
JACHTEXAMEN 2022

Vragenbundel

Zaterdag 30 april 2022



VAK I

WETGEVING



VRAAG 1

Jagers mogen nooit schieten:

A: in de richting van een woning, binnen de 150 
meter van die woning
B: in de richting van woningen
C: binnen de 50 meter rond een woning 



VRAAG 2

Wanneer er schade werd veroorzaakt door 
bejaagbaar wild mag de grondgebruiker 
tot bestrijding overgaan nadat hij:

A: de jachtrechthouder in gebreke gesteld heeft 
B: de burgemeester met een aangetekend 
schrijven op de hoogte gesteld heeft
C: een melding heeft gedaan bij de gouverneur



VRAAG 3

De bijzondere jacht moet: 

A: niet worden gemeld
B: minstens 24 uur vóór aanvang gemeld 
worden aan de burgemeester van de gemeente 
waarin het schadeperceel zich bevindt 
C: minstens 24 uur vóór aanvang gemeld 
worden aan het Agentschap voor Natuur en 
Bos



VRAAG 4

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

A: verhandeld worden vanaf de opening van de 
jacht tot en met de tiende dag na sluiting van 
de jacht
B: gedurende gans het jaar verhandeld worden
C: niet verhandeld worden



VRAAG 5

De “jachtdaad” omhelst ondermeer:

A: het opsporen van wild
B: het kweken van wild
C: het bijvoederen van wild



VRAAG 6

Welk van de volgende dieren behoort 
NIET tot de categorie "kleinwild"?

A: de patrijs
B: de kwartel
C: het korhoen



VRAAG 7

Een onderhandse verpachting van het 
jachtrecht op een gemeentebos van 450 
hectare is: 

A: niet mogelijk
B: schriftelijk mogelijk
C: mondeling mogelijk



VRAAG 8

De bijzondere jacht op fazanthanen:

A: is gesloten
B: opent op 1 september
C: opent op 1 oktober



VRAAG 9

De gewone jacht op hazen is gesloten in 
de maand:

A: november
B: december
C: januari



VRAAG 10

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

A: de wezel
B: de steenmarter
C: de wilde kat



VRAAG 11

De bestrijding van eksters met het geweer 
moet vooraf worden aangevraagd bij:

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



VRAAG 12

Jachtmisdrijven kunnen:

A: uitsluitend bestuurlijk bestraft worden 
(bestuurlijke boete)
B: ofwel strafrechtelijk ofwel bestuurlijk 
bestraft worden, afhankelijk van de beslissing 
van het parket 
C: uitsluitend strafrechtelijk bestraft worden 
(correctionele straf)



VRAAG 13

Welke van de volgende soorten ganzen is 
niet bejaagbaar? 

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



VRAAG 14

Jachtrechthouders kunnen, voor het 
natuurbeheer en na melding aan het 
Agentschap voor 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 15

Bestrijding van zwarte kraai met 
vuurwapens is toegestaan:

A: van de officiële zonsopgang tot de officiële 
zonsondergang
B: niet toegestaan
C: van één uur vóór de officiële zonsopgang tot 
één uur na de officiële zonsondergang



VAK II

FAUNA



VRAAG 16

Oude reebokken werpen hun gewei 
meestal in:

A: oktober - november
B: februari - maart
C: april - mei



VRAAG 17

Als de zweethond een ree uit het wondbed 
opstoot kan men de hond eventueel 
slippen (=loslaten):

A: omdat voor hem de taak volbracht is
B: om de ree te stellen of te grijpen
C: om hem te laten ontspannen



VRAAG 18

Het wild zwijn veroorzaakt vooral schade:

A: aan veldgewassen en weiden
B: door vraat in bosaanplantingen
C: door het schillen van jonge bomen



VRAAG 19

Een hinde van het edelhert draagt :

A: 34 tot 36 weken
B: 30 tot 32 weken
C: 42 tot 44 weken



VRAAG 20

Een damhinde zet meestal haar kalfje:

A: rond april – mei
B: rond juni - juli
C: rond augustus - september



VRAAG 21

Caecofagie wil zeggen:

A: dat moeren hun jongen soms opeten bij 
stress
B: dat katten de kop afbijten van jonge 
haasjes
C: dat hazen en konijnen de spinazieachtige 
keutels terug opeten



VRAAG 22

Waarom zullen de meeste fazanten in de 
bomen slapen?

A: omdat ze zich willen beschermen tegen de 
bij nacht grondjagende predatoren
B: om zich te beschermen tegen de koude
C: om hun soortgenoten beter te kunnen 
waarnemen



VRAAG 23

Na een normale winter begint de eileg bij 
de fazantenhennen:

A: rond 15 februari
B: rond 15 mei
C: rond 15 april



VRAAG 24

Hoe kan men onder meer een patrijs van 
ongeveer vier maanden onderscheiden 
van de volwassen patrijs:

A: aan het puntige uiteinde van de buitenste 
handpennen
B: aan de grootte
C: aan de tekening van de vleugeldekveertjes



VRAAG 25

Hoe lang broedt een wilde eend?

A: 28 dagen
B: 18 dagen
C: 21 dagen



VRAAG 26

Waaraan kan men grondeleenden van 
duikeenden onderscheiden op het 
ogenblik dat ze de lucht ingaan:

A: aan de grootte
B: aan de wijze van opvliegen
C: aan het geluid



VRAAG 27

De meerkoet heeft een:

A: witte bles
B: rode bles
C: gele bles



VRAAG 28

Wie van de twee ouderdieren bebroedt de 
eieren bij de houtduiven?

A: alleen de duivin
B: ieder om beurt
C: alleen de doffer



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

Hoeveel jongen werpt het wijfje van de 
vos gemiddeld?

A: 4 tot 8
B: 1 tot 2
C: 10 tot 12



VRAAG 31

De ranstijd van de steenmarter valt:

A: in juli-augustus
B: in februari-maart
C: in november-december



VRAAG 32

Welke predator is het meest 
gespecialiseerd in het vangen van 
muizen?

A: de hermelijn
B: de boommarter
C: de wezel



VRAAG 33

Welke van de volgende uilen is het 
kleinste?

A: de ransuil
B: de steenuil
C: de bosuil



VRAAG 34

Welke roofvogel slaat zijn prooi in volle 
vlucht?

A: de buizerd
B: de boomvalk
C: de wespendief



VRAAG 35

De verdediging bij pasgeboren kitsen 
bestaat uit:

A: zich drukken en niet bewegen
B: snel weg te vluchten
C: fiepen om hulp van de geit



VRAAG 36

Het dier op deze foto is:
A: een éénjarig damhert
B: een tweejarig damhert
C: een vierjarig damhert



VRAAG 37

Bij deze dieren valt de bronsttijd 
hoofdzakelijk:
A: midden juli tot midden augustus
B: midden november tot midden januari
C: midden september tot midden oktober



VRAAG 38

De achterpoten op de foto zijn die van:
A: een hinde
B: een moeflon
C: een ree



VRAAG 39

Het gebit op deze 
foto behoort toe aan:
A: een vos
B: een wild zwijn
C: een hert 



VRAAG 40

Dit dier is:
A: een oud konijn
B: een haas
C: een jong konijn 



VRAAG 41

Dit verenkleed is van een:
A: patrijshaan
B: patrijshen
C: fazantenhen



VRAAG 42

Dit zijn:
A: wilde eenden
B: pijlstaarten
C: wintertalingen 



VRAAG 43

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



VRAAG 44

Hoe oud is deze vos?
A: 2 weken
B: 12 weken
C: 6 weken



VRAAG 45

Deze vogelsoort is:
A: een brandgans
B: een Canadese gans
C: een dwerggans



VAK III

JACHTWAPENS EN MUNITIE



VRAAG 46

Een niet-geladen geweer is op de grond 
gevallen. Vooraleer het te laden zal men 
eerst:

A: door de lopen kijken
B: trekker en veiligheid nakijken
C: loop en kolf schoonvegen



VRAAG 47

Wild dat men niet volledig kan aanspreken 
(d.w.z. herkennen) zal men:

A: slechts van op korte afstand beschieten
B: slechts in de lucht beschieten
C: niet beschieten



VRAAG 48

Voor het schieten van een fazant in 
oktober gebruikt men best hagelkorrels 
nummer:

A: 6
B: 3
C: 9



VRAAG 49

Expressbuksen worden bij voorkeur 
gebruikt om:

A: het lopend wild bij drijfjachten te schieten
B: het wild op grote afstand gericht te schieten
C: het wild aan te bersen



VRAAG 50

Welke soort kogelpatroon is verboden 
voor een bersjacht op everzwijn?

A: 7 x 64
B: 8 x 57 I.S.
C: .243



VRAAG 51

Op een hagelpatroon wordt een lengte in 
mm aangeduid. (bv. -70-) Dit is de lengte 
van::

A: de ledige en ontplooide patroonhuls
B: de gevulde en gesloten patroon
C: de huls, het kopergedeelte niet 
meegerekend



VRAAG 52

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

A: 350 bar
B: 2000 bar
C: 900 bar



VRAAG 53

Welke van deze patronen geeft normaal 
de meest dichte dekking (meest korrels 
per dm²) op 35 meter? 

A: 28 gram staalhagel nummer 2
B: 28 gram staalhagel nummer 4
C: 28 gram staalhagel nummer 6



VRAAG 54

Het kaliber .270 omgerekend in mm is 
groter dan: 

A: 7 mm
B: 8 mm
C: 5,6 mm



VRAAG 55

Onder de hierna vermelde kogelpatronen 
is het grootste kaliber:

A: .300 W
B: 8 x 60 S
C: 9,3 x 74R



VRAAG 56

Het gebruik van een volmantelkogel voor 
de jacht is verboden omdat die kogel:

A: onvoldoende deformeert
B: te sterk deformeert
C: te gemakkelijk van koers verandert



VRAAG 57

Op 100 m afstand van de loopmond heeft 
de hagelbundel een spreiding van 
ongeveer:

A: één meter breed
B: vijftien meter breed
C: vijf meter breed



VRAAG 58

Deze patroon heeft een:

A: groefhuls
B: randhuls
C: een gordelhuls



VRAAG 59

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

A: meer choke gebruiken
B: een patroon met méér hagel gebruiken
C: zwaardere hagel gebruiken

A                                  B



VRAAG 60

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

A: de overgangsconus
B: de kamer 
C: de choke


