

Verrijkt met dierlijk eiwit.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.

Bevat hele graankorrels en gebroken maïs om lekker
op te knagen en ze bevatten veel voedingsstoffen.
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HobbyFirst
Hope Farms
Hamster Granola
Verkrijgbaar in (kg):
0,8

Hamster Granola is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling zijn extra fruit en noten toegevoegd.
Het bevat tevens dierlijke eiwitten.

Product plussen Hope Farms Hamster Granola

Met toevoeging van gezonde groentes en smaakvol
fruit.

Verrijkt met dierlijk eiwit.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.

Bevat hele graankorrels en gebroken maïs om lekker
op te knagen en ze bevatten veel voedingsstoffen.
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HobbyFirst
Hope Farms
Small Animals Complete
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 10,0

Small Animals Complete is een volledige voeding met
hoogwaardige grondstoffen en smakelijke ingrediënten.
Deze voeding levert alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
De grote All-in-one brok voorkomt selectief eetgedrag en met
deze brok heeft je knaagdier ook echt iets te knagen. Het bevat
dierlijke eiwitten van kip. Dit product is geschikt voor ratten,
muizen, hamsters en gerbils.

Product plussen Hope Farms Small Animals Complete

Verrijkt met dierlijk eiwit.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.
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HobbyFirst
Hope Farms
Small Animals Balance
Verkrijgbaar in (kg):
1,5

Small Animals Balance is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling zijn extra fruit en noten toegevoegd.
Het bevat tevens dierlijke eiwitten.

Product plussen Hope Farms Small Animals Balance

Verrijkt met dierlijk eiwit.

Bevat yucca om de geur van de ontlasting te
verminderen.

De vele verschillende vezels dragen bij aan gezonde
slijtage van tanden.
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HobbyFirst
Hope Farms
Small Animals Mix
Verkrijgbaar in (kg):
3,0

Small Animals Mix is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Rijk aan granen, met toegevoegde vitamine C.

Product plussen Hope Farms Small Animals Mix

Naturally
balanced

Rijke samenstelling van natuurlijke, gezonde
en smakelijke ingrediënten, passend bij de
voedingsbehoefte van het dier.

Bevat hele graankorrels en gebroken maïs om lekker
op te knagen en ze bevatten veel voedingsstoffen.
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HobbyFirst
Hope Farms
Chinchilla en
Degoe

Weetjes over de chinc
hil

la

Latijnse naam: Chinchill
a lanigera
Levensverwachting: 15
- 20 jaar (gedomesticeerd
, huisdier)
Grootte van het nest: 1
tot 4 jongen
Gewicht bij geboorte: 35
- 60 gram
Periode van zwangerscha
p: ± 110 dagen
Gemiddeld gewicht: volw
assen 400 - 600 gram
Voedsel: Herbivoor (=
planteneter)

Verzorging en voeding van je chinchilla
Chinchilla’s zijn knaagdieren. Het zijn uitheemse zoogdieren, afkomstig uit
Zuid-Amerika (Andesgebergte), waar ze leefden in holen in rotsspleten.
De inheemse bevolking jaagde op de chinchilla’s om de pels en het vlees.
Later zijn de chinchilla’s veel in gevangenschap gefokt voor de pels.
Tegenwoordig worden chinchilla’s als huisdieren gehouden.
De chinchilla is een bijzonder dier met een speciale vacht. Het is het enige
dier waarbij meerdere haren uit één haarwortel komen. De vacht heeft een
enorme dichtheid en is bijzonder zacht. De chinchilla is een schemer- of
nachtdier. Overdag wil hij slapen en ‘s avonds komt hij tot leven.
Er zijn twee soorten chinchilla’s. De Kortstaart en de Langstaart chinchilla.
De chinchilla heeft dagelijks een zandbad nodig om zijn vacht zacht te
houden. De chinchilla maakt verschillende geluidjes.
Verder is de chinchilla zeer gevoelig voor fouten in de voeding. Het is
belangrijk dat je hem goed verzorgt en goede voeding geeft.
Voeding en gezondheid hebben alles met elkaar te maken. HobbyFirst
Chinchilla & Degu Complete en Chinchilla & Degu Granola zorgt voor een
goede conditie van jouw chinchilla.

Wat eten chinchilla’s?
Alle chinchilla’s zijn planteneters (herbivoren). Zij hebben een lang
spijsverteringskanaal om de plantencellen af te breken, zodat alle
voedingsstoffen vrijkomen. Het is afgestemd op het sobere voedsel dat
de chinchilla in het oorspronkelijke woongebied ter beschikking had.
Chinchilla’s hebben voeding nodig, die rijk is aan ballaststoffen.
Daarnaast moet er dagelijks fris en geurig hooi zijn. Heel beperkt, af en toe,
een blaadje groen (andijvie) of wat grashalmen. Heel beperkt lekkernijen
voeren, zoals appel, wortel, rozijnen en noten.

Wat voer ik aan mijn chinchilla?
De chinchilla kunt u twee keer per dag voeren, de eerste maaltijd aan het
begin van de avond (2/3) en de tweede (1/3) de volgende morgen. Twee
keer per dag fris hooi en schoon water.

Voedingsadvies
Volwassen chinchilla’s +- 35 gram per dag, te verdelen over 2 keer.
Beperkt groenvoer en stukjes fruit. Jong opgroeiende
chinchilla’s 2x +- 10 gram. Zorg ervoor dat er
altijd hooi en vers water beschikbaar
35-45g
is voor je chinchilla!
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Weetjes over de degoe

Latijnse naam: Octodon degus
Levensverwachting: 5 - 8 jaar
Grootte van het nest: 3 tot 10 jongen
Periode van zwangerschap: ± 90 dagen
gram
Gemiddeld gewicht: volwassen 175 - 300
Voedsel: Herbivoor (= planteneter)

Verzorging en voeding van je degoe
De degoe is een knaagdier dat nauw verwant is aan de cavia en de
chinchilla. Van oorsprong leeft de degoe in een strook land ei loopt van de
westkust tot de hellingen in van het Andesgebergte in Chili. Het zijn sociale
dieren die in grote groepen leven.
Hij heeft een korte bruingrijze vacht, die in het koude seizoen dikker wordt.
Om te communiceren maakt de degoe net zoals de cavia piep en grom
geluidjes om te communiceren.
Degoes zijn vrij makkelijk tam te maken. Je kan degoes uit de hand voeren
of ze vanaf jongs af aan in de hand te nemen.
HobbyFirst Chinchilla & Degu Granola (luxe muesli) en Chinchilla & Degu
Complete (geperste brok) zorgt voor een goede conditie van jouw Degoe.

Wat eten degoes?
Alle degoes zijn planteneters (herbivoren) en eten zij grassen, zaden
en dorre planten delen. Degoes hebben voeding nodig, die rijk is aan
ballaststoffen. Daarnaast moet er dagelijks fris en geurig hooi zijn. Heel
beperkt, af en toe, een blaadje groen (wortelloof, sla, andijvie) of wat
grashalmen.

Wat voer ik aan mijn degoe?
Het lastige van de degoe is dat zij alles eten wat wij ze voorschotelen, ook
al is het niet goed voor de gezondheid. Geef de degoe geen suikerhoudende
producten en liever geen fruit, omdat ook daar teveel suiker in zit. Degoes
worden makkelijk dik ze zijn immers ingesteld op het schaarse dieet in de
bergen. Voer de degoe dagelijks c.a 10 gram per dag HobbyFirst Chinchilla
& Degu Complete en Chinchilla & Degu Granola

Voedingsadvies
Degoe: ± 10 gram per dag pelletvoer voor degoes. Verder bijvoeren met
hooi en beperkt groenvoer en gedroogde kruiden. Zorg ervoor dat er altijd
vers water en knaagmateriaal is zoals wilgen of fruitboomtakken.

10g
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HobbyFirst
Hope Farms
Chinchilla & Degu Granola
Verkrijgbaar in (kg):
2,0

Chinchilla & Degu Granola is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert, samen met hooi, alle nutriënten van de complete
voedingsbehoeften.
Aan deze rijke mengeling zijn extra groenten, fruit en kruiden
toegevoegd. En voor een optimale spijsvertering zijn extra
voedingsvezels in de vorm van Luzerne (Alfalfa) toegevoegd.
Alfalfa is de Nederlandse naam van de ontkiemde zaden van de
luzerne.
Product plussen Hope Farms Chinchilla & Degu Granola

Met toevoeging van gezonde groentes
en smaakvol fruit.

Bevat een ruime hoeveelheid stabiele vitamine C,
essentieel voor gezonde cavia’s.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.

Luzerne (Alfalfa) is een belangrijk en gezond ingrediënt
in de voeding van konijnen en knaagdieren. Het bevat
veel vezels, goede eiwitten maar weinig zetmeel en
suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Chinchilla & Degu Complete
Verkrijgbaar in (kg):
1,5

Chinchilla & Degu Complete is een voeding met hoogwaardige
grondstoffen, mooie en smakelijke ingrediënten. Deze voeding
levert alle nutriënten van de complete voedingsbehoeften.
Aan deze mengeling zijn extra fruit en noten toegevoegd.
Het bevat tevens dierlijke eiwitten.

Product plussen Hope Farms Chinchilla & Degu Complete

Graanvrije samenstelling voor een gezonde vertering.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.

Luzerne (Alfalfa) is een belangrijk en gezond ingrediënt
in de voeding van konijnen en knaagdieren. Het bevat
veel vezels, goede eiwitten maar weinig zetmeel en
suikers.
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HobbyFirst
Hope Farms
Fret

Weetjes over de fret

Latijnse naam: Mustela
putorius furo
Levensverwachting: 8
- 10 jaar
Grootte van het nest: 2
tot 10 jongen
Periode van zwangerscha
p: ± 42 dagen
Gemiddeld gewicht: volw
assen 1.000 - 1.500 gram
Voedsel: Carnivoren (vle
eseters)

Verzorging en voeding van je fret
De fret behoort tot de familie van de martertachtigen. Waarschijnlijk
stamt hij af van de bunzing. Het is een roofdier (en geen knaagdier). De
fret is al lang geleden door de mens gedomesticeerd. Ze werden ingezet
voor de jacht op konijnen en knaagdieren. De fret heeft een uitstekend
reukvermogen. Tegenwoordig is de fret een huisdier en kan in het wild niet
meer leven. Het is een echt gezelschapsdier, nieuwsgierig en speels. De
fret heeft wel speciale aandacht nodig, minimaal twee fretten is eigenlijk
noodzakelijk. Het is belangrijk dat hij goed verzorgd wordt en goede
voeding krijgt.

De aanschaf van een fret
Voor je een fret koopt, moet je zeker weten dat je er goed voor kunt zorgen.
Het volgende moet je allemaal doen:
• Zorgen voor een goede behuizing
• Ruimte voor beweging voor de fret
• Dagelijks water en voeder geven
• Wekelijks moet je het hok schoonmaken
• Indien nodig de dierenarts bezoeken

Wat eten fretten?
Fretten zijn vleeseters, daarom is frettenvoer op basis van vlees het meest
geschikt. De spijsvertering van de fret verloopt nogal snel en hierdoor
moeten fretten de beschikking hebben over hoogwaardige en goed
verteerbare voeding. In HobbyFirst Hope Farms Ferret Balance zijn alle
voedingsinzichten verwerkt. Het bestaat uit een hoog eiwit- en vetgehalte
op basis van gedroogde kalkoen, eend en zalm

Wat voer ik aan mijn fret?
De fret moet de hele dag de beschikking hebben over frettenvoer, want 4
uur nadat hij heeft gegeten, heeft hij alweer behoefte aan eten. Ze zijn dol
op vers vlees, een stukje gebakken kip, rundvlees of een gekookt ei vinden
ze ook heerlijk.

Voedingsadvies
Fretten moeten naar behoefte gevoerd worden,
de gemiddelde fret eet 40 tot 60 gram per dag.
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40-60g

HobbyFirst
Hope Farms
Ferret Balance
Verkrijgbaar in (kg):
1,5 - 5,0

Ferret Balance is een complete voeding met een hoog eiwiten vetgehalte. Deze All-in-one brok voorkomt selectief
eetgedrag.
Het is op basis van een graanvrij recept met een hoog aandeel
dierlijke grondstoffen in de vorm van gedroogde kalkoen en
eend. Ook is er Yucca toegevoegd evenals vis.

Product plussen Hope Farms Ferret Balance

Het hoge aandeel eiwit en vet is afgestemd op de
specifieke behoefte van de fret.

Bevat omega-3 vetzuren ter verzorging van de huid en
voor een glanzende soepele vacht.

Bevat yucca om de geur van de ontlasting te
verminderen.
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Verantwoorde
tussendoortjes
Naast een uitgebreid assortiment basisvoeding heeft
HobbyFirst Hope Farms ook een aantal natuurlijke en
smakelijke lekkernijen om de dieren extra te verwennen.
Alle snacks hebben één ding gemeen: ze bevatten geen
synthetische geur-, kleur- en smaakstoffen en zijn
samengesteld uit puur natuurlijke ingrediënten.

Konijn

Cavia

Nibblesticks Guinea Pig Fruits

Stick

Nibblesticks Guinea Pig Vegetables

Stick

Nibblesticks Rabbit Fruits

Stick

x

Nibblesticks Rabbit Vegetables

Stick

x

Nibblesticks Small Animals Cereals

Stick

Nibble Cookies Stick Mix

Koekjes

x

x

Nibble Cookies Heart Mix

Koekjes

x

x

Nibble Cookies Carrot Clover Mix

Koekjes

x

x

Nibble Cookies Tosti Mix

Koekjes

x

x

Herbal Hay with Fruits

Hooi

x

x

Herbal Hay with Flowers

Hooi

x

x

Herbal Hay with Vegetables

Hooi

x

x
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x
x

Voedingsadvies
Geef deze lekkernij als extraatje, het is aanvullende voeding en kan de
basisvoeding niet vervangen. Zet altijd voldoende vers drinkwater voor je
huisdier klaar..

Adressen
• Kleindier Magazine is hét kleindiertijdschrift voor iedereen die
belangstelling heeft voor één of meer rassen of diergroepen binnen de
kleindierliefhebberij: www.kleindiermagazine.nl
• Informatie voor het aanschaffen van een huisdier, maar ook daarna:
www.huisdierinfo.be, www.licg.nl
• Nederlandse Cavia club (NCC): www.caviaclub.nl
• Frettenvereniging Frettig Gestoord: www.frettiggestoord.nl
Hamster

Rat

Muis

Degoe

Gerbil

Chinchilla

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Nieuwsgierig om
HobbyFirst Hope Farms
te gaan proberen ?

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van onze acties en niets missen
van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezonde
voeding, meld je dan snel aan voor onze nieuwsbrief.
Leuke artikelen, acties en voordeel voor trouwe
HobbyFirst Hope Farms fans.
Meld je aan op www.hobbyfirst.com

Vind je dichtsbijzijnde dealer op hobbyfirst.com
Voor meer informatie:
HobbyFirst Hope Farms
-België: Postbus 52 - Schoten
Nederland: Postbus 30 - 3440 AA Woerden

www.HobbyFirst.com
info@HobbyFirst.com

