
Welk bot is dit? 



platte botten
Langwerpige en smalle botten met 
aan één kant een gewricht, of botten 
met brede, platte kanten en een 
gewrichtskom.

compacte botten
Gedrongen en massief gevormde 
botten met veel gewrichtsvlakken.

onregelmatige botten
Korte botten met allerlei uitsteeksels  
en in het midden een gat.

lange botten 
Botten die bestaan uit een lange staaf 
met aan beide uiteinden een gewricht.

Welk bot is dit? 

schedel en onderkaak
Met tanden en kiezen  
en naden in de schedel.

rest
Horens, hoefbeenderen, en kleine  
boonvormige botten (sesambotjes).

let op de vorm
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lange staafvormige botten let op de uiteinden, de gewrichten

plat vlak en bol scharnier
Het bot heeft aan één  kant een plat vlak 
en aan de andere kant een bol gewricht 
met een richel. Het bot is recht.

  
Botten met 2 holle uiteinden. Het bot 
is niet helemaal recht. 

kogel en rolgewricht  
Het bot heeft aan één kant een grote 
gladde knobbel. Het gewricht aan de 
andere kant heeft een golvende lijn. 
Het bot is niet helemaal recht.

ellepijp
Aan de bovenkant zit een soort haak. 
Daar zit aan de binnenkant een gewricht 
met gladde vlakjes. De onderkant is
smaller.

b ca
kogel vlak

hol

hol
scharnier scharnier scharnierscharnier

kogel vlak

ga naar ga naar ga naar

kuitbeen 
Smal en lepelvormig bot. Aan beide 
uiteinden zit een klein vlak gewrichtje.
Het bot is dun en breekbaar.

4



kogel en rolgewricht opperarmbeen of dijbeena

opperarmbeen
1. De kogel zit in dezelfde lijn als het   
 scharniergewricht (zie stippellijn).
2. De kogel is glad, er zit geen deukje in.

dijbeen
1.  De kogel en het scharnier staan 
 onder een hoek op elkaar.
2.  In de kogel zit vaak een deukje.

1 1

2
2

achter

achter

voor

voor
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plat vlak en bol scharnier middenhandsbeen of middenvoetsbeenb

middenhandsbeen
Aan de bovenkant is de doorsnede van 
het bot afgeplat.

middenvoetsbeen
Aan de bovenkant is de doorsnede van 
het bot bijna rond of ovaal.

let op
Vooral de middenhands- en middenvoetsbeenderen 
van hoef-dieren (evenhoevig, b.v. koe, onevenhoevig 
b.v. paard) worden vaak gevonden. 

boven

hond varken evenhoevig

evenhoevig evenhoevig

onevenhoevig

onevenhoevig onevenhoevig

achterpoten (voet)

bovenboven boven
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c botten met 2 holle uiteinden

spaakbeen      
Het bot is vaak in de lengte afgeplat. 
De ene kant bestaat uit holle vlakken. De 
andere kant heeft soms scherpe richels.

scheenbeen
De ene kant heeft is driehoekig. 
Het bot is een beetje gebogen. 
De andere kant bestaat uit twee 
gleuven evenwijdig aan elkaar.

boven

boven

onder
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platte botten

ellepijp
Aan de bovenkant zit een soort haak. 
Daar zit aan de binnenkant een gewricht 
met gladde vlakjes. De onderkant is
smaller.

kuitbeen 
Smal en lepelvormig bot. Aan beide 
uiteinden zit een klein vlak gewrichtje.
Het bot is dun en breekbaar.

borstbeen
Plat bot met naden.

Bij herkauwers zoals een koe ontbreekt 

het kuitbeen en zijn spaakbeen en ellepijp 

meestal aan elkaar gegroeid.

rib
Langwerpig en gebogen bot, met aan 
één kant een gewricht. De doorsnede 
van het bot is plat.

botten met kom
Brede platte botten met ronde kom.

aga naar
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botten met kom

schouderblad     
Driehoekig blad met ovale kom. Op het blad 
staat een uitstekende kam.

heupbeen
Bot met brede platte stukken en ronde kom. 
Naast de kom zit een gat.

a

kom gat

kam

kom
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compacte botten vaak veel gewrichtsvlakken (= gladde stukken)

sprongbeen      
Het bot heeft een rolvorm en bestaat 
uit gladde ronde vlakken. De dubbele 
katrol kan scheef of recht staan.

hielbeen
Het bovenste deel van het bot is plat 
en stomp. Het onderste deel  bestaat 
uit een driehoekige punt met gladde 
vlakjes. Vlak daarboven zit een soort 
vleugeltje.

koot 1      
Korte botjes met hol bovengewricht 
en bol ondergewricht. Onder koot 1 
volgt koot 2.

koot 2
Korte botjes met hol bovengewricht 
en bol ondergewricht. Iets korter en 
breder dan koot 1.

paard koe

boven

onder
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onregelmatige botten

atlas (= eerste nekwervel)
Plat en wijd bot, dat eindigt in twee 
vleugels. In het midden zit een breed 
gat. Het maakt ja-knikken mogelijk.

draaier (= tweede nekwervel)
Langwerpig bot met een flinke kam, 
en een uitsteeksel. Het uitsteeksel 
past in een groef van de atlas, 
waardoor nee-schudden mogelijk is.

andere typen wervels
Wervels met dwarsuitsteeksels en 
doornuitsteeksel, waaronder nekwer-
vels, borstwervels, lendewervels en 
staartwervels.

aga naar

nekwervels
borstwervels lendewervels

Staartwervels
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wervels: verschillende typesa

lendewervel     
Met vijf uitsteeksels, waarvan drie lang 
en plat en één gat.

staartwervel
Met vijf of zes stompe uitsteeksels en 
meestal één gaatje.

heiligbeen     
Vergroeide wervels met meer dan twee 
gaten in één vlak. Het past precies in 
het achterste deel van het bekken.

nekwervel     
Met vijf uitsteeksels en drie gaten.

zeezoogdierwervel    
De opening is driehoekig. 
De uitsteeksels overlappen niet 
met aansluitende wervels.

borstwervel
Met een lang uitsteeksel, een gat en 
meer gladde plekjes waar ribben aan 
vastzitten.
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schedel en onderkaak

schedel      
Bolle vorm van aan elkaar gegroeide 
botten met oogkassen. 

onderkaak
Plat bot met tanden en kiezen. Waar 
deze zijn losgeraakt, zijn de gaten te zien 
waar de wortels in gezeten hebben.

losse tanden en kiezen
Met kroon en wortels.

a

boven

zijkant
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losse tanden en kiezen

mammoetpaard kies hond/kat varken/beerhert/koe hoektand

a

kiezen planteneters vleeseters kiezen alleseters
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rest tanden, klauwen, etc

hoorn
Vaak hol. Het bestaat uit hoornstof, waar 
ook onze nagels van zijn gemaakt.

knieschijf     
Afgeplat knoopachtig botje.

hoefbeen/klauwtje
Afgeplat botje, vaak driehoekig.

hoornpit     
Krom sponsachtig bot. Soms zit er nog 
een stuk schedel aan vast.

achter

klauwbotje

hoefbeen

zij
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