
Jengaspel Varkenshouderij 
 

Het Spel 

Bouw eerst een zo hoog mogelijke toren op een vlakke ondergrond door steeds 3 

blokken haaks op elkaar te leggen. Leg de nummers niet op volgorde, maar 

willekeurig door elkaar. Iedere speler moet vervolgens per beurt voorzichtig een blok 

pakken uit een willekeurige laag van de toren. 

 

Op elk blokje dat uit de stapel wordt gehaald staat een getal. De spelleider bekijkt de 

lijst met opdrachten en leest de stelling of de opdracht voor. Degene die het blokje 

heeft getrokken gaat dan bedenken of de stelling waar is of niet. Is het goed? Dan 

mag degene je het blokje bij zich houden. Is het fout dan mag hij het blokje niet bij 

zich houden en wordt het boven op de toren gelegd. Op deze manier ga je door tot 

de stapel omvalt. Bij een deel van de nummers hoort een opdracht in plaats van een 

stelling. Zo houdt je de kinderen actief en bij de les. 

 

De spelleider leest de stellingen voor, controleert de antwoorden en geeft waar nodig extra uitleg. 

Deze persoon kan niet mee doen, want deze persoon heeft alle antwoorden al gezien. Het spel kan 

worden gespeeld vanaf één tot maximaal vijftien kinderen. Je kunt het echter ook in teams doen.  

 

Benodigdheden 

- Een (groot) Jengaspel, met nummer 1 t/m 57  

- Een vlakke ondergrond 

- Een spelleider 

- Lijst met opdrachten 

- Papier met potlood of stoepkrijt (voor het tekenen van een varken) 

- Twee emmers met brokken (voor groep 3 en 4 met 2kg, voor groep 5 en 6 met 4kg en voor 

groep 7 en 8 met 6kg). Met mooi weer kun je ook kiezen voor water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jenga opdrachten groep 3 en 4 
1. Een varken kan niet omhoog kijken 

Waar. Het varken is zo gebouwd dat zijn nek omlaag staat. Best handig want zo kan hij beter 

bij de grond om zijn eten bij elkaar te scharrelen.  

 

2. Een pasgeboren varken heet een big 
Waar 

 

3. De meest varkens worden in Nederland gehouden voor het vlees. 
Waar 

 

4. Van varkens worden bijvoorbeeld spareribs, speklappen en ham gemaakt. 
Waar 

 

5. Een varken is slim 

Waar 

 

6. Varkens kunnen met elkaar praten 
Waar. Varkens kunnen wel 26 verschillende geluiden.  

 

7. Biggetjes drinken elke keer aan een andere speen. 
Niet waar. Alle biggen hebben binnen 8u na de geboorte een eigen speen. 

 

8. Een varken kan niet rennen 
Niet waar. Varkens kunnen zo’n 17,5 kilometer per uur rennen. Dat is ongeveer zo snel als jij 

fietst (als je tenminste een beetje doorfietst 😊). 

 

9. Een varken kan dromen 
Waar. Varkens kunnen net als mensen dromen. 

 

10. Varkens zijn agressief 
Niet waar. Varkens zijn erg lieve dieren en tonen bijna nooit agressie.  

 

11. Varkens rollen in de modder omdat ze het liefst altijd vies zijn 
Niet waar. Varkens gebruiken modder om zich af te koelen en om zichzelf te wassen. Verder 

zijn ze juist heel netjes. 

 

12. Een varken kan niet zwemmen 
Niet waar  

 

13. Varkens leven het liefst in groepen 
Waar. Er zijn dominante varkens binnen de groep, deze varkens zijn de baas. De andere 

varkens noem je onderdanig.  

 

14. Een mannetjesvarken heet een rammelaar 
Niet waar. Een mannetjes varken heet een beer. 

 

15. Een vrouwtjesvarken noem je een zeug 
Waar. 

 

16. Een varken kan net zo oud worden als een mens 
Niet waar. Varkens kunnen ongeveer 12 jaar oud  worden. 

 

 

17. Een vrouwtjesvarken krijgt ongeveer 5 tot 7 biggen per keer 
Niet waar. Per keer kan een zeug wel 12 biggetjes krijgen.  



18. Varkens slapen heel veel 
Waar.  Ze rusten wel 20 uur per dag. 

 

19. Een varken kun je dingen leren 
Waar. Een varken kan kunstjes aanleren, zoals het openen van een hekje. Ook kunnen ze 

zindelijk worden. 

 

20. Er zijn ongeveer 5 verschillende varkensrassen 
Niet waar. Er zijn wel 300 verschillende varkensrassen. 

 

21. Een volwassen varken weegt ongeveer net zoveel als een volwassen mens. 
Niet waar. De grootste varkensrassen kunnen wel een gewicht van 350 kilo bereiken! 

 

22. Een varken ruikt net zo goed als dat ze kan zien 
Niet waar. Varkens hebben namelijk minder goede ogen, ze herkennen alles door te ruiken 

en voelen. 

 

23. Een varken is net als mensen een alleseter. Ze eten zowel planten als dieren 
Waar. Het varken is, net als de mens, een alleseter. Dit noem je een omnivoor. 

 

24. Varkens kunnen geen hard geluid maken 
Niet waar. Varkens kunnen heel hard gillen. 

 

25. De neus van het varken heet een stopcontact 
Niet waar. De platte neus van een varken noem je een wroetschijf.  

 

26. Varkens worden alleen gehouden voor het vlees 
Niet waar. Alles van het varken wordt gebruikt. In de botten zit gelatine wat gebruikt wordt 
voor bijvoorbeeld dropjes. Het haar wordt gebruikt voor het maken van brood en 
scheerkwasten. Varkensvet zit bijvoorbeeld in tandpasta of shampoo. Natuurlijk worden er ook 
varkens gehouden voor de hobby of gezelschap, zoals op de kinderboerderij. 

 

27. Een varken is ongeveer 6 maanden zwanger 
Niet waar. De draagtijd van een varken is 3 maanden, 3 weken, 3 dagen 

 

28. Een varken beweegt veel de gehele dag 
Niet waar. Ze zeggen wel eens: zo lui als een varken. Dat blijkt nog te kloppen ook. Een 

varken ligt maar liefst tachtig procent van de tijd niets te doen. 

 

29. Een varkenshart lijkt heel erg op die van een mens 

Waar. Het hart van een varken lijkt erg op dat van een mens. 

 

30. Een big geeft de zeug regelmatig een ‘kusje’ 

Waar. Na het drinken van de lekkere melk, is er altijd een biggetje die de moeder gaat 

bedanken. Dat doen ze door naar de neus van de moeder te lopen en een ‘kusje’ te geven. 

 

31. Een big drinkt 1 week melk bij de moeder 

Niet waar. Tijdens de zoogperiode leren de biggen brokjes of pap te eten. Dit leren ze uit 

nieuwsgierigheid en door de moeder na te doen. Ze blijven ongeveer 4 weken bij hun moeder 

(aantal dagen of weken kan aangepast worden aan bedrijf waar de kinderen zijn). 

 

32. Een varken is altijd roze  

Niet waar. Er zijn 300 verschillende varkensrassen, met veel verschillende kleuren. Er zijn 

ook zwarte, bonte en oranjekleurige varkens.  

 

 



33. Varkensmest kan nergens voor gebruikt worden 

Niet waar. De mest van het varken wordt gebruikt om de planten op het land te laten groeien. 

In de mest zitten voedingsstoffen die de planten beter laten groeien.  

 

34. Een zeug die biggen heeft die bij haar drinken drinkt zelf ongeveer 5 liter water per dag 

Niet waar. Een zogende zeug drinkt gemiddeld 20 tot 30 liter water per dag. Dat zijn 2-3 

emmers vol! 

 

35. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk. 

Waar. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk, dus ongeveer 1 

kilo.  

 

36. Een varken draagt een oorbel  

Waar. Op deze oorbellen staat het unieke bedrijfsnummer van de boerderij. Zo is altijd na te 

gaan waar het varken vandaan komt. Het is eigenlijk een soort paspoort van het dier. 

 

37. Een varken heeft een rechte staart 

Niet waar. Een varken heeft van zichzelf een mooie krul in de staart. 

 

38. Een varken heeft 2 poten 

Niet waar. Een varken heeft er natuurlijk 4! 

 

39. Een varken heeft geen haren 

Niet waar. Een varken heeft echt wel haren, maar die zie je niet altijd van veraf. Die haren 

worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor kwasten.  

 

40. Kleine biggetjes hebben vaak vloerverwarming in hun hok. 

Waar 

 

41. Varkens stammen af van wilde zwijnen.  

Waar 

 

42. Varkens eten gras en hooi. 

Niet waar. De varkens eten vooral brokken of brij. 

 

43. Knor (met de hele groep) als een varken 

44. Loop een rondje als een varken 

45. Teken een varken 

46. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst op 1 been staan? De 

winnaar krijgt het blokje. 

47. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst een emmer brok optillen 

met gestrekte armen? De winnaar krijgt het blokje. 

48. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

49. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

50. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

51. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

52. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

53. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

54. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

55. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

56. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

57. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

 

 



Jenga feiten en fabels groep 5/6 
1. Een varken kan niet omhoog kijken. 

Waar. Het varken is zo gebouwd dat zijn nek omlaag staat. Best handig want zo kan hij beter 

bij de grond om zijn eten bij elkaar te scharrelen.  

 

2. Een pasgeboren varken heet een big 
Waar 

 

3. De meest varkens worden in Nederland gehouden voor het vlees. 
Waar 

 

4. Van varkens worden bijvoorbeeld spareribs, speklappen en ham gemaakt. 
Waar 

 

5. Een varken is slim 

Waar 

 

6. Varkens kunnen met elkaar praten 
Waar. Varkens kunnen wel 26 verschillende geluiden.  

 

7. Biggetjes drinken elke keer aan een andere speen. 
Niet waar. Alle biggen hebben binnen 8u na de geboorte een eigen speen. 

 

8. Een varken kan niet rennen 
Niet waar. Varkens kunnen zo’n 17,5 kilometer per uur rennen. Dat is ongeveer zo snel als jij 

fietst (als je tenminste een beetje doorfietst 😊). 

 

9. Een varken kan dromen 
Waar. Varkens kunnen net als mensen dromen. 

 

10. Varkens zijn agressief 
Niet waar. Varkens zijn erg lieve dieren en tonen bijna nooit agressie.  

 

11. Varkens rollen in de modder omdat ze het liefst altijd vies zijn 
Niet waar. Varkens gebruiken modder om zich af te koelen en om zichzelf te wassen. Verder 

zijn ze juist heel netjes. 

 

12. Een varken kan niet zwemmen 
Niet waar  

 

13. Varkens leven het liefst in groepen 
Waar. Er zijn dominante varkens binnen de groep, deze varkens zijn de baas. De andere 

varkens noem je onderdanig.  

 

14. Een mannetjesvarken heet een rammelaar 
Niet waar. Een mannetjes varken heet een beer. 

 

15. Een vrouwtjesvarken noem je een zeug 
Waar. 

 

16. Een varken kan net zo oud worden als een mens 
Niet waar. Varkens kunnen ongeveer 12 jaar oud  worden. 

 

17. Een vrouwtjesvarken krijgt ongeveer 5 tot 7 biggen per keer 
Niet waar. Per keer kan een zeug wel 12 biggetjes krijgen.  

 



18. Varkens slapen heel veel 
Waar.  Ze rusten wel 20 uur per dag. 

 

19. Een varken kun je dingen leren 
Waar. Een varken kan kunstjes aanleren, zoals het openen van een hekje. Ook kunnen ze 

zindelijk worden. 

 

20. Er zijn ongeveer 5 verschillende varkensrassen 
Niet waar. Er zijn wel 300 verschillende varkensrassen. 

 

21. Een volwassen varken weegt ongeveer net zoveel als een volwassen mens. 
Niet waar. De grootste varkensrassen kunnen wel een gewicht van 350 kilo bereiken! 

 

22. Een varken ruikt net zo goed als dat ze kan zien 
Niet waar. Varkens hebben namelijk minder goede ogen, ze herkennen alles door te ruiken 

en voelen. 

 

23. Een varken is net als mensen een alleseter. Ze eten zowel planten als dieren 
Waar. Het varken is, net als de mens, een alleseter. Dit noem je een omnivoor. 

 

24. Varkens kunnen geen hard geluid maken 
Niet waar. Varkens kunnen heel hard gillen. 

 

25. De neus van het varken heet een stopcontact 
Niet waar. De platte neus van een varken noem je een wroetschijf.  

 

26. Varkens worden alleen gehouden voor het vlees 
Niet waar. Alles van het varken wordt gebruikt. In de botten zit gelatine wat gebruikt wordt 
voor bijvoorbeeld dropjes. Het haar wordt gebruikt voor het maken van brood en 
scheerkwasten. Varkensvet zit bijvoorbeeld in tandpasta of shampoo. Natuurlijk worden er ook 
varkens gehouden voor de hobby of gezelschap, zoals op de kinderboerderij. 

 

27. Een varken is ongeveer 6 maanden zwanger 
Niet waar. De draagtijd van een varken is 3 maanden, 3 weken, 3 dagen 

 

28. Een varken beweegt veel de gehele dag 
Niet waar. Ze zeggen wel eens: zo lui als een varken. Dat blijkt nog te kloppen ook. Een 

varken ligt maar liefst tachtig procent van de tijd niets te doen. 

 

29. Een varkenshart lijkt heel erg op die van een mens 

Waar. Het hart van een varken lijkt erg op dat van een mens. 

 

30. Een big geeft de zeug regelmatig een ‘kusje’ 

Waar. Na het drinken van de lekkere melk, is er altijd een biggetje die de moeder gaat 

bedanken. Dat doen ze door naar de neus van de moeder te lopen en een ‘kusje’ te geven. 

 

31. Een big drinkt 1 week melk bij de moeder 

Niet waar. Tijdens de zoogperiode leren de biggen brokjes of pap te eten. Dit leren ze uit 

nieuwsgierigheid en door de moeder na te doen. Ze blijven ongeveer 4 weken bij hun moeder 

(aantal dagen of weken kan aangepast worden aan bedrijf waar de kinderen zijn). 

 

32. Een varken is altijd roze  

Niet waar. Er zijn 300 verschillende varkensrassen, met veel verschillende kleuren. Er zijn 

ook zwarte, bonte en oranjekleurige varkens.  

 

 



33. Varkensmest kan nergens voor gebruikt worden 

Niet waar. De mest van het varken wordt gebruikt om de planten op het land te laten groeien. 

In de mest zitten voedingsstoffen die de planten beter laten groeien.  

 

34. Een zeug die biggen heeft die bij haar drinken drinkt zelf ongeveer 5 liter water per dag 

Niet waar. Een zogende zeug drinkt gemiddeld 20 tot 30 liter water per dag. Dat zijn 2-3 

emmers vol! 

 

35. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk. 

Waar. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk, dus ongeveer 1 

kilo.  

 

36. Een varken draagt een oorbel  

Waar. Op deze oorbellen staat het unieke bedrijfsnummer van de boerderij. Zo is altijd na te 

gaan waar het varken vandaan komt. Het is eigenlijk een soort paspoort van het dier. 

 

37. Een varken heeft een rechte staart 

Niet waar. Een varken heeft van zichzelf een mooie krul in de staart. 

 

38. Een varken heeft 2 poten 

Niet waar. Een varken heeft er natuurlijk 4! 

 

39. Een varken heeft geen haren 

Niet waar. Een varken heeft echt wel haren, maar die zie je niet altijd van veraf. Die haren 

worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor kwasten.  

 

40. Kleine biggetjes hebben vaak vloerverwarming in hun hok. 

Waar 

 

41. Varkens hebben door dat ze in spiegelbeeld kijken 

Waar. Veel dieren kennen het fenomeen spiegel niet en denken dat een andere soortgenoot 

te zien als ze naar zichzelf kijken. Hoe vaak zien we geen beelden van puppy’s of katten die 

hun spiegelbeeld aanvallen of achter de spiegel gaan kijken waar de concurrent is? Varkens 

weten echter dat ze naar een reflectie kijken. Dit is getest door voedsel neer te leggen dat 

alleen maar via spiegels zichtbaar was. De varkens hadden niet de neiging om dwars door de 

spiegel te lopen maar vonden het echte voedsel toen ze achter zich keken. 

 

42. Varkens stammen af van wilde zwijnen.  
Waar 

 

43. Een varken leeft sinds 1900 op een boerderij 
Niet waar. Ze worden al duizenden jaren door mensen gehouden. 

 

44. Nederlanders eten 37 kilo varkensvlees per persoon per jaar 
Waar 

 

45. Varkens eten resten uit de productie van bier 
Waar. Het bierbostel wat overblijft na het brouwen van bier wordt gebruikt als voeding in de 
veehouderij.  

 

46. Een varken heeft een eigen territorium 

Waar. Varkens bakenen hun territorium af. Dit doen ze met mest, plas en geur uit de pootklier. 

Door middel van deze geuren kan  een varken andere varkens herkennen. 

 

 



47. Varkens kunnen zweten 

Niet waar. Als een varken het te warm heeft, kan het door te hijgen overtollige warmte 

kwijtraken. Bij extreme warmte zorgt de boer(in) voor extra verkoeling om het voor het varken 

zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

48. Varkensmest kan nergens voor gebruikt worden 

Niet waar. De mest van het varken wordt gebruikt om de planten op het land te laten groeien. 

In de mest zitten voedingsstoffen die de planten beter laten groeien.  

 

49. Knor (met de hele groep) als een varken 

50. Loop een rondje als een varken 

51. Teken een varken 

52. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst op 1 been staan? De 

winnaar krijgt het blokje. 

53. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst een emmer brok optillen 

met gestrekte armen? De winnaar krijgt het blokje. 

54. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

55. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

56. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

57. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Jenga feiten en fabels groep 7/8 
1. Een varken kan niet omhoog kijken. 

Waar. Het varken is zo gebouwd dat zijn nek omlaag staat. Best handig want zo kan hij beter 

bij de grond om zijn eten bij elkaar te scharrelen.  

 

2. Een pasgeboren varken heet een big 
Waar 

 

3. De meest varkens worden in Nederland gehouden voor het vlees. 
Waar 

 

4. Van varkens worden bijvoorbeeld spareribs, speklappen en ham gemaakt. 
Waar 

 

5. Een varken is slim 

Waar 

 

6. Varkens kunnen met elkaar praten 
Waar. Varkens kunnen wel 26 verschillende geluiden.  

 

7. Biggetjes drinken elke keer aan een andere speen. 
Niet waar. Alle biggen hebben binnen 8u na de geboorte een eigen speen. 

 

8. Een varken kan niet rennen 
Niet waar. Varkens kunnen zo’n 17,5 kilometer per uur rennen. Dat is ongeveer zo snel als jij 

fietst (als je tenminste een beetje doorfietst 😊). 

 

9. Een varken kan dromen 
Waar. Varkens kunnen net als mensen dromen. 

 

10. Varkens zijn agressief 
Niet waar. Varkens zijn erg lieve dieren en tonen bijna nooit agressie.  

 

11. Varkens rollen in de modder omdat ze het liefst altijd vies zijn 
Niet waar. Varkens gebruiken modder om zich af te koelen en om zichzelf te wassen. Verder 

zijn ze juist heel netjes. 

 

12. Een varken kan niet zwemmen 
Niet waar  

 

13. Varkens leven het liefst in groepen 
Waar. Er zijn dominante varkens binnen de groep, deze varkens zijn de baas. De andere 

varkens noem je onderdanig.  

 

14. Een mannetjesvarken heet een rammelaar 
Niet waar. Een mannetjes varken heet een beer. 

 

15. Een vrouwtjesvarken noem je een zeug 
Waar. 

 

16. Een varken kan net zo oud worden als een mens 
Niet waar. Varkens kunnen ongeveer 12 jaar oud  worden. 

 

17. Een vrouwtjesvarken krijgt ongeveer 5 tot 7 biggen per keer 
Niet waar. Per keer kan een zeug wel 12 biggetjes krijgen.  

 



18. Varkens slapen heel veel 
Waar.  Ze rusten wel 20 uur per dag. 

 

19. Een varken kun je dingen leren 
Waar. Een varken kan kunstjes aanleren, zoals het openen van een hekje. Ook kunnen ze 

zindelijk worden. 

 

20. Er zijn ongeveer 5 verschillende varkensrassen 
Niet waar. Er zijn wel 300 verschillende varkensrassen. 

 

21. Een volwassen varken weegt ongeveer net zoveel als een volwassen mens. 
Niet waar. De grootste varkensrassen kunnen wel een gewicht van 350 kilo bereiken! 

 

22. Een varken ruikt net zo goed als dat ze kan zien 
Niet waar. Varkens hebben namelijk minder goede ogen, ze herkennen alles door te ruiken 

en voelen. 

 

23. Een varken is net als mensen een alleseter. Ze eten zowel planten als dieren 
Waar. Het varken is, net als de mens, een alleseter. Dit noem je een omnivoor. 

 

24. Varkens kunnen geen hard geluid maken 
Niet waar. Varkens kunnen heel hard gillen. 

 

25. De neus van het varken heet een stopcontact 
Niet waar. De platte neus van een varken noem je een wroetschijf.  

 

26. Varkens worden alleen gehouden voor het vlees 
Niet waar. Alles van het varken wordt gebruikt. In de botten zit gelatine wat gebruikt wordt 
voor bijvoorbeeld dropjes. Het haar wordt gebruikt voor het maken van brood en 
scheerkwasten. Varkensvet zit bijvoorbeeld in tandpasta of shampoo. Natuurlijk worden er ook 
varkens gehouden voor de hobby of gezelschap, zoals op de kinderboerderij. 

 

27. Een varken is ongeveer 6 maanden zwanger 
Niet waar. De draagtijd van een varken is 3 maanden, 3 weken, 3 dagen 

 

28. Een varken beweegt veel de gehele dag 
Niet waar. Ze zeggen wel eens: zo lui als een varken. Dat blijkt nog te kloppen ook. Een 

varken ligt maar liefst tachtig procent van de tijd niets te doen. 

 

29. Een varkenshart lijkt heel erg op die van een mens 

Waar. Het hart van een varken lijkt erg op dat van een mens. 

 

30. Een big geeft de zeug regelmatig een ‘kusje’ 

Waar. Na het drinken van de lekkere melk, is er altijd een biggetje die de moeder gaat 

bedanken. Dat doen ze door naar de neus van de moeder te lopen en een ‘kusje’ te geven. 

 

31. Een big drinkt 1 week melk bij de moeder 

Niet waar. Tijdens de zoogperiode leren de biggen brokjes of pap te eten. Dit leren ze uit 

nieuwsgierigheid en door de moeder na te doen. Ze blijven ongeveer 4 weken bij hun moeder 

(aantal dagen of weken kan aangepast worden aan bedrijf waar de kinderen zijn). 

 

32. Een varken is altijd roze  

Niet waar. Er zijn 300 verschillende varkensrassen, met veel verschillende kleuren. Er zijn 

ook zwarte, bonte en oranjekleurige varkens.  

 

 



33. Varkensmest kan nergens voor gebruikt worden 

Niet waar. De mest van het varken wordt gebruikt om de planten op het land te laten groeien. 

In de mest zitten voedingsstoffen die de planten beter laten groeien.  

 

34. Een zeug die biggen heeft die bij haar drinken drinkt zelf ongeveer 5 liter water per dag 

Niet waar. Een zogende zeug drinkt gemiddeld 20 tot 30 liter water per dag. Dat zijn 2-3 

emmers vol! 

 

35. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk. 

Waar. Een pasgeboren biggetje weegt ongeveer net zo veel als 1 pak melk, dus ongeveer 1 

kilo.  

 

36. Een varken draagt een oorbel  

Waar. Op deze oorbellen staat het unieke bedrijfsnummer van de boerderij. Zo is altijd na te 

gaan waar het varken vandaan komt. Het is eigenlijk een soort paspoort van het dier. 

 

37. Een varken heeft een rechte staart 

Niet waar. Een varken heeft van zichzelf een mooie krul in de staart. 

 

38. Een varken heeft 2 poten 

Niet waar. Een varken heeft er natuurlijk 4! 

 

39. Een varken heeft geen haren 

Niet waar. Een varken heeft echt wel haren, maar die zie je niet altijd van veraf. Die haren 

worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor kwasten.  

 

40. Kleine biggetjes hebben vaak vloerverwarming in hun hok. 

Waar 

 

41. Varkens hebben door dat ze in spiegelbeeld kijken 

Waar. Veel dieren kennen het fenomeen spiegel niet en denken dat een andere soortgenoot 

te zien als ze naar zichzelf kijken. Hoe vaak zien we geen beelden van puppy’s of katten die 

hun spiegelbeeld aanvallen of achter de spiegel gaan kijken waar de concurrent is? Varkens 

weten echter dat ze naar een reflectie kijken. Dit is getest door voedsel neer te leggen dat 

alleen maar via spiegels zichtbaar was. De varkens hadden niet de neiging om dwars door de 

spiegel te lopen maar vonden het echte voedsel toen ze achter zich keken. 

 

42. Varkens stammen af van wilde zwijnen.  
Waar 

 

43. Een varken leeft sinds 1900 op een boerderij 
Niet waar. Ze worden al duizenden jaren door mensen gehouden. 

 

44. Nederlanders eten 37 kilo varkensvlees per persoon per jaar 
Waar 

 

45. Varkens eten resten uit de productie van bier 
Waar. Het bierbostel wat overblijft na het brouwen van bier wordt gebruikt als voeding in de 
veehouderij.  

 

46. Een varken heeft een eigen territorium 

Waar. Varkens bakenen hun territorium af. Dit doen ze met mest, plas en geur uit de pootklier. 

Door middel van deze geuren kan  een varken andere varkens herkennen. 

 

 



47. Varkens kunnen zweten 

Niet waar. Als een varken het te warm heeft, kan het door te hijgen overtollige warmte 

kwijtraken. Bij extreme warmte zorgt de boer(in) voor extra verkoeling om het voor het varken 

zo aangenaam mogelijk te maken. 

 

48. Varkensmest kan nergens voor gebruikt worden 

Niet waar. De mest van het varken wordt gebruikt om de planten op het land te laten groeien. 

In de mest zitten voedingsstoffen die de planten beter laten groeien.  

 

49. Noord-Brabant heeft de meeste varkensbedrijven van Nederland. 

Waar. Hij zijn er ongeveer 1600. 

 

50. In Nederland leven ongeveer 5 miljoen varkens. 

Niet waar. Het zijn er meer dan 12 miljoen! 

 

51. Varkens worden gebruikt om paddenstoelen te zoeken. 

Waar. 

 

52. Knor (met de hele groep) als een varken 

53. Loop een rondje als een varken 

54. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst op 1 been staan? De 

winnaar krijgt het blokje. 

55. Kies een tegenstander uit (uit een ander team). Wie kan het langst een emmer brok optillen 

met gestrekte armen? De winnaar krijgt het blokje. 

56. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

57. Je hebt geluk! Dit steentje mag je zo hebben. 

 

  


