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VAK I

WETGEVING



VRAAG 1

De bestrijding van wilde konijnen met 
vuurwapens door de grondgebruiker moet 
vooraf worden gemeld aan:

A: de burgemeester
B: het Agentschap voor Natuur en Bos
C: de arrondissementscommissaris



VRAAG 2

Het verplichte jachtplan moet ingediend 
worden bij:

A: de zonechef van de lokale politie
B: de arrondissementscommissaris
C: het Agentschap voor Natuur en Bos



VRAAG 3

Een huizenrij met tuinen:

A: vormt altijd een onderbreking van het 
jachtterrein
B: wordt niet beschouwd als een onderbreking 
van het jachtterrein
C: vormt enkel een onderbreking van het 
jachtterrein, indien het jachtrecht op deze 
strook grond niet werd bekomen over een 
breedte van minstens 50 meter



VRAAG 4

Kastvallen mogen onder zekere 
voorwaarden gebruikt worden om:

A: fazanten terug te vangen
B: konijnen te vangen
C: verwilderde katten te vangen



VRAAG 5

De bijzondere jacht op damherten is open 
van:

A: 1 januari tot en met 31 december
B: 15 juli tot en met 14 oktober
C: 1 januari tot en met 30 september



VRAAG 6

De gewone jacht op fazanthennen sluit 
op:

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



VRAAG 7

Tijdens het huidige jachtseizoen was de 
gewone jacht open op:

A: verwilderde katten
B: smienten
C: kieviten



VRAAG 8

Welk van de volgende diersoorten behoort 
tot het jachtwild in Vlaanderen?

A: de houtduif
B: de roek
C: de Vlaamse gaai



VRAAG 9

Indien geen andere bevredigende 
oplossing bestaat, mag de grondeigenaar 
de volgende soort gedurende een 
beperkte periode van het jaar en met 
bepaalde middelen bestrijden:

A: de pimpelmees
B: de gaai
C: de roek



VRAAG 10

Voor de jacht op ree moet men 
kogelpatronen gebruiken waarvan de 
kinetische energie op 100 m van de 
loopmond minimaal:

A: 980 J bedraagt
B: 1500 J bedraagt
C: 2200 J bedraagt



VRAAG 11

Welke van de volgende soorten ganzen is 
niet bejaagbaar? 

A: de kolgans
B: de Canadese gans
C: de grauwe gans



VRAAG 12

Tijdens het huidige jachtseizoen kunnen 
vossen worden bejaagd :

A: van officiële zonsopgang tot officiële 
zonsondergang 
B: van officiële zonsopgang tot een uur na 
officiële zonsondergang
C: van een uur vóór officiële zonsopgang tot 
een uur na officiële zonsondergang



VRAAG 13

Wie een volledig jachtseizoen wil jagen, 
dient het wildrapport in tegen:

A: 1 juli 
B: 1 april
C: 1 september



VRAAG 14

In het Vlaamse gewest zijn voor de jacht 
geweren met gladde loop toegelaten van 
ten minste kaliber 36 en ten hoogste:

A: kaliber 10 
B: kaliber 8
C: kaliber 12



VRAAG 15

Een jager die onderweg naar de jacht door 
politie gecontroleerd wordt, kan zijn 
wapenbezit legitimeren door voorlegging 
van :

A: een model 9 van het wapen
B: een vergunning afgeleverd door de 
gemeente
C: een jachtverlof



VAK II

FAUNA



VRAAG 16

In de wintervacht bezit de ree een spiegel 
die hartvormig is bij:

A: de bok
B: geit en bok
C: de geit



VRAAG 17

De tijd die het reewild per etmaal gebruikt 
om voedsel op te nemen, bedraagt 
ongeveer:

A: 2 à 3 uur
B: 4 à 5 uur
C: 6 à 7 uur



VRAAG 18

De duur van de dracht bij de zeug 
bedraagt ongeveer:

A: vijf maanden
B: zes maanden
C: vier maanden



VRAAG 19

Welke van de volgende grofwildsoorten 
heeft het meest behoefte aan 
modderbaden?

A: het ree
B: het damhert
C: het wild zwijn



VRAAG 20

Een hinde van het edelhert zoogt haar kalf 
gedurende ongeveer:

A: één maand
B: drie maand
C: zes maand



VRAAG 21

De bronst van het damwild valt:

A: gelijktijdig met die van het edelhert
B: vóór de bronst van het edelhert
C: na de bronst van het edelhert



VRAAG 22

De mannelijke haas :

A: vormt met de moerhaas een paar voor gans 
het leven
B: is polygaam
C: vormt met de moerhaas een paar voor gans 
het seizoen



VRAAG 23

Fazantenhennen maken hun nest 
hoofdzakelijk:

A: in lage brede bomen
B: in percelen met groene gewassen en 
begroeide bermen 
C: op de grond in bieten-en maïsvelden



VRAAG 24

Bij welke van de volgende wildsoorten 
neemt het vrouwelijk dier het initiatief om 
een voortplantingsterritorium uit te 
zoeken?

A: bij houtduiven
B: bij patrijzen
C: bij fazanten



VRAAG 25

De sterfte van eendenkuikens is 
hoofdzakelijk te wijten aan:

A: een tekort aan dierlijk voedsel
B: de verkeersdrukte
C: een tekort aan plantaardig voedsel



VRAAG 26

De wintertaling is een eend:

A: die normaal in ons land broedt
B: die in ons land alleen overwintert
C: die uitsluitend in Afrika overwintert



VRAAG 27

Bij het opvliegen van een groep eenden 
herken ik krakeenden aan:

A: de houding van de kop
B: hun witte spiegel
C: de grotere snavel



VRAAG 28

Je ziet ergens in Vlaanderen een grote 
groep zwart-witte ganzen in augustus. 
Het kunnen:

A: Canadese ganzen en/of brandganzen 
zijn
B: alleen maar Canadese ganzen zijn
C: Canadese ganzen en/of nijlganzen zijn



VRAAG 29

Hoeveel nesten broeden houtduiven uit in 
één seizoen?

A: één
B: minstens zeven
C: minstens twee



VRAAG 30

Hoeveel jongen kan een konijn per jaar 
werpen?

A: ongeveer 50
B: ongeveer 30
C: ongeveer 100



VRAAG 31

Jonge vossen worden gewoonlijk geboren:

A: in een nest in het struikgewas
B: onder een stapel takken
C: in een burcht



VRAAG 32

Welke roofvogel is de kleinste?

A: de torenvalk
B: de buizerd
C: het smelleken



VRAAG 33

De boommarter is de voornaamste vijand 
van:

A: het wild konijn
B: de fazant
C: de eekhoorn



VRAAG 34

Een standvogel is:

A: een vogel die rechtop staat
B: een vogel waarvan het broedgebied en 
overwinteringsgebied gelijk zijn
C: een vogel die tot een bepaalde stand of 
familie behoort 



VRAAG 35

Een typisch hondenras voor de jacht in 
open veld, vooral op vederwild, is:

A: de setter
B: de fox terrier
C: de basset hound



VRAAG 36

In veel gevallen wordt het moederdier en 
het kalf van deze diersoort ook nog 
vergezeld door:
A: een volwassen hert
B: een damhert
C: een smaldier



VRAAG 37

Dit dier is:
A: een spitshert
B: een volwassen reebok
C: een jaarlingbok



VRAAG 38

De sporen op de boomstam zijn van:
A: een hert
B: een das 
C: een wild zwijn



VRAAG 39

Deze foto van vechtende fazanten is 
genomen in:
A: december
B: april
C: augustus 



VRAAG 40

Deze vleugel is van:
A: patrijshaan
B: patrijshen
C: fazantenhen



VRAAG 41

De aanvliegende ganzen op deze foto zijn:
A: kolganzen
B: Canadese ganzen  
C: grauwe ganzen



VRAAG 42

Deze vogel is:
A: een tureluur
B: een kievit
C: een goudplevier  



VRAAG 43

Het koppel eenden op deze foto is:
A: een koppel tafeleenden
B: een koppel krakeenden 
C: een koppel smienten



VRAAG 44

Deze vogel is:
A: een houtsnip
B: een waterral
C: een watersnip



VRAAG 45

Dit dier is:
A: een bunzing
B: een wezel
C: een boommarter



VAK III

JACHTWAPENS EN MUNITIE



VRAAG 46

Het gevaar van wegketsende projectielen 
is het minst groot op:

A: een bevroren bodem
B: een slijkerige bodem
C: een stenige bodem



VRAAG 47

Bij het schieten weigert een patroon te 
ontbranden. Men zal het wapen:

A: onmiddellijk openen
B: enige tijd geschouderd houden en dan 
pas openen
C: schudden



VRAAG 48

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

A: 6
B: 9
C: 3



VRAAG 49

Voor de jacht op grofwild in België zijn de 
volgende kalibers vooral geschikt voor 
algemeen gebruik:

A: 6,5 tot 9,5 mm
B: 5,1 tot 5,8 mm
C: 10,5 tot 11,5 mm



VRAAG 50

In de Belgische/FN nummering van de 
hagel bezit hagel nr. 4 een diameter van 
ongeveer:

A: 4,0 mm
B: 5,0 mm
C: 3,0 mm



VRAAG 51

De massadichtheid van bismuthagel is ten 
opzichte van de massadichtheid van 
staalhagel:

A: kleiner
B: gelijk
C: groter



VRAAG 52

Een kogel met als kaliber .300 komt 
overeen met een kaliber uitgedrukt in mm 
van: 

A: 7,62 mm
B: 6,00 mm
C: 7,00 mm



VRAAG 53

Het kleinste kaliber van de onderstaande 
kogelpatronen is:

A: .224 Weatherby
B: 7 x 64
C: .30-06



VRAAG 54

De maximale draagwijdte van een 
bukskogel ligt het dichtst bij:

A: 2000 m of meer
B: 500 m
C: 1000 m 



VRAAG 55

Bij de verplaatsing tussen 2 driften zal 
men:

A: zijn wapen altijd ontladen dragen
B: zorgen dat de veiligheidspal op ‘S’ staat
C: het geweer aan een schouderriem dragen



VRAAG 56

De diameter tussen de velden van een 
buksloop:

A: is even groot als de diameter tussen de 
trekken
B: is steeds groter dan de diameter tussen de 
trekken
C: is steeds kleiner dan de diameter 
tussen de trekken



VRAAG 57

Welke bewering over jachtmunitie is 
waar?

A: jachtmunitie bestaat uit een huls, een 
projectiel, een kruitlading en een 
slaghoedje
B: jachtmunitie heeft een kaliberaanduiding die 
bepaalt of het vergunningsplichtig is
C: jachtmunitie is altijd vrij verkrijgbaar



VRAAG 58

Bij toevallige ontdekking van een 
vuurwapen moet u zich wenden tot: 

A: de proefbank voor vuurwapens om aangifte 
van deze ontdekking te doen
B: een wapenhandelaar om het wapen in 
kwestie in te dienen
C: de lokale politie om aangifte van deze 
ontdekking te doen



VRAAG 59

Deze patroon heeft een:

A: een gordelhuls
B: een randhuls 
C: een groefhuls



VRAAG 60

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

A: een schotelprop
B: een vilten prop
C: geen prop


