Wat voor type voetganger ben jij?
Doe de test

Help ons de voetgangers sterk te maken, elke kleine donatie is welkom!
Ons zakelijk rekeningnummer is Triodos NL51TRIO 03200573 13

Let op: hou even handmatig je score bij
Maar wees gerust,
het zijn slechts 7 vragen.

3. Hoe ziet je weekend eruit?

Een loop-event
van 10, 20 of 45
kilometer

Boodschappen, en
uitpuffen met
Netflix

Feestje, cafeetje,
bioscoop

Uitstapje naar de
Waddeneilanden
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B

C
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De
Prestatieloper

De Prestatieloper
Je ben een sportieve presteerder die regelmatig hardloopt, echt sport minded is. Als het
mogelijk is, gebruik je graag je racefiets voor het woon-werkverkeer. Je houdt graag je
prestatiecijfers bij, of het nu gaat om snelheid of afstand. En je vindt het ook wel leuk als
je tot de snelste behoort in jouw groep. Je let goed op je eten en je gezondheid. Naast
lopen, stap je ook regelmatig op je fiets, die ook snel moet gaan. Erop uit om een lange
wandeling te maken, dat doe je minder vaak, al vind je het af en toe best leuk. Misschien
heb je zelfs het lopen van een Lange Afstand Wandelingen op de lijst staan, fasegewijs of
in een aantal weekenden. Maar of je nou hard of ver gaat, je houdt van resultaten.
Antwoorden:
1-C
2-C
3-A
4-C
5-D
6-C
7-C

De
Groene
dwaler

De groene Dwaler
Je bent een echte natuurliefhebber en weet er ook heel veel van. Je hebt thuis boeken
om vogels, bomen etc. op te zoeken. Bent ook geïnteresseerd in verre excursies om
vogels te observeren. Je hebt een verrekijker of zou dat leuk vinden. Het liefst loop je
door struinpaden, of zelfs dwars door weilanden, over hekjes. Hardlopen om het lopen
zelf interesseert je niet zo, want dan kan je niks observeren. Soms heb je al wandelend
een goed filosofisch gesprek. Als je kleine kinderen hebt, neem je die mee de natuur in.
In de herfst zoek je samen met het gezin naar kastanjes en ontdek je mooie
paddenstoelen. In de lente zie je waar de vogels broeden. Je reist vaak met het OV waar
je op je oude fietsje naar toegaat, of je wandelt er heen.
Antwoorden:
1-B
2-A
3-D
4-A
5-B
6-B
7-A

De
Cultuursnuiver

De cultuursnuiver
Je houdt ervan om kriskras een stad te ontdekken, stil te staan bij een onverwacht
gebouw, standbeeld, of plantsoentje. Soms maak je foto’s van bijzondere plekken. Je
loopt zonder vooropgezet doel, of wel met een doel, maar dat mag beste veranderen als
je onderweg iets interessants tegen komt, een standbeeld, of een leuke winkel, of een
interessant steegje. Soms zoek je thuis wel wat op over interessante plekken, maar je
laat dat gemakkelijk weer los, want je laat je graag leiden door wat je tegenkomt. Je hebt
geen haast, bent meestal bereid tot een praatje. Je maakt ook graag gebruik van een
terrasje om daar een wijntje te drinken, of je pakt een bankje in het park. Je reist vaak
met OV omdat dat in de stad nou eenmaal makkelijker is. Je vindt het geen enkel
probleem om rustig wandelend naar het station te lopen.
Antwoorden:
1-D
2-B
3-C
4-D
5-C
6-A
7-D

De
Functionele
loper

De functionele loper
Voor jou is lopen niet sporten maar vooral functioneel: je gebruikt je schoenen als
vervoermiddel. Je doet het omdat dat praktisch is, niet omdat je lopen nou zo leuk vindt.
Als je loopt, is het naar de metro, de bus, naar je werk of de winkel. Je gaat gericht van A
naar B. Als het niet te ver is dan loop je het hele stuk. Anders loop je van je auto, of
scooter naar je bestemming. Op die manier loop je toch vaak nog heel wat, zo vind je
zelf. Je zoekt de kortste weg en hebt vaak haast om op tijd te komen. Wegomleggingen,
hindernissen op het pad irriteren je, want het levert allemaal maar oponthoud op. Je wil
zonder hindernis zo snel mogelijk reizen. Lopen doe je om ergens te komen, niet voor
het lopen zelf.
Antwoorden:
1-A
2-D
3-B
4-B
5-A
6-D
7-B

