
VAK I

WETGEVING



VRAAG 1

Voor de bijzondere jacht op wilde zwijnen is:

A: geen afschotplan vereist

B: een afschotplan vereist

C: alleen een afschotplan vereist voor     
bijzondere jacht bij nacht 



Jagers mogen nooit schieten:

A: in de richting van woningen

B: in de richting van een woning, binnen de 
150 meter van die woning

C: binnen de 50 meter rond een woning

VRAAG 2



Wanneer houtduiven schade veroorzaken aan 
graangewassen, kan bijzondere jacht 
uitgeoefend worden:

A: van 1 maart tot 31 augustus

B: gedurende gans het jaar

C: van 1 maart tot en met 14 september

VRAAG 3



Tijdens dit jachtseizoen mogen de smienten die 
in de open tijd geschoten zijn:

A: verhandeld worden vanaf de opening van de jacht 
tot en met de tiende dag na sluiten van de 
jacht op dit wild

B: niet worden verhandeld

C: gans het jaar worden verhandeld

VRAAG 4



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 5



De gewone jacht op reebokken is open van:

A: 1 januari tot en met 31 maart

B: 1 oktober tot en met 31 december

C: 1 mei tot en met 14 september 

VRAAG 6



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

A: de houtduif

B: de zwarte kraai

C: de bonte kraai

VRAAG 7



De houtsnip behoort tot :

A: de beschermde vogels

B: het overig wild

C: het kleinwild

VRAAG 8



Mag de kauw gans het jaar bestreden worden?

A: neen, de kauw is een beschermde vogel

B: ja, alleen als de vogels in een schoorsteen 
nestelen

C: ja, ter voorkoming van belangrijke schade 
aan professioneel geteelde gewassen

VRAAG 9



Het uitlenen van een jachtwapen:

A: is verboden

B: is vrij

C: mag onder bepaalde voorwaarden

VRAAG 10



Voor welke wildcategorie mag men bij de 
gewone jacht kogels gebruiken met een 
nominaal kaliber van minstens .22 Engelse 
duim:

A: overig wild

B: kleinwild

C: waterwild

VRAAG 11



Een jachtverlof kan onder bepaalde 
omstandigheden geweigerd worden door: 

A: de arrondissementscommissaris

B: het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos

C: de gouverneur

VRAAG 12



Een WBE moet onder meer aan de volgende 
voorwaarden voldoen om erkend te worden en 
te blijven:

A: de oppervlakte van het jachtterrein van elk lid 
bedraagt minstens 40 hectare

B: de WBE moet minstens 1 bijzondere veldwachter 
aanstellen 

C: de som van de oppervlaktes van de 
afzonderlijke jachtterreinen die tot de WBE 
behoren, bedraagt minimaal 1000 hectare. 

VRAAG 13



Om te kunnen jagen dient een onafhankelijk 
jachtrechthouder te beschikken over:

A: een goedgekeurd jachtplan en een 
goedgekeurd faunabeheerplan

B: enkel een goedgekeurd jachtplan

C: enkel een goedgekeurd faunabeheerplan

VRAAG 14



Jachtrechthouders kunnen, voor het 
natuurbeheer en na melding aan het 
agentschap voor Natuur en Bos:

A: eieren van wilde eenden rapen

B: eieren van Canadese en grauwe ganzen 
schudden

C: vossen vangen met netten in de periode van 
1 juni tot en met 14 juli

VRAAG 15



VAK II

FAUNA



De bronsttijd bij de reeën valt normaal:

A: tussen midden september en midden oktober

B: tussen midden mei en midden juni

C: tussen midden juli en midden augustus

VRAAG 16



Het wild zwijn veroorzaakt vooral schade:

A: aan veldgewassen en weiden

B: door vraat in bosaanplantingen

C: door het schillen van jonge bomen

VRAAG 17



Een overloper is een wild zwijn:

A: tussen 12 en 24 maanden

B: tussen 24 en 36 maanden

C: van meer dan 36 maanden

VRAAG 18



Volwassen edelherten werpen hun gewei 
meestal af in:

A: mei – juni

B: januari – februari

C: maart - april

VRAAG 19



Hoe kan men in de hand een haas van minder 
dan acht  maand herkennen?

A: aan de kleur van de ogen

B: aan de spits van de oren

C: aan de verdikking boven het polsgewricht 
van de voorpoot

VRAAG 20



Welke van de drie volgende wildsoorten 
verdedigt geen territorium?

A: de fazant

B: de patrijs

C: de haas

VRAAG 21



Van welke van de volgende soorten zijn de 
jongen "nestvlieders“?

A: merel

B: houtduif

C: fazant

VRAAG 22



Een normaal fazantenlegsel bestaat uit:

A: ongeveer 20 blauwgrijze eieren

B: ongeveer 10 tot 15 witte ronde eieren 

C: ongeveer 10 tot 15 groenbruine eieren

VRAAG 23



Welke biotoop is in België voor de patrijs het 
beste geschikt:

A: moerassen

B: bossen

C: velden en weiden

VRAAG 24



Wanneer mag men normaal de eerste kuikens 
van de wilde eend verwachten:

A: in de eerste week van april

B: in de eerste week van maart

C: in de eerste week van mei

VRAAG 25



Welke van de volgende eenden is een 
grondeleend?

A: de kuifeend

B: de slobeend

C: de tafeleend

VRAAG 26



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

A: hun witte spiegel

B: de houding van de kop

C: de grotere snavel

VRAAG 27



Welke ganzensoort broedt niet in Vlaanderen?

A: de Canadese gans

B: de rietgans

C: de brandgans

VRAAG 28



Tijdens de koude wintermaanden:

A: vertoeven houtduiven uit noordelijke landen 
in ons land

B: trekken alle houtduiven naar zuidelijke gebieden

C: trekken alle houtduiven naar het oosten

VRAAG 29



De duur van de dracht bij de konijnenmoer 
bedraagt:

A: ongeveer 30 dagen

B: ongeveer 40 dagen

C: ongeveer 50 dagen

VRAAG 30



De paartijd van de vos valt in de maanden:     

A: januari-februari

B: maart-april

C: mei-juni

VRAAG 31



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

A: van binnen naar buiten gemaaid worden

B: in grote stukken gemaaid worden

C: van buiten naar binnen gemaaid worden

VRAAG 32



Welke van de volgende uilen is het kleinste?

A: de steenuil

B: de ransuil

C: de bosuil

VRAAG 33



Feromonen zijn:

A: geurstoffen die het gedrag van andere 
individuen van dezelfde soort beïnvloeden

B: ijzerverbindingen, waaruit hagelkorrels gemaakt 
worden

C: hagelkorrels, die door verhitting samensmelten 

VRAAG 34



De ziekte van Aujesky bij honden wordt 
veroorzaakt door het eten van besmet:

A: rauw varkensvlees

B: ingewanden van konijnen

C: rauw gevogelte

VRAAG 35



Dit dier is:

A: een volwassen reebok

B: een spitshert

C: een jaarlingbok

VRAAG 36



Bij deze wildsoort helpt de haan:

A: de hen bij het uitbroeden van de eieren 

B: de hen bij het grootbrengen van de kuikens

C: uitzonderlijk of nooit bij het broeden

VRAAG 37



Dit verenkleed is van een:

A: patrijshen

B: fazantenhen

C: patrijshaan

VRAAG 38



Deze vogel is een:

A: strandloper

B: grutto

C: goudplevier

VRAAG 39



Deze vogel is: 

A: een meerkoet

B: een waterhoen

C: een waterral 

VRAAG 40



Dit dier is:

A: een boommarter

B: een wezel

C: een bunzing

VRAAG 41



Deze vogel is:

A: een roerdomp

B: een aalscholver

C: een blauwe reiger

VRAAG 42



De vogelsoort op deze foto is:

A: een dwerggans

B: een brandgans

C: een Nijlgans

VRAAG 43



Deze vogel is:

A: een havik

B: een buizerd

C: een slechtvalk

VRAAG 44



Dit is het gebit van:

A: een frisling

B: een overloper

C: een volwassen wild zwijn

VRAAG 45



VAK III

JACHTWAPENS

EN 

MUNITIE



Op de figuur zijn twee schotbeelden 
weergegeven. Bij figuur B is de dekking van de 
hagel t.o.v. deze van figuur A: 

A: kleiner (minder dicht)

B: groter (dichter)

C: gelijk 

VRAAG 46



De figuur is een afbeelding van een 
hagelgeweer. Het onderdeel door de pijl 
aangegeven is: 

A: de kolf
B: de baskuul (sluitstuk)

C: het voorhout

VRAAG 47



Het gevaar van wegketsende projectielen is het 
minst groot op:

A: een bevroren bodem

B: een slijkerige bodem

C: een stenige bodem

VRAAG 48



Bij het overschrijden van een hindernis zal men 
steeds:

A: het geweer op veilig stellen

B: het geweer ontladen

C: het geweer over de hindernis duwen en dan zelf 
erover gaan

VRAAG 49



Een jachtgeweer met kippende loop wordt 
geladen met de veiligheid aan. Dan wordt het 
wapen gesloten door:

A: de lopen naar beneden te richten en de kolf 
opwaarts dicht te klappen

B: de lopen opwaarts te houden en de kolf dicht te 
klappen 

C: de lopen mooi horizontaal te houden en de kolf en 
lopen opwaarts dicht te klappen

VRAAG 50



Welke hagelkorrelnummer past niet bij het 
bejagen van patrijzen?

A: hagelnummer 2

B: hagelnummer 6

C: hagelnummer 8

VRAAG 51



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

A: 5,1 tot 5,8 mm

B: 6,5 tot 9,5 mm

C: 10,5 tot 11,5 mm

VRAAG 52



Hagelpatronen met de lengtemaat 
‘75 mm’ worden enkel gebruikt als de 
patroonkamer van het geweer de vermelding 
draagt:

A: full choke

B: 2 ¾ Engelse duim

C: 3 Engelse duim

VRAAG 53



Wanneer u als patroonaanduiding 7x65R ziet, 
betekent dit: 

A: een hulslengte van 7 cm en een looplengte van 
65 cm in een repeteergeweer

B: een hulslengte van 65 mm en een kogelgewicht 
van 7 g  in een repeteerbuks

C: een hulslengte van 65 mm en een 
kogeldiameter van 7 mm en een patroonhuls 
met rand

VRAAG 54



De snelheid van een bukskogel bedraagt aan de 
loopmond ongeveer:

A: 700–1200m/sec

B: 250–300m/sec

C: 400-500 m/sec 

VRAAG 55



De maximale draagwijdte van hagel nr. 6 
bedraagt ongeveer:  

A: 400 m

B: 100 m

C: 250 m

VRAAG 56



Het doel van de choke is:  

A: de hagelkorrels iets langer bij elkaar te 
houden

B: zwaardere patronen te kunnen afvuren

C: de kinetische energie van de hagelkorrels op te 
voeren

VRAAG 57



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

A: 6,05 mm

B: 7,25 mm

C: 7,62 mm

VRAAG 58



Welke van onderstaande patronen is het 
kleinst?

A: .30-06 Springfield

B: 6,5 x 52R

C: .224 Weatherby

VRAAG 59



De trekken en velden van een buksloop hebben 
tot doel:

A: de baan van de kogel te stabiliseren

B: de stabiliteit van de buksloop te verbeteren

C: de gasdruk in de loop te verminderen

VRAAG 60


