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LEVEN VOOR DE VOLLE 100% 

0% ACHTER HET STUUR 
 

Net als de Rode Duivels aan de vooravond van het EK voetbal 2020, zijn de Walen er klaar 
voor. Klaar voor de nieuwe versoepelingsmaatregelen die op 9 juni van kracht worden. 
Klaar om eindelijk weer samen te feesten en te proosten met een glas. 

Maar zijn de Walen hierop voorbereid?  

Net als bij een voetbalwedstrijd is een goede voorbereiding de sleutel tot succes als het 
gaat om het wegverkeer.  

Daarom sensibiliseert het Waalse Agentschap voor de Verkeersveiligheid (AWSR) alle 
weggebruikers om zich zonder risico en in alle veiligheid voor te bereiden op het feest - 
met alcoholvrije dranken en/of door de terugkeer naar huis vooraf te plannen. 
 

Tijd voor een stomend feest, tijd om elkaar weer te zien. 
 
Dankzij de uitbreiding van de sociale bubbel en de heropening van de terrassen hebben de Walen 
onlangs met vreugde, maar ook met een vleugje voorzichtigheid, kunnen herontdekken hoe leuk 
het is om in het echt met andere mensen samen te komen. 9 juni is het begin van een nieuwe 
fase in de versoepelingen.  

Met de zomer en vooral met het EK voetbal 2020 in aantocht zullen we waarschijnlijk nog meer 
zin hebben om elkaar in de kroeg of thuis te ontmoeten, feest te vieren en eindelijk weer samen 
mooie momenten te beleven, voor een voetbalwedstrijd, bij een barbecue en natuurlijk onder het 
genot van een lekker glas wijn. Daar is niets mis mee.  
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Benoit Dardenne, sociaal psycholoog aan de Universiteit van Luik, legt uit waarom: 

We hebben allemaal behoefte om mensen te ontmoeten. Of het nu gaat om een barbecue of 
een wandeling in het bos met vrienden of familie. We omringen ons graag met mensen die ons 
genegen zijn. Eindelijk weer een gelegenheid om te feesten, om een gevoel van eenheid en 
verbondenheid te voelen. Onze hersenen zenden signalen van plezier uit als we samen met 
anderen zijn en omgekeerd zenden we signalen van leed uit als wij elkaars aanwezigheid 
missen. Het EK voetbal 2020 zal voor ons ongetwijfeld een gelegenheid zijn om feest te vieren 
en momenten van verbondenheid te delen, des te meer omdat het gepaard zal gaan met een 
versoepeling van de avondklok. Wij hebben het heel lang zonder de aanwezigheid van anderen 
moeten stellen. En het zal des te belangrijker zijn om het samen met hen te vieren. 
 

Als je wil feesten, doe het met gezond verstand: 0% alcohol achter het stuur 
 

Een voetbalwedstrijd is een uitgelezen moment om elkaar te ontmoeten en te feesten. Eén Belg 
op vier1 is van plan om ten minste één wedstrijd buitenshuis te bekijken. En de meesten van 
ons verplaatsen zich met de auto om de wedstrijden te zien.   

Toch weten we dat in 2020 - ondanks de beperkingen van de avondklok en de sluiting van de 
horeca, waardoor er beduidend minder dronken bestuurders op onze wegen waren - in Wallonië2 
56 mensenlevens gespaard hadden kunnen worden en 1237 ongevallen met lichamelijk 
letsel vermeden hadden kunnen worden, als niemand onder invloed van alcohol achter het 
stuur was gekropen.  

Dus als je wil feesten, doe het met gezond verstand: 0% alcohol achter het stuur  

Om in alle veiligheid naar huis terug te keren, is het nu mogelijk, zelfs trendy, om zonder 
alcohol feest te vieren.  Kijk maar hoeveel feestelijke alternatieven er nu beschikbaar zijn in de 
vorm van alcoholvrije aperitieven, cocktails en bieren, naast de traditionele frisdranken, enz. Zo 
kunt u nuchter thuiskomen, zoals 60%3 van de Walen al doet, die geen alcohol drinken als ze 
rijden.  

Als je weet dat er te veel alcohol op het feest zal zijn, is veiligheid op de weg nog steeds mogelijk. 
Maar je moet er niet aan denken om achter het stuur te kruipen. Het plannen en organiseren 
van uw rit naar huis is een prioriteit! Plan je rit naar huis vooraf door een nuchter vertrouwd 
persoon als chauffeur aan te wijzen, ter plaatse te slapen, of een taxi te bellen.  

Met de Corona-pandemie leerden we allemaal hoe belangrijk onze gezondheid is. Nu willen we 
dat op de weg ook blijven doen. Volgens een nieuwe studie van het AWSR rijdt 28%4 van de 
Waalse automobilisten die af en toe na het drinken achter het stuur kruipen, nu minder 
vaak onder invloed dan vóór de Coronapandemie. Een goede gelegenheid om de juiste 
reflexen aan te nemen! 

                                                 
1  Volgens een enquête van VIAS 
2  Voorlopige ongevallencijfers 2020 
34  Volgens een post-test van AWSR in 2021 
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« Leven voor de volle 100%, 0% alcohol achter het stuur », dat is de 
bewustmakingsboodschap die het AWSR (Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid) van 7 juni 
tot 15 juli zal richten tot alle gebruikers van het Waalse wegennet, om te kunnen genieten van 
geslaagde zomerfeesten en veiliger naar huis te keren. 

Een postercampagne langs de autosnelwegen en de grote gewestwegen zal deze boodschap 
overbrengen, aangevuld met een zestigtal digitale schermen in Carrefour-supermarkten in 
Wallonië om de 0%-alcoholbewustmakingscampagne van het AWSR verder te verspreiden. 

Op de sociale netwerken zal Pablo Andres op zijn geheel eigen wijze een preventieve boodschap 
uitdragen naar alle fans en feestvierders. 

Coyote draagt bij aan deze bewustmakingscampagne door de AWSR-boodschap via zijn 
communicatiekanalen te verspreiden.  

En natuurlijk schaart het AWSR zich deze zomer 2021 zoals elk jaar achter de nationale Bob-
campagne. 

 
 
 
 
 
Perscontact 
Michael SCHOLZE 
0483/764.416 – 081/821.329 
michael.scholze@awsr.be 
www.awsr.be 

Laten we samen de weg beter delen voor de veiligheid van alle weggebruikers. 
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