
Speel de quiz  
1. Wat is biest?  

a) De eerste melk die een koe geeft na het krijgen van 
een kalf.  

b) Het speciale krachtvoer dat koeien ‘s winters eten.  

c) Het geluid dat een paard maakt als hij in de wei 
mag rennen.  
 
2. Hoeveel liter melk is nodig voor één kaas?  

a) 100 liter  

b) 10 liter  

c) 25 liter  
 
3. Wat is een pink?  

a) Een 1-jarig paard  

b) Een 1-jarige koe  

c) Een 1-jarig schaap  
 
4. Hoeveel liter water drinkt een koe per dag?  

a) 2 liter  

b) 10 liter  

c) 100 liter  
 
5. Hoeveel kilo (kuil)gras eet een koe per dag?  

a) 20 kilo  

b) 10 kilo  

c) 5 kilo  
 
6. Hoe zwaar is een koe?  

a) 100 kg  

b) 600 kg  

c) 1000 kg  
 
7. Hoeveel keer per dag wordt een koe gemolken?  

a) 1x per dag  

b) 2x per dag  

c) 3x per dag  
 
8. Wat lusten koeien niet?  

a) Gras  

b) Boterbloemen  

c) Klavertjes  
 
9. Wanneer worden lammetjes geboren?  

a) In de zomer  

b) In de lente  

c) In de herfst  
 
10. Wanneer worden kalfjes geboren?  

a) In de lente  

b) In de zomer  

c) Het hele jaar door  

 



11. Hoe kan een koe melk geven?  

a) Doordat ze een kalfje heeft gekregen.  

b) Koeien kunnen altijd melk geven: dat hoort bij een 
koe.  

c) Koeien geven alleen melk in de lente.  
 
12. Hoe heet een kalf van koe Anna16?  

a) Anna17  

b) Berta  

c) Annabel  
 
13. Wat gebeurt er als er een stiertje wordt 
geboren?  

a) Die gaat naar de stierenfokkerij.  

b) Die blijft op de boerderij voor rodeo’s.  

c) Die blijft op de boerderij om andere koeien te 
dekken, zodat er steeds weer een nieuw kalfje komt.  
 
14. Waarom zit er een geel kaartje aan het oor van 
de koe?  

a) Hier staat haar levensnummer op, voor in haar 
stamboekje (paspoort).  

b) Hier staat de naam van koe en de boerderij op, wat 
handig is als ze wegloopt.  

c) Het staat leuk.  
 
15. Hoeveel melkkoeien heeft boer Ebbelaar?  

a) 20  

b) 50  

c) 100  
 
16. Wat is de meest populaire koeiennaam op de 
Corneliahoeve?  

a) Bertha  

b) Guda  

c) Clarabel  
 
17. Hoeveel liter melk gaat er in de grote 
melkcontainer bij boer Ebbelaar?  

a) 1000 liter  

b) 4000 liter  

c) 600 liter  
 
18. Is een koe graag alleen of juist niet?  

a) Koeien zijn kuddedieren, ze staan graag bij elkaar.  

b) Koeien houden van rust en grazen in hun eentje.  

c) Koeien vinden het soms leuk om bij elkaar te staan, 
maar krijgen ook geregeld ruzie.  
 
19. Is er in de koeienstal een koe de baas?  

a) Nee, koeien zijn zo niet.  

b) Jazeker, bij koeien is de sterkste altijd de baas.  



c) Dat wisselen ze af, om de beurt mag een koe even 
de baas zijn.  
 
20. Hoe weet je of er een kuikentje in een ei zit?  

a) Als het een bruin ei is, zit er geen kuiken in.  

b) In de bruine eieren zitten kuikens, in de witte niet.  

c) In een ei zit een kuiken als er ook een haan in het 
kippenhok loopt.  
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21. Bestaan er ook tweelingkuikens?  

a) Ja, want er zijn toch ook eieren met een 
dubbeldooier!  

b) Nee, dat past niet in één ei.  

c) Nee, er kunnen twee dooiers in een ei zitten, maar 
het ei is te klein voor twee kuikens.  
 
22. Kan een koe een tweeling krijgen?  

a) Ja, een koe krijgt heel vaak een tweeling.  

b) Nee, een koe krijgt nooit een tweeling.  

c) Ja, soms kan een koe een tweeling krijgen (op 
boerderij de Corneliahoeve is weleens een tweeling 
geboren).  
 
23. Kan een schaap een tweeling krijgen?  

a) Schapen krijgen vaak een zesling!  

b) Nee, schapen krijgen één lam per keer.  

c) Ja, schapen krijgen bijna altijd twee lammetjes 
tegelijk.  
 
24. Wanneer wordt een schaap geschoren?  

a) In juni worden de meeste schapen geschoren, vlak 
voor het echt warm begint te worden.  

b) In april als het lente wordt, de schapen gaan naar 
buiten en hun wol kan eraf!  

c) In de herfst als het schaap naar stal gaat, anders 
krijgt hij het te warm op stal.  
 
25. Hoe vaak moet een koe een kalf krijgen, zodat ze 
gemolken kan worden?  

a) Ieder jaar moet een koe een kalfje krijgen, dan kan 
ze een heel jaar lang melk geven.  

b) Ieder half jaar moet een koe een kalfje krijgen.  

c) Er zit steeds twee jaar tussen.  
 
26. Hoe laat staat boer Ebbelaar iedere dag op?  

a) Om vijf uur  

b) Om half zes  

c) Om zeven uur  
 
 

 

 



27. Hoe gaat het melken met de melkmachine?  

a) De zuignappen die de boer aan de spenen van de 
koe hangt, trekken steeds kort aan de speen en dan 
komt de melk eruit.  

b) De boer heeft de koeien geleerd dat ze melk 
moeten geven als hij de stal binnenloopt.  

c) De boer moet af en toe op de uier van de koe 
duwen om de melk eruit te krijgen.  
 
28. Waarom likt een koe aan zijn neus?  

a) Hij heeft natuurlijk geen zakdoek!  

b) Hij doet dit uit verveling.  

c) Hij doet dit om de aandacht van een andere koe te 
trekken.  
 
29. Waarom ligt er zo’n wit blok in de voerbak bij de 
koeien, paarden en schapen?  

a) Dat is een zoutsteen/liksteen, daar zitten mineralen 
in voor de dieren.  

b) Dat is een soort snoepje dat ze alleen krijgen als ze 
jarig zijn.  

c) Dat is goed voor hun gebit, daar zit veel kalk in.  
 
30. Hoeveel magen heeft een koe?  

a) Eén maag.  

b) Drie magen: de pens, de netmaag en de lebmaag.  

c) Vier magen: de pens, de netmaag, de boekmaag en 
de lebmaag.  

 
31. Hoe lang moet oude kaas rijpen?  

a) 2 maanden  

b) 6 maanden  

c) 10 maanden  
 
32. Hoe lang rijpt jonge kaas?  

a) 4 weken  

b) 6 weken  

c) 10 weken  
 
33. Welke kleur heeft geitenkaas?  

a) Wit  

b) Geel  

c) Groen  
 
34. Welk dier geeft geen melk?  

a) Koe  

b) Schaap  

c) Kip  
 
35. Hoeveel melk geeft een geit per dag?  

a) 1 liter  

b) 3 liter  

c) 5 liter  


