Naam:

Quiz spoorlopen
Opdracht: omcirkel het juiste antwoord

Regels aan de overweg
1. Mag je de overweg oversteken als de slagbomen nog gesloten zijn?
a) Ja, als de trein al voorbij gereden is.
b) Nee, dat mag nooit.
c) Ja, als de slagbomen naar boven gaan.
2. Je moet pas stoppen voor de overweg als …
a) de slagbomen omlaag zijn.
b) de slagbomen naar beneden gaan.
c) je het belsignaal hoort en de lichten op rood staan.
3. Het sein voor de treinbestuurder is rood. Dat betekent dat de trein hier niet mag doorrijden.
a) Juist.
b) Fout.
4. Wat moet je doen aan een overweg zonder belsignaal, lichten of slagbomen?
a) Goed links en rechts kijken of er geen trein aankomt.
b) Je hebt hier voorrang op de trein.
c) Je mag hier nooit oversteken.
Veilig op het perron en ongevallen
5. Om welke reden wordt er het meest aan spoorlopen gedaan?
a) Iets laten vallen op het spoor.
b) Waaghalzerij.
c) Een kortere weg.
6. Hoeveel seconden zitten er tussen het horen van een trein en het voorbijrijden ervan?
a) 3 tot 5 seconden.
b) 8 tot 10 seconden.
c) 13 tot 15 seconden.
7. Je staat op het perron en laat je rugzak op de sporen vallen. Wat moet je doen?
a) Ik neem mijn rugzak van de sporen want ik zie geen trein aankomen.
b) Ik roep de hulp in van het stationspersoneel.
c) Ik bel naar het infonummer van de NMBS.
8. Wat moet je doen als je op het perron of in de trein te maken krijgt met agressie?
a) Het noodnummer (0800 30 230) van de NMBS bellen.
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b) Zelf ingrijpen.
c) Niets.
Gevolgen en straffen
9. Hoeveel meter heeft een trein die met 120 km/u rijdt nodig om te stoppen?
a) ± 200 meter.
b) ± 400 meter.
c) ± 700 meter.
10. Welke straf riskeer je als je de sporen oversteekt waar dat verboden is?
a) Een boete van 240 tot 3000 euro.
b) Een boete van 150 euro bij de eerste keer.
c) Een waarschuwing bij de eerste keer.
11. Voor hoeveel uur treinvertraging per dag zorgt spoorlopen?
a) Minder dan 1 uur.
b) 3 tot 4 uur.
c) Meer dan 4 uur.
12. Hoeveel dodelijke ongevallen waren de laatste jaren gemiddeld het gevolg van spoorlopen?
a) 2 tot 5.
b) 5 tot 10.
c) 10 tot 25.
Preventie
13. Wat voor preventiefilmpjes werken het best om mensen bewust te maken van gevaar?
a) Informerende filmpjes.
b) Choquerende filmpjes.
c) Emotionerende filmpjes.
14. Een van de preventiemaatregelen tegen spoorlopen zijn struikelmatten. Wat zijn dat?
a) Matten die tussen de sporen liggen en het moeilijker maken om de sporen over te steken.
b) Matten op het perron waardoor je goed voelt wanneer je in de buurt van het spoor komt.
15. Is spoorlopen een groot probleem in België?
a) Nee, dat gebeurt in België niet vaak.
b) Er is nog wel wat werk, maar er doen steeds minder mensen aan spoorlopen.
c) Ja, er is een stijging van het aantal spoorlopers.
16. Welk van deze slogans hoort bij een bewustmakingscampagne rond spoorlopen?
a) Je leven is een omweg waard.
b) Hij is te snel gegaan.
c) Bij mij ben je veilig.
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