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Jagers, aandeelhouders, hebben in totaal 18 eenden, 24 fazanten en 15 konijnen gestrekt. Het wild is gekoeld zoals 
het hoort. Een van de aandeelhouders wenst voor eigen gebruik 12 eenden te kopen van de vennootschap. De 
wetgeving 
□- laat het helemaal niet toe 
□- laat hem dat zonder meer toe 
□- laat het toe doch nadat een GP die deel heeft genomen aan de jacht de Verklaring in vak 4 heeft getekend voor 
wat die 12 eenden betreft 
 
 
Waarom verbiedt men het presenteren van de vos op het klassieke jachttableau ? Hij kan drager zijn van 
□- Echinococcose 
□- Trichinose 
□- De ziekte van Lyme 
 
 
Een gelegerde haas die gevangen wordt met de hand of door een hond : 
□- Is een dier waarover men zich niet met zekerheid kan uitspreken wat betreft de gezondheidstoestand 
□- Is in goede gezondheid 
□- Is zeker ziek 
 
 
De maag van het everzwijn speelt dezelfde rol als één van de magen van het ree; deze maag is : 
□- de lebmaag 
□- de netmaag 
□- de boekmaag 
 
 
Welke van de volgende uitspraken is foutief : 
□- Indien de tijd tussen het doden van het wild en het binnenbrengen in een wildbewerkingsinrichting meer dan 12 uur 
bedraagt, dan mag de kerntemperatuur van het grootwild maximum 7 °C bedragen.  
□- Indien de tijd tussen het doden van het wild en het binnenbrengen in een wildbewerkingsinrichting meer dan 12 uur 
bedraagt, dan mag de kerntemperatuur van het kleinwild maximum 4 °C bedragen 
□- Indien de tijd tussen het doden van het wild en het binnenbrengen in een wildbewerkingsinrichting meer dan 12 uur 
bedraagt, dan mag de kerntemperatuur van het kleinwild maximum 7 °C bedragen  
 
 
Wat moet de maximale kerntemperatuur zijn van klein wild om de vermeerdering van de meeste kiemen 
praktisch tot nul te reduceren? 
□- Minder dan 7 °C 
□- Minder dan 4 °C 
□- 3 °C 
 
 
Een normale long heeft : 
□- een zeer weke consistentie en is altijd roze 
□- een elastische consistentie en is variabel van kleur (roze, rood of soms zwart) 
□- een vaste consistentie en is altijd roze 
 
 
 
 



 
 
Bij het opvliegen van een klucht patrijzen is er een dier dat achterblijft, minder hoog en snel gaat en bovendien zijn 
vlucht eerder staakt dan de rest van de klucht. Dit dier : 
□- is waarschijnlijk te vet en kan daardoor niet goed vliegen 
□- vertoont een normaal gedrag van een volwassen dier uit de groep dat tracht de aandacht van een roofdier op hem 
te trekken 
□- is waarschijnlijk ziek of gekwetst 
 
 
Bij het ontweien van een wilde tweehoevige is men verplicht om de tong en het spierachtige deel van het middenrif in 
het karkas te laten bij  
□- Het everzwijn 
□- Het hert 
□- De ree 
 
 
Een jager beschikt over een ree als zijn deel van jachtbuit; de evisceratie en de koeling in orde zijn; een GP die heeft 
deel genomen aan de jacht heeft de Verklaring in vak 5 getekend. De jager mag dit stuk leveren aan 
□- een schoolrestaurant, op voorwaarde dat deze het ree laat keuren door een officiële dierenarts 
□- een vrij wildverwerkingsinrichting 
□- niemand. 
 
 
Het gebruik van wegwerphandschoenen bij het ontweien wordt aangeraden omdat 
□- Het gebruik van handschoenen het mes minder glibberig maakt 
□- Het besmetting vermijdt van karkas naar de persoon die ontweit en omgekeerd 
□- Het u in staat stelt om de handen proper te houden 
 
 
Het kan volstaan om zich de dag voorafgaand aan de jacht : 
□- Te informeren over eventuele preventieve behandelingen op het geloste wild 
□- Te informeren over de fyto-sanitaire toestand van de gewassen waar gejaagd zal worden 
□- Te informeren over zowel de fyto-sanitaire toestand als over eventuele preventieve behandelingen 
 
 
Van de drie volgende gevallen, is er één die in de Verklaring,  
vak 5 moet getekend worden : 
□- Een mager reekalf 
□- Een zeer vette keiler 
□- Een zeer magere hinde 
 
 
Het diafragma  
□- is een membraan dat de binnenkant van de buikholte bedekt 
□- is een membraan dat de binnenkant van de borstholte bedekt 
□- scheidt de borstholte van de buikholte 
 
 
Zeer mager wil zeggen: 
□- een pathologische toestand gekenmerkt door de afwezigheid van vet en een verlies van spiermassa 
□- een fysiologische toestand dikwijls vastgesteld bij het hert na de bronst 
□- synoniem van mager 
 
 
Wat is een zoönose? 
□- Een ziekte die overdraagbaar is tussen dieren 
□- Een ziekte die overdraagbaar is van dier naar mens 
□- Een ziekte van mensen die het wildbraad kan besmetten 
 
 



 
Een jachtrechthouder organiseert een klopjacht in de namiddag en slaagt er in om drie reeën en twee everzwijnen te 
strekken. Deze dieren worden volgens de regels van de kunst ontweid en voor het vallen van de nacht kan hij ze 
vervoeren naar een dichtbij gelegen wildbewerkingsinrichting. Welk type transport is het meest aangewezen? 
□- Hangend transport zonder koeling 
□- Niet hangend gekoeld transport 
□- Niet hangend niet gekoeld transport 
 
 
Een everzwijn van 120 kg ligt op het tableau. Het is zo snel mogelijk van maag en darmen ontdaan en gekoeld zoals 
het hoort. Een GP heeft de Verklaring in vak 5 getekend. Niemand van de medejagers wenst het everzwijn mee te 
nemen; de wildhandelaar is gevraagd maar niet geïnteresseerd in dieren zwaarder dan 100 kg. U kent persoonlijk de 
kok van het restaurant van het Ministerie waar u werkt. Deze heeft u ooit gevraagd dat hij gaarne een everzwijn zou 
versnijden en het opdienen aan het personeel. U zou hem dit everzwijn daarvoor willen schenken. De wetgeving 
□- laat het u toe op voorwaarde van een gunstig Trichinella onderzoek 
□- laat het u zonder meer toe 
□- verbiedt het 
 
 
Een genodigde jager heeft een wild zwijn geschoten bij bersjacht en hem meegekregen. De jachtrechthouder, een 
GP, heeft hem een Verklaring, getekend in vak 4, meegegeven mocht hij die ooit nodig hebben. Hij neemt het 
everzwijn mee naar huis met de bedoeling het in stukken te snijden voor de diepvries. Doch er blijkt geen plaats 
genoeg in zijn diepvries. Mag hij een bil geven 
□- aan een vriend op voorwaarde dat hij de Verklaring meegeeft 
□- aan zijn beenhouwer op voorwaarde dat hij de Verklaring meegeeft 
□- aan niemand 
 
 
De overbevolking van dieren in een bepaald jachtgebied: 
□- Is een teken van de goede gezondheid van de wildpopulatie. 
□- Is geen risicofactor voor een eventuele epidemie. 
□- Is een risicofactor voor een eventuele epidemie. 
 
 
Wat is een verkleving? 
□- Een opstapeling van etter in een orgaan. 
□- Een vergroeiing van twee oppervlaktes die normaal onafhankelijk horen te zijn. 
□- Een overmatige opstapeling van bloed in de bloedvaten. 
 
 
Bij het ontweien moet volgend aspect als abnormaal beschouwd worden: 
□- De darm is vergroeid met het buikvlies. 
□- De blaas is gescheurd. 
□- De milt is gescheurd. 
 
 
Op een zondag schiet een jachtgezelschap 11 patrijzen die ze direct koelen. De voorzitter van de jachtassociatie is de 
enige GP doch afwezig, naar het buitenland. Een van de medejagers stelt voor de 11 patrijzen te kopen om ze voor 
eigen gebruik in de diepvries te stoppen. De regelgeving 
□- laat dit zonder meer toe 
□- laat het toe op voorwaarde dat een GP, die aan de jacht heeft deelgenomen, de verklaring in vak 4 heeft getekend 
□- laat dit niet toe 
 
 
De Scandinavische methode van ontweien heeft een fundamenteel voordeel op de klassieke methode van ontweien 
omdat 
□- Ze sneller is 
□- Ze makkelijker is 
□- Ze beter beschermt tegen bevuiling van het karkas 
 
 



Wanneer een karkas een lokale verontreiniging vertoont, dient men te reinigen 
□- met veel water 
□- door middel van een mes        
□- met licht bevochtigd wegwerppapier 
 
 
De binnenkant van de buikholte is bedekt met een vlies genaamd 
□- borstvlies 
□- buikvlies 
□- omentum 
 
 
Indien men, juist na het schot, bij de haas een opgezette buik vaststelt waar men een trommelend geluid op kan 
maken dan is dit : 
□- Teken van een spijsverteringsstoornis. 
□- Volkomen normaal. 
□- Het resultaat van de bloeduitstorting die de dood van het dier veroorzaakt heeft. 
 
 
Van de drie volgende gevallen, is er één die in de Verklaring, vak 5 getekend moet worden : 
□- Een zeug waarvan de baarmoeder maar één foetus bevat. 
□- Een reebok waarvan de neus vol met larven van keelhorzels zit. 
□- Een hert met een open pootfractuur met etter. 
 
 
 
Het hagelschot. 
□- Beschadigt geen buikorganen. 
□- Beschadigt de buikorganen hetgeen de bacteriële groei buiten de darmen bevordert. 
□- Beschadigt de buikorganen zonder evenwel de bacteriële groei buiten de darmen te bevorderen. 
 
 
 
Een fazant in de dichte dekking tracht al lopend aan de honden te ontsnappen en zo ook de schutterslijn te passeren. 
Deze fazant : 
□- Is ziek. 
□- Is zeker een gelost exemplaar. 
□- Vertoont een normaal gedrag 
 
 
 
Vrienden jagers hebben in totaal 3 patrijzen, 2 konijnen, 17 fazanten en 6 hazen gestrekt. Het wild is degelijk gekoeld.  
Een van de jagers wenst 3 patrijzen, en 6 hazen mee te nemen om ze aan een buur te verkopen. De wetgeving 
□- laat hem dat zonder meer toe. 
□- laat het toe indien een GP die heeft deelgenomen aan de jacht de Verklaring tekent in vak 4 voor dat wild. 
□- laat het helemaal niet toe. 
 
 
Sommige levers lijken soms volumineuzer en helderder dan normaal. 
□- Bij dragende dieren. 
□- Bij dieren jonger dan een jaar. 
□- Bij herten in de bronst. 
 
 
 


