
 

 

 

 

8E EDITIE GROTE VERKEERSQUIZ TELT MEER  
DAN 115.000 DEELNEMERS 

PERSBERICHT – 14 DECEMBER 2017 

 

De achtste editie van De Grote Verkeersquiz, een online wedstrijd waarmee weggebruikers op een 

speelse manier hun verkeerskennis kunnen bijspijkeren, telde dit jaar in totaal meer dan 115.000 

deelnemers. Meer dan 70.000 quizzers haalden minstens 14 op 20 en konden dus meedingen naar 

een van de tientallen mooie prijzen. De Grote Verkeersquiz is een initiatief van de VSV (Vlaamse 

Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Vlaamse overheid en het Brussels en Waals 

Gewest, en met de steun van Het Nieuwsblad en DATS 24. 

 

 

 

 

 

Quizformule blijft aanspreken 

Exact 115.738 weggebruikers hebben tussen 16 oktober en 30 november deelgenomen aan de achtste editie 

van De Grote Verkeersquiz. In totaal werd de quiz meer dan 266.000 keer gespeeld, het is dus duidelijk dat de 

populaire quizformule een grote groep weggebruikers blijft aanspreken. Pieter Vandenbroucke uit Gentbrugge 

kwam als eindwinnaar uit de bus en gaat naar huis met een reischeque ter waarde van 1000 euro. 

 

Goede scores voor veiligheid, kennis verkeersregels kan beter 

Vragen over verkeersonveilig gedrag werden met 78,9% correcte antwoorden het vaakst juist beantwoord, 

terwijl de regels voor voetgangers en fietsers met 57% correcte antwoorden het minst goed gekend blijken. 

Ook de kennis over algemene verkeersregels en verkeerstekens kan met respectievelijk 64,0% en 68,2% 

correcte antwoorden een stuk beter. 

 

‘Toegegeven, de vragen waren niet altijd voor de hand liggend en het gaat uiteraard maar om een quiz, maar 

de resultaten zetten toch aan het denken. Ook bij vorige edities bleken de regels voor kwetsbare weggebruikers 

het minst goed gekend, het gaat dus niet om een eenmalige vaststelling’ zegt Werner De Dobbeleer (VSV). Tot 

de minst gekende regels horen bijvoorbeeld het inhalen van fietsers in een fietsstraat (minder dan 1 op 4 

deelnemers weet dat fietsers er elkaar wel mogen inhalen), en het naast elkaar rijden van fietsers (minder dan 

1 op 4 weet dat fietsers op een fietspad met drie naast elkaar mogen rijden, maar nooit op de rijbaan). 

 

‘We blijven op alle fronten strijden tegen “de schande van de 400” verkeersdoden uit 2014’, zegt Vlaams 

minister van Mobiliteit Ben Weyts. ‘Als je weet dat 9 op 10 verkeersongevallen worden veroorzaakt door 



menselijk gedrag, dan weet je dat we onze verkeersintelligentie moeten blijven bijschaven. Met De Grote 

Verkeersquiz kan je op een leuke een laagdrempelige manier bijleren over veilig verkeer. Met vragen over 

nieuwe verkeersregels, maar evengoed over risicogedrag of de exacte betekenis van verkeersborden’, aldus 

minister Weyts. 

 

Quiz voor bedrijven en voetballiefhebbers 

Voor het vierde jaar op rij konden ook bedrijven de quiz aanbieden aan hun werknemers. 350 bedrijven 

hebben van die mogelijkheid gebruik gemaakt, samen goed voor 17.187 unieke deelnemers. In samenwerking 

met de Pro League was er ook een aparte ‘voetbaleditie’ van de quiz, De Grote Verkeerscup. Deelnemers aan 

De Grote Verkeerscup speelde de verkeersquiz in naam van hun favoriete voetbalclub en konden 

voetbalgerelateerde prijzen winnen. In totaal 21.264 voetballiefhebbers namen deel, Sporting Lokeren 

behaalde de hoogste plaats in het klassement met een gemiddelde score van 16,7 op 20. 

 

Via een samenwerking met het Waalse verkeersveiligheidsagentschap AWSR en het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest liep de verkeersquiz voor de tweede keer ook in het Frans. Le Grand Quiz de la Route telde dit jaar 

32.695 deelnemers.  

 

Wie zijn verkeerskennis wil oefenen kan daarvoor nog altijd terecht op www.groteverkeersquiz.be, maar er zijn 

geen prijzen meer te winnen. 

 

 

Perscontact 
Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

Jeroen Tiebout 

Woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 

0477 99 80 88 

Jeroen.tiebout@vlaanderen.be 
 

 
Over de VSV 
De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) is hét Vlaamse vormingscentrum over verkeer en mobiliteit dat wil bijdragen aan 

een duurzame en veilige samenleving door mensen kennis en inzicht bij te brengen in de verkeerskunde. Ze realiseert dat 

met een open geest, op een praktische en duurzame manier, en door met alle mogelijke partners samen te werken. De VSV 

werd per decreet opgericht door het Vlaams Parlement en voert projecten uit in opdracht van de Vlaamse minister van 

Mobiliteit en Openbare Werken. 

 

Over het Beleidsdomein MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken vormt samen met twee intern verzelfstandigde agentschappen - het 

Agentschap Wegen en Verkeer en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - het Vlaams Ministerie van 

Mobiliteit en Openbare Werken. Samen met de extern verzelfstandigde agentschappen De Lijn, De Scheepvaart en 

Waterwegen en Zeekanaal vormt dat Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken op zijn beurt het 

Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. 
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Over het Departement MOW 
Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt de bevoegde minister inhoudelijk bij de beleidsvoering, 

zowel voor mobiliteit en verkeersveiligheid als voor investering, beheer en exploitatie van de transport- en de 

haveninfrastructuur. 
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