Oefen examen CBR 1
Voor het theorie-examen heb je een uur de tijd. Omcirkel het beste antwoord. Er zijn in totaal 25
vragen, waarvan je er minimaal 20 goed moet hebben. Succes!

1. Hoe herkent u acute kreupelheid als u te paard zit?
a. Als het ritme van het paard anders aanvoelt
b. Als het paard niet wil draven maar wel wil galopperen
c. Als het paard geleidelijk langzamer gaat lopen

2. Wat is een piephak?
a. Het spronggewricht dat piept bij het lopen
b. Een zachte zwelling op de hak
c. Een benige verdikking aan de voorzijde van de hak

3. Wat is het effect van sporen bij het geven van hulpen?
a. Je kunt hulpen kleiner en subtieler geven
b. Je kunt hulpen beter niet geven want het paard reageert zeer scherp
c. Je kunt hulpen beter met de teugels geven

4. Wat zijn de tempi van de gangen?
a. Stap-4, draf- 2, galop-3
b. Stap-4, draf-2, galop-4
c. Stap-2, draf-2, galop-3

5. Wat is het resultaat van te vaak invetten van de hoeven?
a. Mooie glanzende hoeven
b. Droge hoeven omdat het vet de wateropname verhindert
c. Hoeven die minder vaak bekapt hoeven te worden

6. Wat zijn paardenrassen?
a. Arabier en Fjord
b. Arabier en KWPN’er
c. KWPN’er en Fries

7. Wat wordt er met een stokmaat bedoelt?
a. De lat die de lengte van de benen van een pony meet
b. De hoogte van een paard of pony, gemeten bij de schoft
c. De lengte van het paard of pony, gemeten van de schoft tot de staart

8. Hoe zijn je teugels tijdens de verlichte zit
a. Iets langer om goed vrij te kunnen geven
b. Iets korter omdat je handen verder naar voren geplaatst zijn
c. Hetzelfde omdat je handen dicht bij het zadel blijven

9. Welke riempjes zitten vast aan het bit?
a. Neusriem en teugels.
b. Keelriem en teugels.
c. Bakstukken en teugels.

10. Volgens het oerinstinct van een paard is dit een?
a. Prooidier
b. Rendier
c. Graasdier

11. Waarom rij je een tempowissel?
a. Om sneller een groep te kunnen passeren
b. Om tijdens een buitenrit te kunnen aansluiten of afstand bewaren
c. Om achter te kunnen blijven en dan in galop weer aansluiten

12. Wat zijn de lagen van het paard?
a. Het tandeloze gedeelte tussen tanden en kiezen
b. Het kaakgedeelte waar de kiezen in liggen
c. Het kaakgedeelte waar de tanden in liggen

13. Een goed passend bit steekt aan beide zijden?
a. Een halve centimeter uit
b. Een centimeter uit
c. Twee centimeter uit

14. Wat is de normale polswaarde?
a. 8 tot 14 slagen per minuut
b. 14 tot 28 slagen per minuut
c. 28 tot 40 slagen per minuut

15. Hoe hoog is het kruisje dat je moet springen tijdens CBR1?
a. 30 cm.
b. 40 cm.
c. 50 cm.

16. Wat zijn PAT- waarden?
a. Pootlengte- Ademhaling-Teenstand
b. Pols-Ademhaling-Temperatuur
c. Polswisselingen-Aderdikte-Temperatuurschommelingen

17. Als een paard schrikt zal het?
a. Omdraaien en met achterbenen slaan
b. Heel hard proberen weg te rennen
c. Boos kijken en bijten

18. Wat doe je om in de rechtergalop aan te springen?
a. Je rechterbeen naar achter brengen
b. Je linkerbeen naar achter brengen
c. Beide benen naar achter brengen

19. Waarom poets je een paard dagelijks?
a. Om het paard te controleren op kleine verwondingen en bevorderen van de bloedsomloop
b. Om hem schoon te maken, een vies paard voelt zich vast niet zo lekker
c. Om tijdens het poetsen lekker te kunnen knuffelen met je paard

20. Om het harnachement goed te onderhouden kun je?
a. Wekelijks het harnachement met water en zadelzeep reinigen en daarna invetten
b. Iedere dag schoonmaken met zeep en het snel laten drogen bij de kachel
c. Iedere maand alles inwrijven met blanke was

21. Waarom bleef het oerpaard continue in beweging
a. Anders werd het te dik en daardoor traag
b. Spieren warm houden en doorbloeding hoeven optimaal laten functioneren
c. Meer genieten van wisselende omgeving en plantensoorten

22. Wat is het verschil tussen een bustrens, D-trens en een watertrens?
a. Alleen de naam is verschillend, verder zijn ze hetzelfde.
b. De manier waarop de ringen aan het mondstuk zijn bevestigd.
c. Het gebruiksdoel is verschillend

23. Wanneer krab je de hoeven uit?
a. Voor de rit
b. Hoeft niet, ze lopen de hoeven schoon
c. Voor en na de rit

24. Waar let je op tijdens opstellen op A-C lijn?
a. Goed dicht bij elkaar zodat ze niet kunnen draaien bij opstijgen
b. Stilstaan, snel opstijgen en voorwaarts gaan om les snel te laten beginnen
c. Niet te dicht bij elkaar om iedereen veilig te laten opstijgen

25. Hoe herken je een gezond paard?
a. Hoeven met mooie ringen en groeven
b. Ogen die flets zijn en een crème ooglid hebben
c. Mest die bolvormig, glanzend is en breekt als het op de grond valt

