
Knor! Knor! – verbetersleutel  

1. De haren van een varken zijn in de loop van de jaren steeds korter geworden. 

Juist – De lange borstelige haren van een varken werden in de loop der jaren steeds korter.  

 

2. Varkens lijken veel op de mens. 

Juist – De huid van een varken is even bloot, naakt en kaal als dat van de mens.  

 

3. Het achterwerk van een varken lijkt veel op dat van een mens. 

Juist – Van achter gezien is er bijna geen verschil op te merken tussen de billen van de mens 

en het varken.  

 

4. Varkens zijn domme dieren. 

Onjuist – Varkens zijn hele intelligente/slimme dieren.  

 

5. Varkens kunnen niet minigolfen.  

Onjuist – De mens heeft het varken minigolf aangeleerd. Varkens kunnen zelfs marimba 

spelen.  

 

6. De organen; nier, long, lever of hart van een varken lijken veel op die van een mens.  

Juist – Wanneer een mens ziek is kan de long, de nier of het hart van een varken goed van 

pas kan komen. De organen van een varken en de mens lijken hard op elkaar.  

 

7. Het hoofd van een varken is naar de grond gericht.  

Juist – Een varken zijn hoofd is vaak naar de grond gericht. Hij wroet met zijn neus vaak in de 

grond.  

 

8. Varkens eten alleen groenten.  

Onjuist – Varkens eten alles wat ze tegenkomen. fruit, groenten en zelfs vlees.  

 

9. Varkens ruiken beter dan de mens. 

Juist – Varkens kunnen tot wel 300 meter ver ruiken, ze hebben een gevoelige neus.  

 



10. In de toekomst kunnen we de endeldarm, lever en de blaas gebruiken voor de mens.  

Onjuist – Voor de mens zijn in de toekomst de volgende organen van het varken bruikbaar: 

hart en hartkleppen, bloedvaten, huid, pancreascellen, nieren, beenmerg, hersenweefsel, 

lever … 

 

11. Biggetjes worden geboren met scherpe tanden om hun broertjes en zusjes te bijten om zo 

het beste plekje tot zich te winnen om te drinken bij hun mama.  

Juist – Biggetjes worden geboren met scherpe tanden zodat ze hun broertjes en/of zusjes 

kunnen bijten om het beste plekje te winnen aan de tepel van de mama.  

 

12. Chirurgen oefenen met opereren op het lichaam van een varken.  

Juist – Het lichaam van de mens lijkt zo hard op dat van het varken dat chirurgen hierop 

kunnen oefenen.  


