
RONDE 1 
Vraag 1 : 

Hoeveel krijgt de boer tegenwoordig voor een ei? 

Alles tussen min en plus 30% is reken ik juist 

Antwoord:  16,37 cent per ei, dus alles tussen 11,46 en 21.28 reken ik goed. 

 
 

Vraag 2 : 

Hoe heet een Ukkelse baardkriel met bolstaart? 

Antwoord: Everbergse baardkriel 

Antwerpse – Grubbe en Watermaalse - Bosvoordse 

 

Vraag 3 : 

Waar zit de ontsteking bij ILT? 

Antwoord: in de luchtpijp 

 

Vraag 4 : 

 
Welke wereldberoemde kunstschilder maakte het schilderij voor deze poster? 

Antwoord: René Delin (zie de enorme verzameling bij Juul Lauwers) 

 



 

Vraag 5 : 

Welke tragopan is dit? 

 
 

Antwoord: 

Cabot-tragopan 

 

Vraag 6 : 

Wat ontbreekt er bij een zijdehoen. 
 
Antwoord: 
De weerhaken aan de baarden van de vanen van de veer 
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Vraag 7 :  

De ganzen van Lennert Vanuytsel: welke kleuren zie je op deze foto én zijn ze erkend ja of neen? 

 
Antwoord: 

Grauw  Ja 

Buff  Neen 

De oorspronkelijke kleur is grauw. Ze bestaan ook ik buff, blauw en wit. 

In Amerika en Engeland en Frankrijk en Duitsland is buff erkend, in België nog niet. 

In Duitsland is ook wit erkend. 

   

Vraag 8 :  

Waarvoor worden stinkertjes (Afrikaantjes) gebruikt in de eierenindustrie? 

 
 

Antwoord: 

Er zitten veel carotenoiden in en dat kleurt de dooiers mooi rood. 

Er zit ook Luteïne in en zet zich af in het vet van de dooier en zo maken ze verrijkte eieren als therapie voor 

oogaandoeningen, met name maculadegeneratie (netvliesbeschadiging). 

   



Vraag 9 :  

De veerkleuren van kippen zijn samengesteld uit twee basiskleuren, zwart en rood. 

Hoe heten de stoffen die verantwoordelijk zijn voor die kleuren? 

Antwoord: 

Zwart = eumelanine 

Rood = pheomelanine 

 

Vraag 10 : 

Is een Welsumer een Duits of een Nederlands ras 

 

Antwoord: Nederlands  

 

Vraag 11 : geeft de beide namen van deze pootafwijkingen 

 
Antwoord: webvoet en eendevoet 

 

Vraag 12 :  

 
Welk veertekeningpatroon is dit? 

 

Antwoord: Dubbel gezoomd 
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Vraag 13 : 

 
Welk type kam zien we hier in bovenaanzicht? 

 

Antwoord : roze kam 

 

Vraag 14 : 

Wat is “Nest born”? 

 
 

Antwoord: 

Kuikens kippen in de stal.  

 

 

 

Vraag 15 :  



Onze nieuwe club in Antwerpen, Het Kempens hoen, verteld op zijn website uitvoerig over het Kempens hoen 

en over Campines. 

Zijn die erkend in België? Allebei? Of welk van de twee? Of geeneen? 

 

Geeneen, Campines zijn erkend in enkele Europese landen maar niet in België. 

 

 

 

Vraag 16 : 

Geef de juiste dosering van Exzolt om te behandelen tegen bloedmijten?  

 

Antwoord: 0.05mm per kg gewicht 

 

 

 

 

Vraag 17 : 

Zijn Chabo’s in België erkend in bolstaart. 

 

Antwoord: 

Ja. Jaak Bolle staat er mee in de FB. 

 

 

 

 

Vraag 18 :  

Rekenen we een dwergkuifeend bij de gedomesticeerde of bij de wilde watervogels? 

 

Antwoord: 

Gedomesticeerd (FB blz124)  
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Vraag 19 : 

Welk wild kamhoen is dit 



 
 

Antwoord: 

Het grijze kamhoen of het sonnerathhoen 

 

Vraag 20 : 

Wat is vaccinatie “in ovo” 

 

Antwoord: 

Vaccineren in het ei. 

Nu superbelangrijk aan het worden door de “Nest Born” werkwijze. 

 

Vraag 21 :  

Welk gen heb je nodig om van koekoek over te gaan naar gestreept? 

 

Antwoord: 

Het K-gen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 22 : 

Wat is Bumble foot? 

 

Antwoord: 



Zoolzweren, of gezwollen voetzolen, of Pododermatitis 

 
 

 

Vraag 23 :  

Welk merken voer doet het Voederhuisje ondertussen? Noem minstens 4 juiste merken. 

 

Antwoord: Garvo + Versele Laga + Havens + Kasper + HobbyFirst + Natural  

 

 

 

Vraag 24 :  

Van welk dier komt een meelworm? 

 

Antwoord : meeltor 
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Vraag 25 :  



Hoe noemt men het foksysteem waarbij via inteelt zoveel mogelijk erfelijke factoren homozygoot worden vast-

gelegd? 

Antwoord:  

Lijnenteelt  

 

 

Vraag 26 :  

Hoe noemt men het aangeduide vlekje op de dooier? 

  
Antwoord:  Kiemschijf 

Zonder kring = onbevrucht 

Mét kring = bevrucht 

 

 

Vraag 27 : 

Bij welk geslacht hoort de goudfazant 

 

Antwoord: kraagfazanten 

 
 

 

Vraag 28 : 



Van welk continent komen Araucana’s 

 

Antwoord: Zuid-Amerika (Chili en Peru) 

 

Vraag 29 : 

Wie heeft er mee voor gezorgd dat ze in Israel ook TT’s kunnen doen? 

 
 

Antwoord: 

Karel Schaessens, de secretaris van het VIVFN, samen met Jeff Hardin 

 
 

 

Vraag 30 :  

Zitten Satsumadori en Sumatra in dezelfde hoendergroep ? 

 

Antwoord: Neen. 

Satsumadori zit bij de vechters. 

Sumatra zit bij de Aziatische rassen.  
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Vraag 31 :  

Hoeveel clubs zijn er in provincie Antwerpen? 

Antwoord: 12  

 

Vraag 32 : 

Welke kleur van ringen gaan we volgend jaar gebuiken? 

Antwoord: blauw 

 
 

Vraag 33 :  

Hoe noemt men de eiwitstructuren die de dooier op zijn plaats moeten houden ? 

Hagelsnoeren. 

 

Vraag 34 :  

Wat is een valnest? 

 

Antwoord: 

Een nest waarin de hennen gevangen zitten na het leggen, voor controle van de afstamming. 

 
 

Vraag 35 :  

Zijn er al landen waar structureel gevaccineerd wordt tegen Aviaire Influenza? 

Ik bedoel niet experimenteel onderzoek of zo, maar altijd en overal en al jarenlang. 

Antwoord: in China al 20 jaar.  

 

Vraag 36 : 

Gaat het virus van de “ziekte van Marek” verder over het ei of niet? 

Neen 



Afsluitende meerpuntenvraag: 
Noem alle afgebeelde bessen. 

Opgelet een foute gok is een punt kwijt! 
 

Antwoorden: 

Vuurdoorn 

Goji-bes 

Vlier 

Sleedoorn 

Duindoorn 

Meidoorn 

Cornus mas of kornoelje 

Lijsterbes 

Amerikaanse vogelkers 


