LESFICHE
Een route uitstippelen met het openbaar vervoer

#
Wat is een fietspad?
A. Een roodgeverfde strook.
B. Een strook aangeduid
met twee evenwijdige
onderbroken lijnen of met
een rond blauw bord met
een fiets op.

Moet je met je step
of skateboard op het
fietspad rijden?

Heb je voorrang aan een
fietsoversteekplaats?

A. Ja, altijd.

B. Ja, maar alleen als
ik afstap.

B. Nee, op het voetpad.

A. Ja, altijd.

C. Enkel als ik sneller ga dan
stapvoets.

C. Neen.

Wat is de maximum
toegelaten snelheid van
een speedpedelec?

Wat is een fietsostrade?

Mag je gsm’en
op de fiets?

A. 35 km/u.

B. Een lange fietsroute
tussen steden en
gemeenten.

B. Nee, je krijgt er zelfs een
boete voor van meer dan
100 euro.

C. Een fietspad waar je
minimum 20 km/u
moet rijden.

C. Neen, maar je krijgt er
alleen een waarschuwing
voor.

Vanaf welke afstand is een
reflector ‘s nachts zichtbaar
als er een licht op schijnt?

Mag ik een toeter op mijn
fiets zetten?

C. Een strook aangeduid met
vierkante witte blokken.

B. 45 km/u.
C. 55 km/u.

Hoe snel mag je fietsen in
een zone 30?
A. Maximum 25 km/u.

A. Een fietspad enkel voor
elektrische fietsen.

B. Maximum 30 km/u.

A. Vanaf 50 meter.

C. Zone 30 geldt niet voor
fietsers. Je mag er dus zo
snel fietsen als je wil.

B. Vanaf 150 meter.
C. Vanaf 300 meter.

A. Ja, dat mag.

A. Ja, maar niet in plaats
van een fietsbel.
B. Neen, toeters zijn
verboden op een fiets.
C. Ja, dat mag zelfs in plaats
van een fietsbel.
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Mag je de flits van je gsm als
fietslicht gebruiken?
A. Neen, dat mag niet, ik
moet mijn beide handen
altijd aan het stuur
houden.

Je wil de straat oversteken
op 20 meter van een
zebrapad. Mag dat?
A. Ja.

Je steekt de straat over via
een zebrapad en het licht
springt op rood. Wat moet je
doen?

B. Ja, maar dan heb ik geen
voorrang.

A. Ik loop snel over.

C. Neen, ik moet oversteken
via het zebrapad.

C. Ik stap zonder aarzelen
verder.

Waar moet je wandelen als
er geen voetpad, fietspad of
berm is?

Waar vinden de meeste
ongevallen met een
voetganger plaats?

Je wil de rijbaan oversteken.
Heb je voorrang?

A. Rechts op de weg.

A. Op het voetpad.

B. Links op de weg.

B. Op het zebrapad.

C. Ik mag kiezen.

C. Op het fietspad.

B. Ik heb als voetganger
altijd voorrang.

Mag je meerijden op de
bagagedrager van een fiets?

Een vrachtwagen stopt aan
het zebrapad. Waar kan je
best oversteken?

Er nadert een tram en je
wil de straat oversteken.
Wie heeft voorrang?

A. Zo dicht mogelijk voor de
vrachtwagen.

A. Ik heb voorrang.

B. In het midden van het
zebrapad.

C. Ik heb voorrang, maar
geef de tram voorrang als
hij mij niet gezien heeft.

B. Neen, dat mag niet want
mijn licht moet vast aan
mijn fiets hangen.

B. Ik loop snel terug.

C. Ja, dat mag.

A. Ja, altijd.
B. Ja, maar alleen als er
voetsteunen voorzien zijn.
C. Neen, nooit.

C. Zo ver mogelijk van de
vrachtwagen, op het
zebrapad.

A. Alleen als ik via het
zebrapad ga.

C. Alleen in een zone 30.

B. De tram heeft voorrang.
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Hoe word je minder nat
in de regen?
A. Door rustig te stappen.
B. Door hard te lopen.
C. Door zigzag te wandelen.

Er is geen voetpad dus jij en
je vriend wandelen op het
fietspad. Wat moeten jullie
doen als er een fietser
aankomt?

De deuren van de trein
openen en je wil opstappen.
Wat kan je best doen?

A. Achter elkaar gaan
wandelen.

B. Ik wacht op het teken van
de conducteur om in te
stappen.

B. Verder stappen op de
rijbaan.

Wat is spoorlopen?
A. Op de sporen lopen
waar en wanneer dat
verboden is.
B. Te dicht bij de sporen
staan op het perron.
C. Een loopwedstrijd op
de sporen.

Mag je je fiets meenemen
op de bus?
A. Ja, dat mag en is gratis.
B. Ja, dat mag, maar je moet
een apart ticket kopen
van 3 euro.
C. Neen, dat mag niet.

A. Ik stap meteen op zodat er
zeker geen vertraging is.

C. Naast elkaar blijven
wandelen.

C. Ik laat de mensen op de
trein eerst afstappen en
stap daarna pas zelf op.

Waar mag je op de bus
stappen?

Mag je je fiets meenemen op
de trein?

A. Vooraan.

A. Ja, dat mag en is gratis.

B. Achteraan.
C. Zowel vooraan als
achteraan.

B. Ja, dat mag, maar je moet
een apart ticket kopen van
5 euro.

Je komt aan een overweg en
de lichten springen op rood.
Wat mag je doen?

Je bent te laat om een ticket
te kopen en je moet de trein
halen. Wat kan je best doen?

A. Niets. Je moet stoppen en
wachten tot het licht op
wit springt.

A. Je stapt op, wacht tot de
conducteur langskomt en
koopt dan een ticket.

B. Zolang de slagboom nog
niet omlaag gaat, mag je
oversteken.

B. Je gaat naar de conducteur en koopt een ticket
(€ 7 extra)

C. Als de trein gestopt is,
mag je oversteken.

C. Je stapt op en verstopt je
voor de conducteur.

C. Neen, dat mag niet.
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Je wil van de bus stappen
en ziet een fietser naderen.
Wat kan je best doen?

Hoeveel meter heeft een
trein die met 120 km/u rijdt
nodig om tot stilstand te
komen?

Kan je een busticket kopen
via sms?

A. Minder dan 300 m.

A. Ja, door ‘DL’ te sms’en
naar 4884 als je op de
bus zit.

B. Ik stap uit want ik heb
voorrang.

B. Tussen de 300 en
de 700 m.

B. Neen, dat kan alleen voor
de trein.

C. Ik kijk of de fietser mij
gezien heeft en afremt.
Dan pas stap ik uit.

C. Meer dan 700 m.

C. Ja, door ‘DL’ te sms’en
naar 4884 voordat je
opstapt.

Wat is de overlevingskans
van een voetganger bij een
aanrijding door een auto die
met 50 km/u rijdt?

Hoeveel weegt je boekentas
van 10 kg bij een botsing met
70 km/u?

Hoeveel personen mogen
er maximum meerijden
in de auto?

A. 70 kg.

A. 5.

A. 25%.

B. 350 kg.

B. 7.

C. 700 kg.

C. Evenveel als het aantal
beschikbare gordels.

Wat doet een flitspaal?

Wat is een kiss-and-ride?

Wat is carpoolen?

A. Foto’s nemen van auto’s
die niet in orde zijn met de
verzekering.

A. Een zone waar je mag
wachten om iemand op te
halen.

A. Een auto in het water
rijden.

A. Ik laat de fietser eerst door
want hij heeft voorrang.

B. 45%.
C. 65%.

B. Foto’s nemen van auto’s
die snelheidsovertredingen maken of door het
rode licht rijden.
C. Het aantal auto’s tellen
dat ergens voorbijrijdt.

B. Een zone waar koppels
kunnen afspreken om
samen te rijden.
C. Een zone waar je iemand
kan afzetten en ophalen
en nadien meteen weer
doorrijdt.

B. Met verschillende
personen samenrijden
om zo minder auto’s te
gebruiken.
C. Slippen op een nat
wegdek.
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Wanneer mag een auto de
vier richtingaanwijzers
gebruiken?

Hoeveel procent van de
Belgen brengt hun kind met
de auto naar school?

Aan welke kant van de auto
kan je best uitstappen?

A. Altijd.

A. 23%.

B. Alleen om te laden en te
lossen.

B. 47%.

B. Aan de huizenkant.

C. 66%.

C. Alleen bij gevaarlijke
situaties, panne en
vrachtverlies.

Hoe moet je je gordel
dragen?
A. Enkel de heupriem is
verplicht.
B. Enkel de schouderriem is
verplicht.
C. Zowel de schouder- als de
heupriem zijn verplicht.

A. Aan de straatkant.
C. Dat hangt ervan af op
welke plaats je zit.
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