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 Meerkeuzevragen 
- Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). 
- Geef verbeteringen aan volgens de voorbeelden 2 of 3. 
 
 
 
 
 
 
VOEDING DUIVEN 
 
Duiven zijn er in veel soorten en maten. 
Voor deze duiven worden verschillende zaadmengsels gemaakt. 
 

1p  1 Hieronder zijn vier verschillende duiven weergegeven. De postduif, de houtduif,  
de tortelduif en de sierduif (pauwstaart). 

 Zet de juiste namen onder de afbeeldingen. 
 
 

 
1……………………………………  2……………………………… 
 

 
3……………………………………  4………………………………… 
 
 

A 
B 
C 
D

 
 

A 
B 
C 
D

XB (2) (3) X  X
A 
B 
C 
D 

  (1) 
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1p  2 Duiven zijn zaadeters. Ze halen de noodzakelijke voedingsstoffen uit zaden, zoals granen 
en peulvruchten. Dit zijn de grondstoffen voor duivenvoer. 
Hieronder is de samenstelling van een mengsel van een bepaald merk duivenvoer 
weergegeven.  
 
maïs  25% 
tarwe  24% 
erwten  21% 
gerst  12% 
dari  16% 
lijnzaad    1% 
boekweit   1% 
 
Maïs is een belangrijke grondstof in duivenvoer. 
Hieronder zijn foto’s van vier verschillende grondstoffen uit duivenvoer afgebeeld. 
Op welke van de onderstaande afbeeldingen staat maïs? 
 

  
A B 

  
C D 

 
2p  3 Duivenvoer bestaat uit verschillende grondstoffen. 

 Behoren de grondstoffen in de tabel tot de granen of tot de peulvruchten? Zet een 
kruisje in de juiste kolom. 

 
grondstof behoort tot de granen behoort tot de peulvruchten 
maïs   

tarwe   

erwten   

gerst   
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1p  4 Op grond van het voedsel dat duiven eten, zijn duiven 
A alleseters. 
B planteneters. 
C vleeseters. 
 

1p  5 Hieronder staan drie zaadmengsels. 
Op welke foto is een zaadmengsel voor duiven afgebeeld? 
 

 
A B 

 

 

C  
 

1p  6 Hieronder is de analyse van 100 gram duivenvoer weergegeven. 
 

Koolhydraten  64 gram 
Ruw eiwit   15 gram 
Ruw vet      4 gram 
Ruwe celstof    4 gram 
As       3 gram 

Vitamine A   2000 IE 
Vitamine D      300 IE 
Vitamine C        10 IE 
Vitamine E          7 IE 
 

 
Als je de bestanddelen waaruit de voeranalyse is opgebouwd optelt, kom je op 90% en 
niet op 100%. 

 Waaruit bestaat de overige 10% van het voer? 
 
..........................................................................................................................................  
 

2p  7 Een duif eet 40 gram van het bovenstaande voer. 
 Hoeveel gram ruw vet krijgt de duif hiermee binnen? Schrijf de berekening op. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  8  Waarom heeft de volwassen duif in de situatie van bovenstaande afbeelding extra 

voer nodig? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  9 Het onderstaande stukje tekst komt uit een artikel over voeding van duiven. 
 
De voedingsstoffen uit duivenvoer worden gebruikt voor het leveren van arbeid en 
warmte. Zowel het vliegen als de lichaamstemperatuur op 41.8 °C houden, vragen  
enorm veel energie. Deze energie moet uit de voeding worden gehaald. 
Ook zijn voedingsstoffen nodig voor het leggen van eieren en het vernieuwen van het 
verenpak van de duiven. 
 
Welke voedingsstoffen halen de duiven volgens bovenstaande tekst uit hun voeding? 
A alleen bouwstoffen 
B alleen brandstoffen 
C zowel brandstoffen als bouwstoffen 
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HUISVESTING RUNDVEE 
 

2p  10 Hieronder staan drie afbeeldingen van verschillende vormen van huisvesting in de 
veehouderij. De grupstal, de ligboxenstal en de potstal. 

 Zet onder elke afbeelding de juiste vorm van huisvesting.  
 

  

1……………………….………………………… 2…………………………………………… 

 

 

3………………………………………………….  

 
2p  11 Het Hollandse staltype (grupstal) heeft vanaf de jaren ’70 steeds meer plaats gemaakt 

voor de ligboxenstal. 
 Noem twee voordelen van een ligboxenstal ten opzichte van het Hollandse staltype. 

 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  12 De ouderwetse potstallen zien we niet veel meer. Wel zijn de laatste jaren moderne, ruim 
opgezette potstallen gebouwd. In deze stallen wordt steeds bijgestrooid en één of twee 
keer per jaar wordt zo'n stal uitgemest. 

 Wat is het verschil tussen mest uit een ligboxenstal en mest uit een potstal? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
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1p  13 Boer Bouma heeft een ligboxenstal. Hij zegt dat hij bij het melken geen last heeft van zijn 
rug. 

 Noem een reden waarom boer Bouma geen last heeft van zijn rug tijdens het melken. 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  14 Hieronder is een stal met een voerhek afgebeeld. 
 

 
Wat is de juiste naam van bovenstaand voerhek? 
A diagonaal voerhek 
B Engels zelfsluitend voerhek 
C Zweeds voerhek 
 
 
CAVIA 
 

1p  15 Hieronder staan afbeeldingen van cavia's. 
 Zet onder elke afbeelding of het een mannetje of een vrouwtje is. 

 
1…………………………………………      2……………………………………… 
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DEGOES 
 

1p  16 De degoe komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar leven deze vriendelijke dieren in 
holen van rotsachtige berggebieden, waar ze graag klimmen en klauteren. In tegenstelling 
tot veel andere knagers zijn degoes dagactieve dieren. 
Welke van de onderstaande dieren is een degoe? 
 

  
A B 

 

 

C  
 

1p  17  Noem een reden waarom het beter is om de degoe niet alleen in een kooi te houden. 
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  18  Noem een reden waarom het beter is om een degoe niet in een plastic kooi te 
houden. 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  19 Een degoe mag nooit aan de staart opgepakt worden. 
Wat is hiervan de reden? 
A dan wordt de degoe ziek 
B de staart van de degoe laat makkelijk los 
C de staart van de degoe wordt dan langer 
 

1p  20 Jonge degoes worden behaard en met open ogen en oren geboren. Ze kunnen meteen 
lopen. 
Hoe heten deze pasgeboren degoes? 
A nestblijvers 
B nestdieren 
C nestjongen 
D nestvlieders 
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UITERLIJK PAARD 
 

1p  21 Aan uiterlijke kenmerken is te zien van welk type of ras een paard is. 
Wat is een ander woord voor het uiterlijk van een paard? 
A exterieur 
B kleur 
C lichaamsbouw 
D ras 
 

2p  22 In onderstaande afbeelding zijn drie onderdelen van het uiterlijk van een paard 
aangegeven. 
 

 
 

 Benoem de drie genummerde onderdelen.  
 Kies uit: schouder, voorknie, maantop, lendenen, rug, manenkam, pijp. 
 
Onderdeel 1 = ...................................................................................................................  
 
Onderdeel 2 = ...................................................................................................................  
 
Onderdeel 3 = ...................................................................................................................  
 

1p  23 Een signalement is een nauwkeurige omschrijving van het paard. 
In het algemeen gebruiken we zes kenmerken die in het signalement zijn opgenomen. 
Samen vormen deze de letters GHROKA: 
G = geslacht 
H = hoogte of stokmaat 
R = ras 
O = ? 
K = kleur 
A = aftekening 
 
Achter de letters van GHROKA staat hierboven bij alle letters de betekenis, behalve bij de 
letter O. 
Wat is de betekenis van de letter O? 
A oogkleur 
B oormerk 
C oorsprong 
D ouderdom
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1p  24  Welk geslacht heeft het paard op bovenstaande foto? 

 
..........................................................................................................................................  
 

1p  25 Hieronder staat een paard waarbij verschillende meetpunten zijn aangegeven. 
 

 
 
Op welk punt wordt officieel de band- of stokmaat bij een paard gemeten? 
A punt 1 
B punt 2 
C punt 3 
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2p  26 Hieronder staan beschrijvingen van vier rassen. 
 
Ras 1  Fjord: Dit is een robuust wildkleurig paard met een aalstreep (zwarte streep over 
manen en rug). Het Fjord paard heeft zwarte manen, staart en benen en een korte 
krachtige hals. De stokmaat is 135 - 145 cm en het gewicht ligt tussen 350 - 500 kg. 
 
Ras 2  Friese paard: Dit is een zwaar warmbloed paard. Het is een geheel zwart paard 
met een klein fraai hoofd en kleine oren. De hals wordt hoog gedragen en is licht gebogen 
(zwanenhals). Het paard is voorzien van een golvende staart en zwarte manen. Opvallend 
is het sterke kootbehang. De stokmaat is gemiddeld 155 - 160 cm. 
 
Ras 3  Nederlandse Trekpaard: Het Nederlandse trekpaard is een zeer zwaar gebouwd 
paard waarbij massa en kracht zijn gekoppeld. De benen zijn kort en sterk met veel 
behang. Stokmaat is gemiddeld 170 cm. De hengsten kunnen meer dan 1100 kg wegen. 
 
Ras 4  Haflinger: Dit is een klein stevig paard. Kenmerkend is de voskleur met witte 
manen en staart. De Haflinger heeft een klein hoofd, grote ogen en kleine oren.  
De achterhand is ten opzichte van de voorhand zwaar. De stokmaat is 135 - 145 cm en 
het gewicht ligt tussen 350 - 400 kg. 
 

 Schrijf met behulp van de bovenstaande informatie de naam van het ras onder elk van 
de onderstaande afbeeldingen. 

 

  

1 ………………………………………………… 2 .……………………………………………….. 

  

3 ………………………………………………… 4 ………………………………………………… 
 

1p  27 Wat verstaan we onder een ras? 
A een groep dieren die in één kenmerk aan elkaar gelijk is 
B een groep dieren die vruchtbare nakomelingen kan krijgen 
C een groep dieren met nauwkeurig omschreven kenmerken 
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1p  28 Hieronder zijn de meest voorkomende vachtkleuren die bij verschillende paardenrassen 
voorkomen, beschreven: 
 
zwarte kleur:   Zowel de dekharen, de manen als de staart zijn eenkleurig zwart. 
bruine kleur:   Het paard is bruin, uiteenlopend van lichtbruin tot bijna zwart. De 

manen, staart en onderbenen zijn zwart. 
vos kleur:       De dekharen zijn rood of bruin. De manen, de staart en de onderbenen 
     hebben dezelfde kleur als de dekharen of zijn lichter van kleur. 
bonte kleur:    Het haarkleed vertoont witte en gekleurde vlekken. De basiskleur 

bepaalt of het een zwartbont, een bruinbont of een vosbont paard of 
pony is. 

 

 
Hierboven is een zwart-wit foto afgebeeld van een paard. 
Welke kleur zal het paard op deze foto hebben? 
A bont 
B bruin 
C vos 
D zwart 
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1p  29 Het onderstaande paard heeft aftekeningen aan hoofd en benen. 
 

 
 Teken de aftekeningen aan hoofd en benen van het paard op de foto in de 

onderstaande schets. Het rechter voor- en achterbeen hoeft niet getekend te worden. 

2p  30 De aftekeningen van het paard op de foto hebben verschillende namen.  
 Geef de namen van de onderstaande aftekeningen.  

 Kies uit: sok, half witbeen, hoog witbeen, snep, druipkol, onregelmatige bles. 
 

aftekening aan naam aftekening 

linker voorbeen  

linker achterbeen  

hoofd  

 



 

400032-2-808o 14 ga naar de volgende pagina 

HUISVESTING EN KLIMAAT KUIKENS 
 

1p  31 Kuikens worden op verschillende manieren gehuisvest. 

 
Hoe wordt de bovenstaande tijdelijke huisvesting voor kuikens genoemd? 
A kooihuisvesting 
B legbatterijlade 
C uitkomstlade 
D volièrestal 
 

1p  32 Een pluimveestal waarin kuikens gehuisvest gaan worden, moet goed schoon zijn. 
Tevens moet deze ontsmet worden. 
Welk van de onderstaande stoffen kan worden gebruikt voor het ontsmetten van 
pluimveestallen? 
A antibiotica 
B halamid 
C jodium 
D pokon 
 

1p  33 Er kunnen verschillende symbolen staan op de verpakking van een ontsmettingsmiddel. 
Welke van de onderstaande symbolen geeft aan dat het om een irriterende stof gaat? 
 

  A    B  C  D 
 

1p  34 De kuikens moeten de eerste week bij een temperatuur van 35 °C gehuisvest worden.  
De warmtebron mag beslist niet te laag gehangen worden. 

 Wat is hiervan de reden? 
 
..........................................................................................................................................  
 
..........................................................................................................................................  
 

1p  35 Waar kan het best de ‘huisvestingstemperatuur’ gecontroleerd worden? 
A direct onder de warmtebron 
B op de vloer 
C op kuikenhoogte 
D op nokhoogte 
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1p  36 Binnen 24 uur na uitkomst moeten de kuikens water tot hun beschikking krijgen. 
Welke van de onderstaande watervoorzieningen is voor kuikens geschikt? 
 

  A    B   C   D 
 

1p  37 Hoe kan de luchtvochtigheid in een stal omlaag gebracht worden? 
A door de temperatuur te verlagen 
B door minder dieren te houden 
C door minder te ventileren 
 

1p  38 Waarmee wordt de relatieve luchtvochtigheid gemeten? 
A met een barometer 
B met een hygrometer 
C met een manometer 
D met een thermometer 
 

1p  39 In de pluimveestallen komt ook ammoniak als gas in de stallucht voor. 
Waar komt deze ammoniak vandaan? 
A uit de aanwezige verwarmingsapparatuur 
B uit de mest van de kuikens 
C uit de uitgeademde lucht van de kuikens 
D uit het overgebleven kuikenmeel 
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