
  
 

 

24 PROFVOETBALLERS PROMOTEN DE GROTE VERKEERSCUP 

JARI DE BUSSER (KAA GENT): “ER VALLEN NOG ALTIJD TE VEEL 
SLACHTOFFERS IN HET VERKEER. OPGEFRISTE VERKEERSKENNIS IS VOOR 

ALLE WEGGEBRUIKERS VAN LEVENSBELANG.” 

 

Mechelen, 18 oktober 2018 - De Grote Verkeerscup, het kleine broertje van De Grote Verkeersquiz, is 

dit jaar aan zijn derde editie toe. Vierentwintig spelers uit de eerste klasse A en B  zetten zich in om de 

verkeersquiz voor voetbalsupporters te promoten. KAA Gent-doelman Jari De Busser (18) is een van 

de jongste gezichten van de sensibiliseringscampagne en heeft zijn rijbewijs bijna een jaar op zak. Hij 

hamert op het belang van het regelmatig opfrissen van de verkeerskennis: het uiteindelijke hoofddoel 

van De Grote Verkeerscup. 

 

Zelf bijna slachtoffer 

Dat roekeloosheid, of een gebrek aan verkeerskennis, een negatieve impact heeft op andere — in het slechtste 

geval kwetsbare — weggebruikers heeft De Busser jaren geleden zelf ondervonden. “Ik was elf jaar en fietste 

met mijn mama en zus door Herentals. Een chauffeur die achter het stuur aan het bellen was, reed door het 

rood en raakte het achterwiel van mijn zus. Zij kwam er met de schrik vanaf. Mijn moeder hield mij op het 

nippertje tegen, want ik wou gewoon oversteken. Ik zou zelf nooit willen meemaken dat iemand door mijn 

fouten in het verkeer fysiek of psychologisch gekwetst raakt. Die anekdote gaat maar over een bijna-ongeval, 

maar het zal me toch voor altijd bijblijven.”    

 

Jari De Busser slaagde bij de eerste poging voor zijn praktisch rijexamen, amper twee dagen na zijn achttiende 

verjaardag. “Mijn rijbewijs halen was voor mezelf en voor mijn voetbalcarrière een duidelijke prioriteit. Ik begon 

al aan mijn theorie-examen op mijn zeventiende. Mijn eerste poging mislukte, maar nadat ik grondiger 

studeerde, was ik geslaagd. Die ingestudeerde verkeerskennis pas ik vandaag zo goed mogelijk toe wanneer ik 

op de baan ben.” 

 

Voetbalsupporters strijden voor hun club 

Via De Grote Verkeerscup willen de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en de Pro League voetbalfans 

aanmoedigen om hun kennis over de verkeersregels op te frissen. “Er vallen nog altijd te veel slachtoffers in het 

verkeer. De quiz  is populair bij een brede doelgroep van chauffeurs, fietsers, voetgangers én voetbalfans. Ik 

verwacht dus wel dat hij een impact heeft”, zegt Jari De Busser. Hij gebruikt zijn voorbeeldfunctie graag om de 

campagne te ondersteunen.  

    

Jari De Busser figureert naast 23 andere spelers uit de eerste klasse A en B, waaronder Brandon Mechele (Club 

Brugge), Olivier Deschacht (KSC Lokeren) en François Kompany (KSV Roeselare)  in grappige campagnefilmpjes. 

De video’s kunnen makkelijk gedeeld worden op sociale media en zo kunnen voetbalfans elkaar aanmoedigen 

om mee te spelen. De quiz telt vijftien meerkeuzevragen over verkeer en mobiliteit. Wie minstens elf van de 

vijftien vragen correct beantwoordt, kan leuke voetbalgerelateerde prijzen winnen: wedstrijdtickets en gadgets 



van de deelnemende ploegen, maar ook hesjes met het clublogo, de naam en het rugnummer van de 

campagnegezichten.   

 

Wie meedoet kan zijn of haar favoriete voetbalploeg uit de Jupiler Pro League of de Proximus League naar de 

overwinning helpen in het klassement van De Grote Verkeerscup. In 2017 telde De Grote Verkeerscup meer 

dan 21.000 unieke quizzers  die deelnamen in naam van hun favoriete voetbalploeg. De overwinning ging toen 

naar KSC Lokeren.  

 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts ondersteunt het initiatief: “Zowel in het voetbal als in het verkeer is 

het belangrijk om de regels goed te kennen én toe te passen. Quizzen is de ideale manier om je eigen 

verkeerskennis te testen. Ondertussen leer je misschien nog iets bij en kan je zelfs mooie prijzen winnen.” 

 

Deelnemen aan De Grote Verkeerscup kan van 18 oktober tot en met 18 november via 

www.degroteverkeerscup.be (NL) of www.lacoupedelasecuriteroutiere.be (FR). 

 

Meer info 

• Bekijk de campagnefilmpjes op YouTube 

• Deelnemende spelers en ploegen: 

 

Selim Amallah Royal Excelsior Mouscron  Damien Marcq SV Zulte Waregem 

Jordan Botaka STVV  Javier Martos Sporting de Charleroi 

Jari De Busser KAA Gent  Brandon Mechele Club Brugge KV 

Olivier Deschacht Sporting Lokeren  Thibault Peyre R Union Saint-Gilloise 

Sebastien Dewaest KRC Genk  Nicolas Rommens KVC Westerlo 

Placca Fessou Beerschot-Wilrijk  Orlando Sa Standard de Liège 

Shean Garlito AFC Tubize  Kenny Saief RSC Anderlecht 

Faris Haroun Royal Antwerp FC  Yuta Toyokawa KAS Eupen 

Sam Hendrickx OH Leuven  Sam Valcke Lommel SK 

Thomas Kaminski KV Kortrijk  Jules Van Cleemput KV Mechelen 

François Kompany KSV Roeselare  Jordi Vanlerberghe KV Oostende 

Benjamin Lambot Cercle Brugge KSV  Louis Verstraete Waasland-Beveren 

 

 

 

Perscontact 
 

Werner De Dobbeleer 

Woordvoerder VSV 

0477 20 62 28 

werner.dedobbeleer@vsv.be 

 

  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi6P07upWTbUmMrDZEBtBAcL-8Uvp1dKF
mailto:werner.dedobbeleer@vsv.be


Jeroen Tiebout 

Woordvoerder Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts 

0477 99 80 88 

jeroen.tiebout@vlaanderen.be 

 

Stijn Van Bever 

CSR Manager van de Pro League 

0485 62 65 88 

stijn.van.bever@proleague.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. 

 

Over de Pro League 
De Pro League organiseert en beheert in België het professionele voetbal en dus het Kampioenschap van de 1ste en 2de 

Nationale Afdeling van het voetbal: respectievelijk de Jupiler Pro League en de Proximus League. Zij heeft tot doel het 

profvoetbal in België te ontwikkelen en te bevorderen en te waken over de kwaliteit van het product. 

 

 

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