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Oefenvragen

Voorrang
Je ziet geen zebrapad. Mag je hier de straat oversteken?   
a. Ja, maar ik moet wel opletten en auto’s voorrang verlenen. 

b. Ja, maar enkel als een politieagent of gemachtigd opzichter me overlaat.

c. Neen.

Je fietst op de rijbaan en komt het omcirkelde bord tegen.  
Wat betekent dat? 
a. Aan de volgende zijstraat moeten andere bestuurders mij voorrang 

verlenen.

b. Aan de volgende zijstraat is het heel gevaarlijk.

c. Ik nader een smalle zijstraat.

Hier zijn geen verkeerslichten of -borden. Fietser 1 en 2 komen op 
hetzelfde moment aangereden. Wie heeft voorrang? 
a. Fietser 1.

b. Fietser 2.

c. Wie het snelst is.

Je komt aangefietst en er komt een auto van links.  
Wie heeft er voorrang? 
a. De auto.

b. Ik als fietser.

c. Wie eerst is, mag snel doorrijden.

Een voetganger wil oversteken op een zebrapad en jij komt met je 
fiets aangereden. Wat moet je doen?   
a. Ik rijd door, maar waarschuw de voetganger even met mijn fietsbel.

b. Ik rijd door want als fietser heb ik voorrang.

c. Ik stop en laat de voetganger oversteken.
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OEFENVRAGEN 
Voorrang

Je bent aan het oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten. 
Er komt een auto aangereden. Wat moet je doen? 
a. Ik keer terug naar het begin van het zebrapad.

b. Ik stap verder, want ik heb voorrang.

c. Ik stop en laat de auto door, want hij heeft voorrang.

Je komt met de fiets aan een kruispunt met het omcirkelde bord. 
Wat moet je doen?  
a. Ik moet aan het volgende kruispunt voorrang verlenen aan iedereen die 

van rechts komt.

b. Ik rijd rustig verder, want ik heb voorrang aan het volgende kruispunt.

c. Ik stop, want het volgende kruispunt is zeer gevaarlijk.

Je fietst binnen de bebouwde kom achter de bus. De richtingaan-
wijzer knippert om de bushalte te verlaten. Wat moet je doen? 
a. Ik bel en als de chauffeur me gezien heeft rijd ik door.

b. Ik kan veilig langs de bus, want ik heb voorrang.

c. Ik stop, want een bus met zijn richtingaanwijzer aan heeft voorrang bij het 
verlaten van de halte.

Je fietst op een smalle rijbaan en nadert een hindernis. Wie mag 
het eerst door? 
a. Dat spreken we ter plaatse af.

b. De snelste mag eerst door.

c. Ik moet de tegenligger eerst doorlaten.

Je nadert al fietsend deze oversteekplaats. Heb je hier voorrang? 
a. Ja.

b. Ja, maar alleen als ik traag fiets.

c. Neen.
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