
VAK I

WETGEVING



VRAAG 1

Een beëdigd bijzonder veldwachter 
mag een geldig proces-verbaal 
opstellen:

A: in de jachtterreinen waarvoor hij werd 
aangesteld

B: in de hele provincie waarin hij of zij 
aangesteld is

C: in heel Vlaanderen



VRAAG 2

Een huizenrij met tuinen:

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

B: vormt altijd een onderbreking van het 
jachtterrein

C: wordt niet beschouwd als een onderbreking  
van het jachtterrein



VRAAG 3

De bijzondere jacht op damherten is open 
van:

A: 15 juli tot en met 14 oktober

B: 1 januari tot en met 31 december

C: 1 januari tot en met 30 september



VRAAG 4

De gewone jacht op grauwe ganzen is 
gesloten van:

A: 1 september tot en met 14 november

B: 1 oktober tot en met 14 augustus

C: 15 september tot en met 14 november



VRAAG 5

Welk van de volgende diersoorten behoort 
tot de categorie "overig wild"?

A: de bunzing

B: de muskusrat

C: de eekhoorn



VRAAG 6

Belangrijke schade, veroorzaakt door de 
kleine rietgans wordt vergoed door:

A: de jachtrechthouder

B: de Vlaamse overheid

C: de provincie



VRAAG 7

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 Vlaamse gaai

B: de pimpelmees

C: de roek



VRAAG 8

De aanzitjacht op reewild is volgens de 
jachtwetgeving ‘s avonds toegelaten:

A: tot een uur na officiële zonsondergang

B: tot een half uur na officiële zonsondergang

C: tot officiële zonsondergang



VRAAG 9

Een jachtverlof wordt afgeleverd door:

A: de procureur des Konings

B: de burgemeester

C: de arrondissementscommissaris 



VRAAG 10

Wanneer een nieuw perceel dat niet in 
een jachtplan van het vorig 
jachtseizoen was opgenomen in een 
voorstel van jachtplan wordt 
ingediend, dient dit vergezeld te gaan 
van:

A: geen enkel document

B: een schriftelijk bewijs dat men het 
jachtrecht hierop bezit

C: een mondelinge overeenkomst van het 
jachtrecht



VRAAG 11

Rond een pas aangelegde voederplaats 
voor waterwild mag niet op waterwild 
gejaagd worden binnen een straal van: 

A: 150 meter

B: 250 meter

C: 500 meter



VRAAG 12

De jacht op grof wild wordt bij 
sneeuwval:

A: direct opgeschort

B: niet opgeschort 

C: opgeschort wanneer de sneeuwlaag 
minstens 5 cm bedraagt 



VRAAG 13

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

A: eieren van Canadese en grauwe ganzen 
schudden 

B: eieren van wilde eenden rapen

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



VRAAG 14

De gewone jacht op wilde eenden opent 
op: 

A: 15 augustus

B: 15 september

C: 15 oktober



VRAAG 15

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

A: tien jaar

B: drie jaar

C: zes maanden



VAK II

FAUNA



VRAAG 16

Onder optimale voorwaarden zet de 
volwassen reegeit meestal:

A: één kalfje

B: twee kalfjes

C: drie kalfjes



VRAAG 17

Welk geweionderdeel wordt nooit 
afgeworpen?

A: de rozenstok

B: de geweistang

C: de parels



VRAAG 18

Het wild zwijn is normaal:

A: een dagactief dier

B: een nachtactief dier

C: een dag- en nachtactief dier



VRAAG 19

Een hinde van het edelhert werpt meestal 
haar kalfje:

A: eind mei

B: begin april

C: eind juli



VRAAG 20

Het damhert zet een schoffelgewei op:

A: vanaf zijn 2de levensjaar

B: vanaf zijn 4de levensjaar

C: vanaf zijn 6de levensjaar



VRAAG 21

Eén van de functies van de oren van een 
haas is:

A: vliegen van het lichaam te houden

B: de hoogte van doorgangen onder struiken te 
meten

C: de overtollige lichaamswarmte kwijt te 
geraken



VRAAG 22

De kleur van de eieren van eenzelfde 
fazantenhen is:

A: variabel van kleur

B: donkerder naarmate ze later gelegd zijn

C: identiek voor alle eieren



VRAAG 23

De chemische bestrijding van insecten 
in bietenvelden en graangewassen is 
vooral nadelig voor de voeding van:

A: kuikens van patrijzen

B: jonge wilde konijnen

C: jonge hazen



VRAAG 24

De patrijshaan helpt de patrijshen bij het 
uitbroeden van de eieren:

A: soms

B: nooit

C: altijd



VRAAG 25

Hoe lang broedt een wilde eend?

A: 28 dagen

B: 18 dagen

C: 21 dagen



VRAAG 26

Bij welke soort zijn eend en woerd 
praktisch identiek gekleurd ?

A: de bergeend

B: de wilde eend

C: de wintertaling



VRAAG 27

Wat is geen geschikt voedselbiotoop voor 
de pijlstaart?

A: overstroomde graslanden

B: zandwinningsputten

C: slikken en schorren



VRAAG 28

Waar worden in Vlaanderen de grootste 
aantallen overwinterende smienten 
aangetroffen?

A: in de kustpolders

B: langs de Schelde en haar zijrivieren

C: in de grote vijvergebieden van Limburg



VRAAG 29

Welke is de grootste wilde duif die we in 
Vlaanderen zien rondvliegen?

A: de houtduif

B: de holenduif

C: de zomertortel



VRAAG 30

Hoeveel jongen kan een konijn per jaar 
werpen?

A: ongeveer 30

B: ongeveer 50

C: ongeveer 100



VRAAG 31

Jonge vossen worden gewoonlijk geboren 
in:     

A: een burcht

B: een nest in het struikgewas

C: onder een stapel takken



VRAAG 32

Een wildwissel is:

A: een weg waarlangs wild regelmatig 
voorbijkomt

B: een klem voor bunzings

C: een baltsplaats voor korhoenders



VRAAG 33

Welke virusziekte die men bij het wild 
vaststelt kan ook de mens besmetten?

A: varkenspest

B: myxomatose

C: hondsdolheid



VRAAG 34

Ecologie is de leer:

A: om het leven van de dieren te bestuderen

B: van de relaties tussen dieren, de 
planten en hun omgeving

C: van de logica



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

De vlek onder het oog van dat dier is:

A: een bosje haren 

B: een kwetsuur

C: een geurklier



VRAAG 37

Dit dier is:

A: een reegeit

B: een reebok

C: een jong hert



VRAAG 38

Dit is het gebit van:

A: een frisling 

B: een overloper

C: een volwassen wild zwijn



VRAAG 39

Deze foto van vechtende fazanten is 
genomen in:

A: april

B: december

C: augustus 



VRAAG 40

Een klucht van deze vogels blijft bij elkaar 
tot:

A: eind februari

B: eind april

C: eind mei



VRAAG 41

Deze vogel is:

A: een meerkoet 

B: een waterhoen

C: een dodaars



VRAAG 42

Dit dier is:

A: een steenmarter

B: een boommarter

C: een bunzing



VRAAG 43

Deze vogel is:
A: een sperwer
B: een havik
C: een slechtvalk



VRAAG 44

Deze steltloper is:

A: een tureluur

B: een grutto

C: een goudplevier



VRAAG 45

Deze vogelsoort is:

A: een steenuil

B: een bosuil

C: een kerkuil



VAK III

JACHTWAPENS

EN 

MUNITIE



VRAAG 46

Op de figuur is de zijdelingse doorsnede 
van een hagelloop weergegeven. Het 
rechtse uiteinde noemt men:  

A: de kamer

B: de overgangsconus

C: de choke  



VRAAG 47

De figuur stelt een hagelgeweer voor. 
Het zwaartepunt van zulk wapen 
bevindt zich dan bij voorkeur ter hoogte 
van pijl: 

A: A

B: B

C: C 

A B C



VRAAG 48

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

A: het openen en door de lopen kijken

B: het wegnemen van het voorhout

C: het uitwendig reinigen van het wapen



VRAAG 49

Een geladen wapen tegen een boom 
plaatsen is:

A: steeds gevaarlijk

B: zonder gevaar indien de nodige voorzorgen 
werden getroffen

C: zonder gevaar als het wapen op veilig staat



VRAAG 50

‘Voorhouden’ is vooral nodig bij het 
schieten op:

A: dwarsend wild

B: op de schutter laag invliegend wild

C: van de schutter laag wegvliegend wild



VRAAG 51

In de winter gebruikt men voor het 
schieten van hazen best hagelkorrels 
met nummer:

A: 1

B: 4

C: 8



VRAAG 52

Welke soort kogelpatroon is het minst 
geschikt voor een bersjacht op zwart 
wild?

A: 6,5 x 57

B: 7 x 64

C: 8 x 57 I.S.



VRAAG 53

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 54

De gasdruk van een standaard 
jachtpatroon (staalhagel) bedraagt bij 
benadering:

A: 350 bar

B: 900 bar

C: 2000 bar



VRAAG 55

Welke van deze patronen mag gebruikt 
worden voor de waterwildjacht in de 
vogelrichtlijngebieden? 

A: staalhagel nummer 0 

B: bismut nummer 3

C: loodhagel nummer 4 



VRAAG 56

Een bukspatroon waarop vermeld 
wordt ‘7 x 57R’ draagt een kogel met 
een diameter van ongeveer: 

A: 5,7 mm

B: 7 mm

C: 7 duim



VRAAG 57

Welke patroon heeft het grootste 
kaliber?

A: .375 H&H Magnum

B: .358 Norma Magnum

C: 9,3x74R



VRAAG 58

Het inschieten van een grendelbuks 
vergt tenminste:  

A: 3 schoten

B: 7 schoten

C: 12 schoten



VRAAG 59

De maximale draagwijdte van hagel nr. 
6 bedraagt ongeveer:  

A: 100 m

B: 250 m

C: 400 m



VRAAG 60

Een goede bukskogel moet bij de 
inslag in het wildlichaam:

A: zich paddestoelachtig vervormen en 
uitschot geven

B: dit laatste doorboren zonder te vervormen

C: in verschillende splinters uiteenvallen die in 
het wildlichaam blijven


