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1. Een fazant in de dichte dekking tracht al lopend aan de honden te ontsnappen en zo ook de schutterslijn te passeren. Deze fazant:
□- vertoont een normaal gedrag
□- is zeker een gelost exemplaar
□- is ziek
2. Drie stukken reewild, slecht geschoten, liggen op het tableau; ontweid en gekoeld volgens de voorschriften. Niemand van het jachtgezelschap toont
interesse voor dat wild; de wildhandelaar verplaatst zich niet voor drie stuks. Een van de medejagers, die geen GP is, is van mening dat hij die drie
stuks kan meenemen om de beste stukken vlees er af te snijden en diep te vriezen. Later eet hij ze wel op met zijn gezin. De wet laat hem dit toe
□- op voorwaarde dat een GP, die heeft deel genomen aan de jacht, de Verklaring tekent in kader 4 en dat het resultaat van het Trichinellaonderzoek
gunstig is
□- op voorwaarde dat een GP, die heeft deelgenomen aan de jacht, de Verklaring tekent in kader 4
□- zonder meer
3. Bij het ontweiden moet volgend aspect als abnormaal beschouwd worden,
□- de darm is vergroeid met het buikvlies
□- de blaas is gescheurd
□- de milt is gescheurd
4. Als het wild bestemd is voor een erkende wildverwerkingsinrichting en de gekwalificeerd persoon de verklaring heeft ondertekend in vak 5
□- moeten alle ingewanden het karkas vergezellen
□- moeten alle ingewanden, behalve de maag en de darmen het karkas vergezellen
□- moeten enkel de ingewanden die abnormale aspecten vertonen het karkas vergezellen
5. Een ree vertoont voor het schot een normale gang en een zuivere huid maar duidelijk zichtbare beenderen ter hoogte van de schouder en de dijen.
Bij het openen van de buikholte en onderzoek treft men een kleine hoeveelheid vet aan rond de nieren terwijl de inhoud van de darmen nogal slap en
beige gekleurd voorkomt. In de darm worden ook een tiental wormen aangetroffen. De gekwalificeerd persoon zal :
□- een verklaring in vak 5 ondertekenen aangezien het om een dier gaat waarbij cachexie is opgetreden omwille van diarree
□- een verklaring in vak 5 ondertekenen aangezien wormen zijn aangetroffen en de darminhoud een abnormale kleur en consistentie hebben
□- een verklaring in vak 4 ondertekenen indien hij geen andere vaststellingen doet dan deze die zijn vermeld in de opgave
6. Een genodigde jager heeft een wild zwijn geschoten bij bersjacht en hem meegekregen. De jachtrechthouder, een GP, heeft hem een Verklaring,
getekend in kader 4, mee gegeven 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 bij het versnijden is er 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
7. Een zeug (bagge) met biggen (frislingen) die vlucht zal zich normaal gedragen door
□- steeds te trachten samen te blijven met haar jongen
□- de aandacht proberen af te leiden door nooit samen met haar jongen op de vlucht slaan
□- haar jongen aan te zetten zich neer te leggen
8. Een stuk wild dat tijdens een drijfjacht veel heeft gelopen
□- is gevoeliger voor bederf omdat de verlaging van de zuurtegraad niet perfect is
□- bereikt sneller een pH van 5,5 hetgeen het vlees malser maakt
□- kan geen verklaring bekomen die is ondertekend in vak 4
9. 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
10. 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

11. Op voorwaarde daarna te spoelen met drinkwater, is het gebruik van een 5%-oplossing bleekwater een geschikt middel om:
□- karkassen te spoelen om ze van vuil te ontdoen en te beschermen tegen besmetting
□- na het ontweien de handen te behandelen om te vermijden een zoönose op te lopen
□- vervoermiddelen waarmee het wild naar de verwerkingsinrichting zal worden gebracht, voorafgaandelijk te ontsmetten
12. De verkoop van een fazant aan een eindverbruiker zal zeker niet kunnen wanneer :
□- er een breuk vastgesteld wordt
□- er een breuk vastgesteld wordt die veroorzaakt werd door het doden van het dier
□- er een open breuk vastgesteld wordt die al aanwezig was voor het doden van het dier
13. Welke van de volgende stellingen is onjuist?
□- grof wild wordt voor het vervoer best opgehangen
□- ontweid wild wordt in afwachting van het vervoer zo goed mogelijk opeengestapeld om te vermijden dat vliegen gemakkelijk hun eieren in de
geopende buikholte kunnen leggen
□- indien men grof wild op een takkenbed plaatst om het te ontweien, dan gebruikt men best takken van naaldbomen
14. Meerdere Verklaringen kunnen hetzelfde stuk wild vergezellen:
□- dat moet bij een zeer zware keiler
□- dat kan bij wild teruggevonden na de jachtdag
□- dat moet als twee, drie of meerdere GP's niet akkoord gaan na onderzoek van dat stuk en het stuk rechtstreeks naar een eindverbruiker gaat
15. Het gebruik van wegwerphandschoenen bij het ontweien wordt aangeraden omdat
□- het u in staat stelt om de handen proper te houden
□- het besmetting vermijdt van karkas naar de persoon die ontweit en omgekeerd
□- het gebruik van handschoenen het mes minder glibberig maakt
16. De milt is een orgaan
□- dat tot het spijsverteringsstelsel behoort (maag)
□- dat o.a. deelneemt aan het afweersysteem van het organisme
□- met een constant volume
17. Een GP die heeft deelgenomen aan de jacht heeft een ree onderzocht en heeft de Verklaring in kader 5 getekend. Dit wild
□- mag aan een eindverbruiker afgeleverd worden
□- mag aan een wildbewerkingsinrichting verkocht worden
□- mag niet opgegeten worden
18. Waarom verbiedt men het presenteren van de vos op de klassieke jachttableau? Hij kan drager zijn van
□- Trichinose
□- Echinococcose
□- De ziekte van Lyme
19. Een normale long heeft :
□- een vaste consistentie en is altijd roze
□- een zeer weke consistentie en is altijd roze
□- een elastische consistentie en is variabel van kleur (roze, rood of soms zwart)
20. 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 hem dat zonder meer toe
□- laat het toe doch nadat een GP die deel heeft genomen aan de jacht de Verklaring in kader 4 heeft getekend voor wat die 12 eenden betreft
□- laat het helemaal niet toe
21. Een groepje jagers waarbij 1 gekwalificeerd persoon (GP), besluit om op dezelfde dag 2 kleinere terreinen die enkele km uiteen liggen
opeenvolgend te bejagen. Van het tweede terrein is geweten dat er myxomatose heerst en omdat daar bijna geen konijnen meer overblijven, zal men
er daar geen schieten. Voor de rest zijn er geen ongunstige informaties bekend. De buit op terrein 1 levert 2 hazen, 7 konijnen, 6 eenden en 4 duiven
op. Op terrein 2 bekomt men 2 hazen, 3 fazanten en 6 duiven. Tijdens de jacht worden geen abnormaliteiten opgemerkt en alle stukken, behalve 4
konijnen met duidelijke diarreesymptomen, zien er gezond uit. Twee jagers willen elk één konijn voor zich behouden en één haas is bestemd voor de
schoonmoeder van een andere jager. Voor de rest wil men het haarwild aan wildbewerkingsinrichting A bezorgen en het vederwild aan
wildbewerkingsinrichting B. De GP wenst voor al deze bestemmelingen, voor zover nodig, een zo klein mogelijk aantal verklaringen uit te schrijven
want hij weet dat gemeenschappelijke verklaringen in sommige gevallen mogelijk zijn. Welk is dat kleinste aantal?
□- 3
□- 4
□- 5
□- 6
□- 7

Handtekening :

