
OndersGeit moet er zijn! - verbetersleutel  

 

1. Geiten en schapen zijn grazers.  

Juist – Grazen is het eten van plantaardig voedsel, zoals gras. Geiten en schapen doen dit. Ze 

worden dus grazers genoemd.  

 

2. Er zijn weinig verschillen tussen geiten en schapen.  

Fout – Er zijn heel wat verschillen tussen geiten en schapen. Enkele voorbeelden: 

• De staart van een geit is kort, die van een schaap kan vrij lang worden.  

• Geiten zijn vaak nieuwsgieriger en minder angstig dan schapen.  

• Geiten klimmen en springen meer dan schapen.  

• Schapen zijn meestal rustiger dan geiten.  

• Geiten hebben zowel rechte als krullende hoorns, schapen hebben gekrulde hoorns.  

• Geiten zijn lichter gebouwd en hebben langere poten dan schapen.  

 

3. Schapen hebben een sik.  

Fout – Schapen hebben geen sik. Een sik is net zoals een baard. Bokken en geiten kunnen wel 

een sik hebben. 

 

4. Baardgroei is voor bokken en geiten (mannen en vrouwen).  

Juist – Bij bokken en geiten groeit een baard. We noemen die baard ‘een sik’.  

 

5. Een bok heeft de langste sik.  

Fout – De sik van een geit is gewoonlijk langer dan de sik van een bok.  

  

6. Geiten en schapen kunnen allebei wol maken.  

Juist – Niet alleen schapen kunnen wol maken, maar ook geiten. De Angorageit is een geit 

met wol. Weet je niet hoe deze eruit ziet? Probeer het dan maar eens op te zoeken.  

 

7. Wanneer een geit en een schaap een kindje krijgen, noem je dit een gaapje of een scheitje.  

Juist – Als een geit en een schaap samen een kindje krijgen, is dat een gaapje of een scheitje. 

De namen worden gevormd door de namen van de papa en de mama te combineren. De 

namen zijn best wel grappig hè?  

 



 

8. Als je het verschil tussen een geit en een schaap wilt zien, moet je kijken naar de poten.  

Fout – Er zijn veel meer manieren om een geit van een schaap te onderscheiden. Bovenaan 

in het document staan er enkele voorbeelden.  

 

9. De kop van een schaap staat naar beneden gebogen. 

Juist – De kop van een schaap is naar beneden gebogen. Dat komt omdat het schaap gras eet 

en dan is zijn kop laag aan de grond.   

 

10. Geiten eten alleen gras.  

Fout – Geiten eten niet alleen gras, maar het zijn wel kieskeurige dieren. Ze eten graag gras, 

hooi, brokken en zelfs bietenpulp.  


