
Jachtexamen 2016  
 
Eerste antwoord is juiste 

Wetgeving 

1. Wie kan het Jachtverlof intrekken 
Arrondissementscommissaris 

ANB 

Burgemeester 

2. Wanneer opent in het huidige jachtseizoen de jacht op canadagans 
15	  augustus	  

15	  september	  

15	  oktober	  

3. Welk van de 3 wildsoorten mag niet verhandeld worden:  
-Smient 

-Patrijs 

-Houtduif 

4. Afschotplan is noodzakelijk voor de bejaging van  
grofwild 

alleen ree 

Patrijs 

5. Afschotcijfers moet ingediend worden voor welke datum ingediend worden indien je een 
volledig jachtseizoen wilt kunnen jagen? 

1 April 

1 September 

1 Juli 

6. De jacht op patrijs is door een onafhankelijke jachtrechthouder 
Altijd verboden 

Altijd toegestaan 

Toegestaan onder bepaalde voorwaarden 

7. Wie is de eerste houder van het jachtrecht van een stuk grond is 
-eigenaar 
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-grondgebruiker 

-persoon aangesteld door de gemeente 

8. Een erkende WBE verenigd ten minste: 

5 jachrechthouders 

2 Jachtrechthouders 

10 jachrechthouders 

9. Tijdens de huidige jachtperiode kan bejaging van de vos gebeuren van:  

Zonsopgang tot zonsondergang 

Zonsopgang tot een uur na zonsondergang 

Een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang 

10. Kaart van Jachtgebied voorleggen aan?  

-Arrondissementscomissaris 

-Burgemeester 

-ANB 

11.

12. De jachtreglementering rangschikt turkse tortel als 

-beschermde vogel 

-kleinwild 

-overig wild 

13. Op een watervlakte mag niet gejaagd worden wanneer het ijs een oppervlak , inclusief 
rietkragen bedekt van  

-50% 

-20% 

-25% 

14. Wanneer is de jacht op het everzwijn dit jachtseizoen gesloten 

15 juli tot 31 juli 

1 juli tot 31 juli 

15 juni tot 31 juni 

15. Welke soort wordt niet als waterwild gerangschikt  

Bergeend 
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Tafeleend 

Toppereend 

Wild 

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

Patrijs 

Ree 

Fazant 

17. Een volwassen houtduif en Holenduif kan men in volle vlucht onderscheiden door 
Witte vleugelvlek bij de houdduif 

Witte halsvlek bij de holenduif 

Opvallend verschil in kleur 

18. Welk van de volgende kenmerken is soortspecifiek voor de woerd van de wilde eend 
Krulveren aan de staart 

Groene kopveren 

Oranje poten 

19. Een klucht patrijzen brengt de nacht door 
Op de grond in een min of meer gesloten groep 

Lage boomtakken  

Op de grond solitair 

20. Wat doet een jager bij een drijfjacht op grofwild wanneer een geschoten stuk doodvalt 
buiten de schutterslijn?  

Laten liggen tot het einde van de drift 

Onmiddellijk ophalen 

Het wild ophalen maar het wapen op zijn post laten staan 

21. Hoe ziet het nest van een fazant eruit?  
10-12 groen bruine eieren 

10-15 witte eieren 

10-15 groene eieren 
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22. Een overloper is een wild zwijn van  

12 to 24 maanden 

24 tot 36 maanden 

meer dan 36 maanden 

23. Welk hondenras is het meest geschikt voor het apporteren van kleinwild na het schot 

Labrador 

Sint Hubertus hond 

Jack russel 

24. Hoelang is de dracht van een hinde 

32-36weken 

46 weken 

28 weken 

25. Hoe vliegt een watersnip weg ? 

zigzaggend op 

zwijgzaam en nooit roepend op 

met gespreide witte staart op 

26. Van welke marterachtige is de Fret een nauwe verwant? 

Bunzing 

Wezel  

Hermelijn 

27. Welke uil heeft oorveren  

Ransuil 

Kerkuil 

Velduil 

28. Wat gebeurt er in de winter met de houtduiven 

Houtduiven uit noordelijke landen overwinteren bij ons 

Alle Houtduiven trekken naar het zuiden 

Onze stand houtduiven trekken naar het oosten 

29. Welke roofvogel vangt zijn prooi in de vlucht 

Boomvalk 

Wespendief 
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Buizerd 

30. Het blijvend gebit van een ree bestaat normaal uit hoeveel tanden? 

32 

46 

28 

31. Een Ree is een dier dat meestal in normale omstandigheden gebonden is aan 

Bosranden en bossen met veel ondergroei 

Gesloten grote bossen zonder ondergroei 

Open velden en akkers met bomenrijen 

32. Wat is specifiek aan het prachtkleed van de Wintertaling 

groene oogstreep 

witte oogstreep 

zwarte oogstreep 

33. Konijnen bereiken hun geslachtsrijphied op de leeftijd van 

-6 maanden 

-12 maanden 

-18 maanden 

34. Een haas is (qua partner)? 

Polygaam 

Aan een moer gekoppeld voor het leven 

Aan een moer gekoppeld voor een seizoen 

35. Een volledig zwarte watervogel met een witte bles boven de snavel is een?  

Meerkoet 

Waterhoen 

Kievit 

36. Fotovraag Hert+ kalf (leek alsof er nog bladeren aan de boom waren) vraag: wanneer is 
deze foto genomen 

Mei 

Augustus 

December 
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37. Fotovraag schedel varken bovenaanzicht (6 tanden zichtbaar) vraag van welk van de 
volgende is dit 

-Frisling 

-Overloper 

-volwassen varken 

38. Fotovraag van en haas in het veld vraag: Het dier dat we zien is (Zwarte oorpunten 
zichtbaar) 

-Haas 

-Oud Konijn 

-Jong Konijn 

39. Fotovraag van een wulp, van welke vogel is deze snavel een typisch kenmerk 

-Wulp 

-Grutto 

-Goudplevier 

40. Fotovraag foto van een snavel van een kleine zwaan vraag welke soort is dit 

Kleine zwaan 

Wilde zwaan  

Knobbelzwaan 

41. Fotovraag Welke watervogel is dit 

Fuut 

Aalscholver 

Plevier 

42. Fotovraag van een eend die herkend moest worden 

Smient 

Tafeleend 

Krakeend 

43. Fotovraag Hennen een van de 2 had een iets langere staart vraag: welke wildsoort is dit  

Fazant 

Korhen 

Auerhen 
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44. Fotovraag jonge vos Vraag: wanneer verlaat het jong van deze soort het nest voor het 
eerst 

4 weken 

8 weken 

10 weken 

45. Fotovraag gaai:  Van welke familie is dit een lid 

Kraaiachtigen 

Lijsterachtigen 

Duiven 

Wapens 

46. Welk is het kleinste Kaliber 
224 weatherby 

7x64 

30-30 

47. Welke lading vliegt in normale en gelijke omstandigheden het verst 
nr4 

nr6 

nr9  

48. Welke lading is het meest geschikt voor afschot van haas bij regen 
Nr4 

Nr9 

NR6 

49. Foto Randhuls welk type huls is dit 
-Randhuls  

-Groefhuls 

-Gordelhuls 

50. Doorsnede Hagelpatroon met een soort van buisje rond de hagelkorrels en een deeltje 
aan de kant van het kruid dat vermoedelijk moet dienen om de slag te dempen. Vraag 
was: welk type prop is dit 

Schotelprop 

Geen prop 
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Vilten prop 

51. Wat is de maximale dodelijke afstand bij een patroon van  70 mm en een full choke 

-40 m 

-50 m 

-60 m 

52. Hoe word een open kiploop geweer gesloten?  

Loop naar beneden en kolf omhoog brengen 

Loop naar boven en kolf omhoog 

Loop horizontaal en kolf omhoogbrengen 

53. Wat is de kracht die in de kamer van een kogelbuks vrijkomt bij het afvuren van een schot 

3000 - 4000 bar 

300 - 400 bar 

5000 - 6000 bar?  

54. Bij het gebruiken van een richtkijker houdt men het oculair 

-op 8 cm van het oog 

-tegen het oog 

-op 2 cm van het oog 

55. Welke hagel heeft het meeste inslagen per dm²  

28 gram lading nr 8 

28 gram lading nr 4 

28 gram lading nr 6 

56. Wat verstaat de wetgever als looplengte 

-afstand tussen begin kamer en loopmond uiteinde 

-afstand tussen begin kamer en begin choke 

-afstand tussen einde kamer en loopmond uiteinde 

57. Wat is de trekkerdruk van een hagelgeweer 

1,6 - 2,0 kg 

2,0 - 3,0 kg 

500 gram 
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58. Welk van de drie combinaties is wettelijk niet aangeraden 

5.6x68 en Hert 

9.5 en Ree 

.300 en Ree 

59. Een kogel voor de jacht op reewild moet aan volgende voorwaarde voldoen: 

Op 100 meter een kracht van 980 J 

Op 100 meter een kracht van 2200 j 

Op 100 meter een kracht van 4000 j 
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