
 

 

 

 

 

8E EDITIE GROTE VERKEERSQUIZ: 
FRIS JE VERKEERSKENNIS OP, EN WIN MOOIE PRIJZEN! 

PERSBERICHT – 16 OKTOBER 2017 

 

Op een speelse manier je verkeerskennis bijspijkeren? Dat kan vanaf 16 oktober met de achtste editie 

van De Grote Verkeersquiz, een online wedstrijd voor alle weggebruikers. De quiz 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. Zoals ieder jaar is daar ook een 

mooie prijzenpot mee gemoeid. Wie minstens 14 op 20 behaalt kan meedingen naar de hoofdprijs, 

een reischeque ter waarde van 1000 euro, of een van de tientallen andere mooie prijzen. Meespelen 

kan tot en met 30 november op www.degroteverkeersquiz.be. 

 

 

 

 

 

De Grote Verkeersquiz: leuk en leerrijk 

Mensen op een leuke een laagdrempelige manier iets laten bijleren over veilig verkeersgedrag, dat blijft nog 

steeds de doelstelling van De Grote Verkeersquiz. Met vragen over recente vernieuwingen in de wegcode zoals 

de regels voor elektrische fietsen, over risicogedrag zoals sms’en achter het stuur, maar evengoed over de 

voorrangsregels of de exacte betekenis van verkeersborden, zet de VSV de deelnemers aan het denken over 

hun rol in het dagelijkse verkeer. Kennis van de verkeersregels is daarbij uiteraard van belang, maar er is ook 

aandacht voor zaken als ecologisch rijden en het correct inschatten van risico’s. 

 

Vorig jaar kende de quiz met meer dan 117.000 unieke deelnemers een recordeditie, met een groei van meer 

dan 40% tegenover het jaar voordien. Met deze achtste editie hoopt de VSV uiteraard nog meer mensen te 

bereiken. Werner De Dobbeleer (VSV): ‘Een online quiz is de ideale manier om mensen iets te laten bijleren over 

veilig verkeer. Maar het laat ons ook toe om te detecteren welke ‘gaten’ er nog zitten in de verkeerskennis van 

de Vlamingen. Zo bleek de kennis over wat te doen bij een ongeval bij de vorige editie niet zo goed. Daar kunnen 

we dan op inspelen met onze educatieve projecten. Over het algemeen kan de verkeerskennis van de 

gemiddelde Vlaming beslist nog een stuk beter, en daar willen we met deze quiz toe bijdragen’. 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ondersteunt De Grote Verkeersquiz: ‘Wie vindt 

het niet leuk om te quizzen? Het is de ideale manier om mensen hun verkeerskennis te testen of om hen iets te 

http://www.degroteverkeersquiz.be/


laten bijleren over veilig verkeer. Het is letterlijk van levensbelang de verkeersregels goed te kennen en toe te 

passen. De Grote Verkeersquiz maakt bijleren leuker dan ooit’, aldus minister Weyts. 

 

Speciaal voor voetballiefhebbers: De Grote Verkeerscup 

Het recordaantal deelnemers vorig jaar had onder meer te maken met De Grote Verkeerscup, de ‘voetbaleditie’ 

van de quiz die in samenwerking met de Pro League tot stand kwam. Die succesvolle samenwerking wordt ook 

dit jaar verdergezet. Het gaat om dezelfde verkeersquiz, maar je speelt om je favoriete voetbalclub naar de 

overwinning te helpen. Bovendien zijn er prijzen te winnen die met voetbal te maken hebben: fluohesjes van je 

voetbalpoeg (collector’s item!), voetbaltickets en gehandtekende gadgets. De 24 clubs van eerste klasse, zowel 

A als B, doen mee. Om De Grote Verkeerscup te promoten, neemt één speler van elke club het in een 

verkeersquiz op tegen zijn concurrenten. Elke week vallen een aantal spelers af. Eind november weten we dan 

wie de slimste voetballer van de Belgische voetbalcompetitie is. Onder meer Massimo Bruno, Brandon 

Mechele, Renaud Emond en Javier Martos verdedigen de kleuren van hun club.  

 

Le Grand Quiz de la Route en The Great Traffic Quiz 

Dankzij de samenwerking met het Waalse verkeersveiligheidsagentschap AWSR (Agence Wallonne pour la 

Sécurité Routière) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn zowel De Grote Verkeersquiz als De Grote 

Verkeerscup ook beschikbaar in het Frans en in het Engels, op respectievelijk www.quizdelaroute.be en 

www.greattrafficquiz.be, en op www.lacoupedelasecuriteroutiere.be en www.greattrafficcup.be. Vooral grote 

bedrijven reageren enthousiast op de drietalige quiz. Op die manier kunnen ze De Grote Verkeersquiz immers 

aanbieden aan anderstalige personeelsleden en expats. 

 

Meer dan 420 bedrijven quizzen mee 

Voor het vierde jaar op rij kunnen bedrijven de quiz via een gepersonaliseerde webpagina aanbieden aan hun 

werknemers en zo de verkeerskennis van hun personeel opfrissen. Meer dan 420 bedrijven en organisaties, 

samen goed voor zo’n 210.000 personeelsleden, gaan dit jaar de uitdaging aan. Er zijn ook aangepaste prijzen 

te winnen, zoals demonstraties met een tuimelwagen of een VR-simulator voor het hele bedrijf, of Drive 2.0-

toestellen die het rijgedrag in kaart brengen (aangeboden door DATS24).  

 

Infoplatform www.veiligverkeer.be  

De promotiecampagne voor De Grote Verkeersquiz steunt op ludieke beelden rond afleiding en vermoeidheid, 

twee belangrijke risicofactoren in het verkeer. Je kent het gevoel wel: ‘Hoe zat het daar ook alweer mee?’. Wie 

meer wil weten over deze en tal van andere verkeersveiligheidsthema’s, kan terecht op het VSV-infoplatform 

Veilig Verkeer: www.veiligverkeer.be. Handig om even te checken vooraleer je de quiz speelt! 

 

                

 

http://www.quizdelaroute.be/
http://www.greattrafficquiz.be/
http://www.lacoupedelasecuriteroutiere.be/
http://www.greattrafficcup.be/
http://www.veiligverkeer.be/
http://www.veiligverkeer.be/


Hoe meespelen? 

Quizzen kan tot en met 30 november 2017, middernacht. Om mee te spelen surf je naar 

www.degroteverkeersquiz.be (of www.degroteverkeerscup.be), waar je twintig meerkeuzevragen te 

beantwoorden krijgt. Wie minimum 14 op 20 haalt en de schiftingsvraag beantwoordt, maakt kans op een van 

de tientallen mooie prijzen. 

 

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. 

 

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. 

 

 

VSV, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen - 015 44 65 50 - info@vsv.be - www.vsv.be 

 

- Einde persbericht - 
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