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VAK I

WETGEVING



VRAAG 1
Zonder afschotplan mag men in het 
Vlaamse Gewest niet jagen op: 

A: vos

B: wilde eend

C: ree



VRAAG 2
Om te mogen jagen op een perceel  
moet men het akkoord bekomen van:

A: de burgemeester
B: de landbouwer die het perceel in gebruik 

heeft
C: de eigenaar van het perceel 



VRAAG 3
Bij controle moet de jager:

A: onmiddellijk zijn jachtverlof kunnen 
voorleggen

B: binnen de vijf werkdagen het bewijs leveren 
dat hij op het ogenblik van de controle in het 
bezit was van een geldig jachtverlof

C: binnen de 48  uur zijn geldig jachtverlof 
kunnen voorleggen



VRAAG 4
De gewone jacht op fazanthennen sluit 
op:

A: 31 december 
B: 31 januari
C: 15 november



VRAAG 5
De gewone jacht op patrijzen opent op: 

A: 15 oktober
B: 15 september
C: 15 augustus



VRAAG 6
Tijdens het huidige jachtseizoen was de 
bijzondere jacht open op:

A: konijnen
B: hazen
C: fazanten



VRAAG 7
Mag men kraaien met het geweer 
bestrijden na zonsondergang?

A: ja, alleen als ze zware schade aan 
graangewassen veroorzaken

B: ja, maar alleen als ze zware schade aan 
fruitteelt veroorzaken

C: neen



VRAAG 8
In het geval van zeer harde en 
langdurige vorst:

A: kan het hoofd van het Agentschap
Natuur en Bos de jacht verbieden

B: is de jacht altijd verboden
C: is alleen de jacht op grof wild toegelaten



VRAAG 9
Voor de jacht  op wilde zwijnen mogen 
enkel  kogelpatronen voor getrokken 
loop gebruikt worden met een 
kinetische energie op 100 m van de 
loopmond van minstens:

A: 980 J en minstens kaliber 5,6 mm
B: 2200 J en minstens kaliber 6 mm
C: 2200 J en minstens kaliber 6,5 mm



VRAAG 10
Wanneer een jager geen verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid meer 
bezit, dient hij: 

A:het jachtverlof binnen de 48 uren na 
kennisgeving hiervan aangetekend 
terug te bezorgen aan de 
arrondissementscommissaris 

B:het jachtverlof binnen de 48 uren na 
kennisgeving hiervan aangetekend terug te 
bezorgen aan het Agentschap Natuur en Bos

C:het jachtverlof binnen de 48 uren na 
kennisgeving hiervan aangetekend terug te 
bezorgen aan de procureur des Konings



VRAAG 11
Indien overlappingen tussen 
ingediende voorstellen van 
jachtplannen worden vastgesteld, 
wordt het jachtrecht toegewezen aan: 

A:de jachtrechthouder die het recentste 
geldige schriftelijk bewijs van jachtrecht kan 
voorleggen

B:de jachtrechthouder die het oudste 
geldige schriftelijk bewijs van 
jachtrecht kan voorleggen

C:geen van beide partijen



VRAAG 12
Een faunabeheerplan van een 
onafhankelijk jachtrechthouder is 
geldig voor:

A: 6 jaar
B: 5 jaar
C: 3 jaar



VRAAG 13
De gewone jacht op grof wild is 
toegestaan met volgende methoden:

A:drijfjacht, drukjacht en jacht met meute en 
paarden

B: aanzitjacht, drukjacht en drijfjacht
C: aanzitjacht, bersjacht en drukjacht



VRAAG 14
Bijzondere jacht op waterwild en 
overig wild mag uitgeoefend worden:

A:enkel op het perceel waarvoor bijzondere 
jacht is gemeld

B:op het perceel en binnen een perimeter 
van 150 meter rond het perceel 
waarvoor bijzondere jacht is 
gemeld

C:op het perceel en binnen een perimeter van 
500 meter rond het perceel waarvoor 
bijzondere jacht is gemeld 



VRAAG 15
Houders van een jachtverlof kunnen in 
België wapens onderling uitlenen voor 
een periode van maximaal :

A: drie jaar
B: zes maanden
C: tien jaar



VAK II

FAUNA



VRAAG 16
In vergelijking met de jonge reebokken 
verharen oudere reebokken meestal:

A: later

B: vroeger

C: op hetzelfde tijdstip



VRAAG 17
Bij een volwassen reegeit verlopen 
tussen het beslaan en het zetten  van 
de kitsen:

A: ongeveer 18 weken

B: ongeveer 41 weken

C: ongeveer 22 weken



VRAAG 18
Welk van deze grofwildsoorten is geen 
herkauwer?

A: het wild zwijn

B: de ree

C: het damhert 



VRAAG 19
Een hinde van het edelhert zoogt haar kalf 
gedurende ongeveer:

A: één maand

B: drie maand

C: zes maand



VRAAG 20
Hazen vechten tijdens het paren:

A: dit doen ze uit territoriumgedrag

B: dit maakt deel uit van het natuurlijke 
selectieproces

C: dit doen ze uit vraatzucht



VRAAG 21
Baltsende fazanten in groep: 

A: is een gewoon verschijnsel

B: is een zeldzaamheid

C: wijst op onvruchtbare hanen



VRAAG 22
Gedurende de eerste twee levensweken 
van jonge patrijzen is het voedsel:

A: uitsluitend plantaardig

B: plantaardig en dierlijk 

C: uitsluitend dierlijk



VRAAG 23
De vleugelslag van wilde eenden in volle 
vlucht in vergelijking met duikeenden is:

A: sneller

B: trager

C: gelijk



VRAAG 24
De kuifeendwoerd heeft een:

A: bruinwitte rug

B: groenblauwe rug

C: zwarte rug



VRAAG 25
Welke eendensoort kan ook komen 
foerageren op gelegerde graanvelden?

A: de pijlstaart

B: de toppereend

C: de tafeleend



VRAAG 26
De kievit komt bij voorkeur voor in de 
volgende terreinen:

A: uitgestrekte vijvers

B: bossen met kleine akkers en weiden

C: vochtige weilanden



VRAAG 27
Pas uitgevlogen houtduiven hebben aan 
de hals:

A: een groene vlek of ring

B: een zwarte vlek of ring

C: geen vlek



VRAAG 28
Konijnen bereiken hun geslachtsrijpheid 
normaal op de leeftijd van:

A: 12 maanden

B: 6 maanden

C: 18 maanden



VRAAG 29
De paartijd van de vos valt in de 
maanden:     

A: mei-juni

B: maart-april

C: januari-februari



VRAAG 30
Teneinde maaiverliezen zoveel 
mogelijk te beperken, kan een veld of 
weide best:

A: van buiten naar binnen gemaaid worden

B: in grote stukken gemaaid worden

C: van binnen naar buiten gemaaid 
worden



VRAAG 31
Bij de roofvogels zijn de wijfjes 
meestal:

A: kleiner dan de mannetjes

B: groter dan de mannetjes

C: even groot als de mannetjes



VRAAG 32
Welke combinatie van volgende 
gegevens is niet juist?

A: de bunzing - ronde oren

B: de wezel - zwarte staartpunt

C: de boommarter - keelvlek



VRAAG 33
Het oefenen en africhten van een jonge 
jachthond dient best als volgt te 
gebeuren:

A: een half uur per dag
B: één dag per week

C: één uur per week



VRAAG 34
Uilen compenseren hun beperkte 
gezichtshoek: 

A: door hun ogen open te trekken
B: door de bijzondere beweegbaarheid 

van hun kop

C: door hun gezichtsluier in te trekken 



VRAAG 35
Welke marterachtige is in ons land en 
zelfs in Europa de kleinste?

A: het hermelijn
B: de bunzing

C: de wezel



VRAAG 36

Dit is het gebit van:

A: een frisling

B: een overloper

C: een volwassen wild zwijn



VRAAG 37

Hoeveel kalveren zet dit dier?

A: altijd twee

B: altijd één

C: één, zelden twee



VRAAG 38

Deze vogelsoort is een:

A: holenduif

B: Turkse tortel

C: zomertortel



VRAAG 39

Het dier op de foto is een:

A: hinde

B: spitshert

C: jong damhert



VRAAG 40

De foto is genomen in:

A: juli-augustus

B: mei-juni

C: januari-maart



VRAAG 41

Deze moddersporen vinden we meestal in 
de omgeving van:

A: grensafbakening van wildzwijn territoria

B: werpplaatsen van zeugen van het wild zwijn

C: zoelplaatsen van het wild zwijn



VRAAG 42

Deze vogel broedt:

A: 30 dagen 

B: 19 dagen

C: 24 dagen



VRAAG 43

Dit verenkleed is van een:

A: patrijshaan

B: patrijshen

C: fazantenhen



VRAAG 44

Deze vogel is:

A: een krakeend

B: een pijlstaart

C: een tafeleend



VRAAG 45

Deze vogels zijn:

A: kolganzen

B: grauwe ganzen

C: rietganzen



VAK III

JACHTWAPENS EN MUNITIE



VRAAG 46

Deze patroon heeft een:

A: randhuls

B: gordelhuls

C: groefhuls



VRAAG 47

Met ons wapen bekomen we het 
schotbeeld weergegeven door figuur A. 
Om het schotbeeld van figuur B te 
bekomen moet men: 

A: zwaardere hagel gebruiken

B: de hagellading verkleinen 

(minder hagelkorrels gebruiken)

C: minder choke gebruiken



VRAAG 48

Op de figuur is een hagelpatroon 
weergegeven in doorsnede. De 
afgebeelde patroon bezit: 

A: geen prop

B: een vilten prop

C: een schotelprop



VRAAG 49
Men wil een gladloopgeweer dat 
gesloten in het rek staat poetsen. Na 
het uit het rek nemen zal de eerste 
handeling zijn:

A: het wegnemen van het voorhout

B: het openen en door de lopen kijken

C: het uitwendig reinigen van het wapen



VRAAG 50
In een bos kunnen hagelkorrels of 
kogels:

A: nooit afketsen

B: meermaals afketsen

C: hoogstens eenmaal afketsen



VRAAG 51
Een ‘open’ jachtgeweer met kippende 
loop wordt gesloten terwijl men:

A: de lopen horizontaal houdt en de kolf 
omhoog brengt

B: de lopen omhoog brengt en het wapen 
toeklapt

C: de lopen omlaag en de kolf omhoog 
brengt



VRAAG 52
Bij het schieten van hazen in november 
gebruikt men best hagelkorrels met 
nummer:

A: 4

B: 6

C: 9



VRAAG 53
Volgens de in België gangbare maten 
bezitten hagelkorrels nr.6 t.o.v. 
hagelkorrels nr.4

A: een even grote diameter

B: een grotere diameter

C: een kleinere diameter



VRAAG 54
Patronen van 2 ½ Engelse duim mogen 
afgevuurd worden:

A: enkel in kamers van 65 mm

B: in kamers van 65 mm, 70 mm, 75 mm

C: enkel in kamers van 70 mm en 75 mm



VRAAG 55
Een kogel met als kaliber .30 komt 
overeen met een kaliber uitgedrukt in 
mm van: 

A: 6,50 mm

B: 7,62 mm

C: 8,00 mm



VRAAG 56
De snelheid van de kogel die na het 
verlaten van de loop 100 m afstand 
heeft afgelegd:

A: is het grootst bij de geweerkogels

B: is het grootst bij de bukskogels

C: is bij de beide soorten kogels gelijk



VRAAG 57
Een full-choke loop en een 70 mm 
patroon geven nog een aanvaardbare 
en dus dodelijke groepering tot 
maximaal:

A: 60 m

B: 50 m

C: 40 m



VRAAG 58
Bij iedere verplaatsing in groep per 
voertuig in het jachtveld, zal men zijn 
jachtwapen:

A: op veilig stellen en met de lopen omhoog 
vasthouden

B: op veilig stellen en het op de bodem van het 
voertuig leggen

C: ontladen en met de loop omhoog in de 
hand houden



VRAAG 59
Welke van de volgende patronen is het 
meest aangewezen voor de bersjacht 
op ree?

A: .375 H&H Magnum

B: .243 Winchester

C: 9,3x74R



VRAAG 60
De snelheid van een bukskogel op 
100m van de loopmond bedraagt 
ongeveer:

A: 600 à 1000 m/sec

B: 250 à 300 m/sec

C: 400 à 500 m/sec


