
 
VEILIG FIETSEN - KENNISTEST 

5-de leerjaar  

30 en 31 mei 2013 
 

 

Naam en voornaam : 

..............................................  

School : 

...................................................... 

Klas : 

............  

1. 

Hoeveel doelmatige werkende remmen 
moet je fiets hebben ? (gewone fiets met 
wieldiameter van méér dan 500 mm) 

� 1 rem werkend op het voorwiel 

� 1 rem werkend op het achterwiel 

� 2 remmen (1 werkend op het voorwiel 
en 1 werkend op het achterwiel) 

 

2. 
 

 
(blauwe achtergrond)

 

Wat is de betekenis van 

dit verkeersbord (D1) ? 

� Gevaarlijke bocht naar links. 

� De voorrangsweg maakt een bocht in 
de richting van de pijl. 

� Alle bestuurders zijn verplicht de door 
de pijl aangeduide richting te volgen. 

 

3. 

Als het fietspad belemmerd is ? � Mag ik op de rijbaan rijden en heb ik 
voorrang. 

� Mag ik op de rijbaan rijden maar moet 
ik voorrang geven aan het andere 
verkeer. 

� Mag ik over het voetpad fietsen. 

 

4. 
 
 

 
 

 (rode rand) 

Wat is de betekenis van 

dit verkeersbord (B15) ? 

� Kruispunt waar voorrang van rechts 
geldt. 

� Kruispunt met smalle zijstraat. 

� Voorrang (aan het volgende kruispunt). 

 

5. 
 

   
 

(rode rand) 

Wat betekent dit 
verkeersbord (B17) ? 

� Gevaarlijk kruispunt. 

� Kruispunt waar de voorrang van 
rechts geldt. 

� Kruising van een openbare weg door 
één of meer buiten de rijbaan 
aangelegde sporen. 

 

6. 
A 

 

B 

 

C 

 

Welk bord mag ik voorbij fietsen ? 
� A 

� B 

� C 



7. 
 

 
 
(blauwe achtergrond)

Wat betekent dit 
verkeersbord (F99a) ? 

� Speelstraat. 

� Deel van de openbare weg 
voorbehouden voor het verkeer van 
voetgangers en fietsers. 

� Woonerf. 

 

8. 

 

Groen verkeerslicht met stopbord : 

� Je rijdt gewoon verder; 
� Je mag verder rijden maar het is aan 

te bevelen om eerst te stoppen; 
� Je moet eerst stoppen vooraleer 

verder te rijden; 

 

9. 

 

De agent staat in het midden van het 
kruispunt en steekt zijn arm ophoog : 
 

� Iedereen moet stoppen; 

� Bestuurders die hem langs voor 
naderen moeten stoppen; 

� Bestuurder die hem langs voor EN 
langs achter naderen moeten stoppen; 

 

10. 

 

Wie heeft hier voorrang, de tram of de 
voetganger ? 
 
� De tram heeft voorrang, de 

voetganger moet wachten; 
� de voetganger heeft altijd voorrang op 

het zebrapad; 

 

11. 
 

 
 

Wat is de betekenis van 
deze twee onderbroken 
strepen gevormd door 
witte vierkanten of 
parallellogrammen ? 

� Oversteekplaats voor fietsers. De 
fietser heeft voorrang. 

� Oversteekplaats voor fietsers.  Zij 
mogen zich slechts voorzichtig op de 
oversteekplaats begeven met inacht-
neming van de naderende voertuigen. 

� Oversteekplaats voor voetgangers 
maar de voetgangers hebben geen 
voorrang. 

 

12. 

Schiftingsvraag :  Hoeveel leerlingen gaan 
alle vragen juist beantwoorden ? (er zijn 
700 leerlingen ingeschreven) 

………………………………………………… 

 


