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Op de Algemene Vergadering van 10 februari werd de nieuwe Raad van Bestuur van Reisleiders Vlaanderen vzw verkozen voor de
periode 2008-2012. Vijf mensen stelden zich niet meer verkiesbaar en namen dus afscheid: LAUREL BOUSARD, JEAN DEBACKER, JOZEF
DENOLF (voorzitter), ERIC DURANT en CLEMENT HUYSMANS. Vijf nieuwe mensen namen hun plaats in: BOB BEELEN, GABY DEPOORTER, ROBERT
KIMPE, FRANK MAECKELBERGHE en LUCIANUS VAN ROMPAEY.
In de eerste vergadering van de vernieuwde Raad van Bestuur op 21 februari werd onder de kundige leiding van uittredend voorzitter
Denolf ook een nieuw dagelijks bestuur verkozen. Nieuwe voorzitter werd JOHAN VERWEIRDER. JOSEPHINE VREVEN en THEO STERCK bleven
ondervoorzitters en GABY DEPOORTER (verontschuldigd voor de eerste vergadering) werd de nieuwe penningmeester.
Maken verder ook nog deel uit van de Raad van Bestuur, maar waren verontschuldigd op de vergadering en ontbreken derhalve ook
op de foto: Els DECKERS, Luc GLORIEUX, MARTINE LOUCKX, SONJA VANDE WIELE, GERRIT VAN DER WIELE, PATRICK VAN IMPE en MARC VAN LAER.

Bedankt aan de uittredende mensen voor hun inzet gedurende de voorbije jaren. Onder de eerste voorzitter, de heer Laurel Bousard,
werden de krijtlijnen van de nieuwe vereniging uitgezet en de aanzet tot de reisleiderskaart gegeven. De volgende Raad van Bestuur
met de heer Jozef Denolf als stuwende kracht, realiseerde in samenwerking met Toerisme Vlaanderen de 7-talige Reisleiderskaart. Dit
gebeurde na heel wat vergaderingen en contacten. Het is mijn hoop en betrachting om samen met de nieuwe Raad van Bestuur deze
kaart tot een erkend en aanvaard begrip in heel Europa te kunnen maken.
Ook deze Nieuwsbrief kwam onder voorzitterschap van de heer Denolf tot stand, als contactmiddel tussen het Bestuur en de
gediplomeerde reisleiders onderling. Ook hier zullen we verder proberen deze Nieuwsbrief inhoud te blijven geven, via voor de
leden/erkende reisleiders interessante en relevante artikels en informatie. Het stijgend aantal leden gedurende de voorbije 2 jaar,
geeft ons de moed om op deze ingeslagen weg verder te gaan. En wij rekenen daarbij ook op de medewerking van de leden. De
verschillende interessante tussenkomsten tijdens de laatste Algemene Vergadering, tonen aan dat er heel wat verhalen te vertellen
zijn, die ook aan de andere collega’s-reisleiders kunnen doorverteld worden en die dus in deze Nieuwsbrief niet zouden misstaan. Wij
blijven uitkijken naar uw inbreng. Ook de interne statuten zijn aan een herziening toe en die zullen we dus in de eerstvolgende
bestuursvergaderingen onder de loep nemen om ze aan te passen aan de vernieuwde wetgeving op de vzw’s.
Ondertussen kreeg u weer de uitnodiging in de bus om uw lidmaatschap te vernieuwen voor 2008. De vorige Raad van Bestuur besliste
om de lidmaatschapsbijdrage op 38€ te behouden. De vele voordelen die u voor dit bedrag ontvangt, worden nogmaals in de
begeleidende brief uitgelegd. Wist u bijvoorbeeld dat er een serieuze korting is voor de leden bij de speciaal voor reisleiding
opgemaakte BA-verzekering van Van Dessel, ter waarde van ongeveer die 38€? Zo terugverdiend dus, en wij rekenen dan ook op uw
verder lidmaatschap. En wellicht zijn er nog collega-reisleiders die u kent die nog geen lid zijn. Waarom hen ook niet eens
aanspreken? Uw Lidmaatschap is de noodzakelijke basis voor een gezagsvolle werking van de vzw Reisleiders Vlaanderen. Alleen een
sterke vereniging met veel leden, betekent iets en is tevens een waardige gesprekspartner naar overheden toe. Doen dus!
De voorzitter,
Johan Verweirder

FRANKRIJK
In Frankrijk zijn er 3 zones:

ZONE A
Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon,
Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse
ZONE B
Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Dijon, Lille,
Limoges, Nice, Orléans-Tours, Poitiers , Reims ,
Rouen , Strasbourg
ZONE C
Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles

ZONE A
Begin schooljaar
Allerheiligenvakantie (onze Herfstvakantie)
Kerstvakantie
Wintervakantie (onze Krokus)
Lentevakantie (onze Paasvakantie)
Zomervakantie
ZONE B
Begin schooljaar
Allerheiligenvakantie (onze Herfstvakantie)
Kerstvakantie
Wintervakantie (onze Krokus)
Lentevakantie (onze Paasvakantie)
Zomervakantie
ZONE C
Begin schooljaar
Allerheiligenvakantie (onze Herfstvakantie)
Kerstvakantie
Wintervakantie (onze Krokus)
Lentevakantie (onze Paasvakantie)
Zomervakantie

dinsdag 4 september 2007
zaterdag 27 oktober 2007
zaterdag 22 december 2007
zaterdag 16 februari 2008
zaterdag 12 april 2008
donderdag 3 juli 2008

donderdag 8 november 2007
maandag 7 januari 2008
maandag 3 maart 2008
maandag 28 april 2008
dinsdag 2 september 2008

dinsdag 4 september 2007
zaterdag 27 oktober 2007
zaterdag 22 december 2007
zaterdag 9 februari 2008
zaterdag 5 april 2008
donderdag 3 juli 2008

donderdag 8 november 2007
maandag 7 januari 2008
maandag 25 februari 2008
maandag 21 april 2008
dinsdag 2 september 2008

dinsdag 4 september 2007
zaterdag 27 oktober 2007
zaterdag 22 december 2007
zaterdag 23 februari 2008
zaterdag 10 april 2008
donderdag 3 juli 2008

donderdag 8 november 2007
maandag 7 januari 2008
maandag 10 maart 2008
maandag 5 mei 2008
dinsdag 2 september 2008

NEDERLAND
Ook Nederland is voor de vakantiespreiding verdeeld in drie regio's, nl. Noord, Midden en Zuid. Doel van die spreiding is beperking van
de verkeersdrukte. Ook dient de spreiding ter voorkoming van ‘overbelasting’ van o.a. recreatieparken en campings. Bovendien is er
bewust gekozen voor een overlappende periode. Daardoor hebben mensen (families) uit verschillende regio's toch de mogelijkheid om
samen op (zomer)vakantie te gaan. Bij de vakantiespreiding worden de regio's Noord en Zuid bij de herfst- en voorjaarsvakantie nooit
gecombineerd. Dit heeft als reden dat de nadelen van vakanties op verschillende tijden het meest gevoeld worden in de buurt van de
grenzen tussen de desbetreffende regio's. Als de regio's Noord en Zuid zouden worden gecombineerd tegenover de regio Midden, dan
zouden er twee regiogrenzen door het land getrokken worden. Hierdoor ondervinden meer mensen dan nu nadeel van de verschillen in
vakantiedata. Om mensen in de regio's Noord en Zuid ook de gelegenheid te geven gezamenlijk vakantie te vieren zijn de kerstvakantie
en de meivakantie niet gespreid. En uiteraard is er ook in de zomervakantie overlapping tussen de drie regio's.
REGIO NOORD
PROVINCIE
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
REGIO MIDDEN
PROVINCIE
Flevoland

Gelderland

GEMEENTEN
Alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten
Alle gemeenten m.u.v. Zeewolde
Hattem
Eemnes
Alle gemeenten en Wijdemeren
GEMEENTEN
Zeewolde
Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Bergh (gemeente Montferland), Borculo,
Brummen, Buren, Culemborg, Dinxperlo, Doetinchem, Echteld, Ede,
Eibergen, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Gorssel, Groenlo,
Harderwijk, Heerde, Hengelo, Hoevelaken, Hummelo en Keppel, Kesteren,
Lichtenvoorde, Lienden, Lingewaal, Lochem, Neede, Neerijnen, Nijkerk,
Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Ruurlo, Scherpenzeel,
Steenderen, Tiel, Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl,
Winterswijk, Zelhem, Zutphen

REGIO MIDDEN (vervolg)
PROVINCIE
Utrecht
Zuid-Holland
Noord-Brabant
REGIO ZUID
PROVINCIE

Gelderland

Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

GEMEENTEN
Alle gemeenten m.u.v. Eemnes
Alle gemeenten
Werkendam en Woudrichem
GEMEENTEN
Amerzoden, Angerlo, Arnhem, Bemmel (gemeente Lingewaard),
Beuningen, Brakel, Didam (gemeente Montferland), Dodewaard,
Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Hedel, Heerewaarden, Heumen,
Huissen (gemeente Lingewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d
Rijn, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rossum, Rozendaal,
Rijnwaarden, Ubbergen, Valburg, Westervoort, West Maas en Waal,
Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar
Alle gemeenten
Alle gemeenten m.u.v. Werkendam en Woudrichem
Alle gemeenten

Vakantiedata 2007-2008 per regio en onderwijstype
Vakantieperiode
Regio
Onderwijstype*
13-10-07 t/m
Herfst
noord
bo + vo
21-10-07
20-10-07 t/m
Herfst
midden/zuid
bo + vo
28-10-07
22-12-07 t/m
noord/midden/
Kerst
bo + vo
06-01-08
zuid
16-02-08 t/m
Voorjaar
zuid
bo + vo
24-02-08
23-02-08 t/m
Voorjaar
noord/midden
bo + vo
02-03-08
26-04-08 t/m
noord/midden/
Mei
bo + vo
05-05-08
zuid
28-06-08 t/m
Zomer
noord
bo
10-08-08
28-06-08 t/m
Zomer
noord
vo
17-08-08
05-07-08 t/m
Zomer
zuid
bo
17-08-08
05-07-08 t/m
Zomer
zuid
vo
24-08-08
19-07-08 t/m
Zomer
midden
bo
31-08-08
12-07-08 t/m
Zomer
midden
vo
31-08-08

Vakantiedata 2008-2009 per regio en onderwijstype
Vakantieperiode
Regio
Onderwijstype*
11-10-08 t/m
Herfst
midden/zuid
bo + vo
19-10-08
18-10-08 t/m
Herfst
noord
bo + vo
26-10-08
20-12-08 t/m
noord/midden/
Kerst
bo + vo
04-01-09
zuid
14-02-09 t/m
Voorjaar
noord/midden
bo + vo
22-02-09
21-02-09 t/m
Voorjaar
zuid
bo + vo
01-03-09
25-04-09 t/m
noord/midden/
Mei
bo + vo
05-05-09
zuid
04-07-09 t/m
Zomer
noord
bo
16-08-09
04-07-09 t/m
Zomer
noord
vo
23-08-09
11-07-09 t/m
Zomer
midden
bo
23-08-09
11-07-09 t/m
Zomer
midden
vo
30-08-09
25-07-09 t/m
Zomer
zuid
bo
06-09-09
18-07-09 t/m
Zomer
zuid
vo
06-09-09

* bo = basisonderwijs/speciaal onderwijs - vo = voortgezet onderwijs
DUITSLAND
Herfstvakantie

Kerstvakantie

Wintervakantie

Paasvakantie

Pinkstervakantie

Zomervakantie

29.10. - 03.11.

24.12. - 05.01.

-

17.03. - 28.03.

13.05. - 23.05.

24.07. - 06.09.

29.10. - 03.11.

24.12. - 05.01.

04.02. - 09.02.

17.03. - 29.03.

Berlin

15.10. - 20.10.

24.12. - 12.01.

04.02.

17.03. - 29.03.

Brandenburg
Bremen

15.10. - 20.10.
22.10. - 03.11.

24.12. - 12.01.
24.12. - 05.01.

04.02.
31.01. - 01.02.

19.03. - 28.03.
10.03. - 25.03.

04.08. - 15.09.
16.07./17.07. 29.08.
17.07. - 30.08.
10.07. - 20.08.

Hamburg

15.10. - 27.10.

21.12. - 05.01.

01.02.

10.03. - 20.03.

Hessen
Mecklenb.-Vorp.
Niedersachsen
NRW
Rheinland-Pfalz
Saarland

08.10.
22.10.
22.10.
24.09.
08.10.
08.10.

23.12.
24.12.
24.12.
20.12.
24.12.
19.12.

Sachsen
Sachsen-Anhalt
SchleswigHolstein
Thüringen

BadenWürttemberg
Bayern

11.01.
04.01.
05.01.
04.01.
08.01.
05.01.

04.02. - 16.02.
31.01. + 01.02.
31.01. - 06.02.

25.03.
17.03.
10.03.
17.03.
12.03.
17.03.

08.10. - 19.10.

22.12. - 02.01.

04.02. - 15.02.

20.03. - 28.03.

15.10. - 20.10.
15.10. 27.10.2)
15.10. - 26.10.

21.12. - 04.01.

02.02. - 09.02.

17.03. - 20.03.

13.05. - 24.05.
02.05./13.05. 16.05.
13.05. - 16.05.
13.05. - 16.05.
02.05./13.05. 17.05.
09.05. - 13.05.
02.05. + 13.05.
13.05.
02.05./10.05. 13.05.
13.05. - 23.05.

24.12. - 08.01.

-

20.03. - 05.04.

-

22.12. - 05.01.

04.02. - 09.02.

22.03. - 28.03.

13.05. - 16.05.

-

20.10.
27.10.
03.11.
06.10.
19.10.
20.10.

-

2007 nieuw recordjaar voor Vlaamse toerisme

-

05.04.
26.03.
26.03.
29.03.
28.03.
29.03.

17.07. - 27.08.
23.06.
21.07.
10.07.
26.06.
23.06.
30.06.

-

01.08.
30.08.
20.08.
08.08.
01.08.
09.08.

14.07. - 22.08.
10.07. - 22.08.
21.07. 30.08.2)
10.07. - 20.08.

Tijdens de eerste tien maanden van 2007 hebben meer dan 8 miljoen toeristen Vlaanderen bezocht. Volgens Vlaams minister van
Toerisme Geert Bourgeois in Het Belang van Limburg, wordt 2007 een nieuw recordjaar voor het Vlaamse toerisme.
Het aantal vakanties in Vlaanderen steeg met 2,4% in vergelijking met 2006, het beste toeristische jaar ooit, tot nu toe. Ook het
aantal overnachtingen steeg met 1,9% tot meer dan 20 miljoen.
Ook de Vlaamse kunststeden deden het goed. Het aantal toeristische overnachtingen steeg er in de eerste tien maanden van vorig
jaar met 4,6%. Van de meer dan 7,5 miljoen overnachtingen werden er overigens 6,3 miljoen geboekt door buitenlanders.

De Vlaming geeft overigens gemiddeld 1.000 euro uit voor z’n vakantie. Uit de 'Grote Reisenquête' van Het Laatste Nieuws blijkt dat
36% van de lezers tussen de 500 en 1.000 euro uitgeeft voor de vakantie, terwijl 23% zegt tussen de 1.000 en 1.500 euro te
spenderen. Van die lezers gaat de meerderheid tussen de tien (30%) en veertien (30%) dagen op reis en kiezen zij vooral de
zomerperiode om op vakantie te gaan (60%). Opvallend is ook dat 54% van de HLN lezers ervoor kiest om buiten de schoolvakanties
op reis te gaan, tegen 45% die binnen deze vakanties reist. Op de vraag of ze meer op reis zouden willen, antwoordt 64% 'ja' en
21% 'nee'.

A coach is not a truck!

Touringcars hebben mensen aan boord, die willen zien en genieten en informatie krijgen en beleven en meemaken, en
verdienen in dat verschil met bijvoorbeeld balen stro toch wel een andere behandeling voor voertuig, chauffeur, reisleider en
reizigers. Gebruik het logo om er uw passagiers op al uw uitstappen op te wijzen en over te spreken, met alvast een oprecht
dankjewel van de wereld van het personenvervoer in groep over de weg!
Overigens werden vorig jaar 2595 controles uitgevoerd op touringcars. Dit is wel een kwart minder dan in 2006. Het aantal
boetes en processen-verbaal daalde van 14 naar 9,5%. Het aantal buitenlandse controles nam toe tot 60% van het totaal,
met evenveel inbreuken als bij binnenlandse touringcars.

Website ViaMichelin wordt vernieuwd
De site is in haar sector de drukst bezochte in Europa. ViaMichelin.com, de toeristische website van de Michelin groep,
boekte in juli 2007 een historisch maandrecord van 44 miljoen bezoekers.
Michelin claimt met haar website de 'onbetwiste standaard' te zijn voor internetgebruikers, op zoek naar toeristische
informatie. Dankzij de kwaliteit van de infrastructuur en het technische platform is de site volgens de groep in staat om
steeds meer aanvragen af te handelen: tot aan 3,3 miljoen routes en 29 miljoen weergaven van kaarten (op elke gewenste
schaal) per dag.
De kwaliteit is volgens Michelin ook terug te vinden in de toegankelijkheid en de beschikbare diensten. Naast
routeberekening en weergave van dynamische kaarten (twee functies die in belangrijke mate hebben bijgedragen aan haar
reputatie) kunnen bezoekers van ViaMichelin gebruik maken van een aantal andere kwaliteitsdiensten.
Magazine
Zo biedt het on line magazine 'Toerisme en Auto's' een schat aan informatie voor het ontdekken van nieuwe tendensen en
bestemmingen. Hier werd in juli een piek van 1,4 miljoen bezoekers geregistreerd.
Hotel boeken
Verder is het mogelijk on line hotels te reserveren, waarbij de beschikbare kamers real time worden weergegeven. Dagelijks
worden hiertoe meer dan 100.000 zoekopdrachten gegeven. En in 2007 werden er 672.000 overnachtingen geboekt, met
een omzet van meer dan 55 miljoen voor de deelnemende hotelbedrijven.
Cartografie
ViaMichelin heeft ondertussen ook de cartografie toegankelijk gemaakt van meer dan 14 landen, waaronder Zuid-Afrika,
Botswana, Maleisië, Mexico en Thailand. En er is ook een Poolse versie van de ViaMichelin website on line gegaan. In het
voorjaar van 2008 lanceert ViaMichelin dus een compleet nieuwe versie van haar website.

DE T.G.V. IS NIET MEER…
Althans… hij zal wellicht vervangen worden door de AGV (Automotrice à Grande Vitesse
= hogesnelheidstrein met eigen aandrijving).
Op 5 februari werd in het Franse La Rochelle de nieuwste generatie TGV voorgesteld
door de Franse president Sarkozy. De AGV van het bedrijf Alstom, heeft een
dienstsnelheid van maar liefst 360 km per uur, ofte zo’n 40 km per uur meer dan zijn
voorgangers en zestig kilometer sneller dan de concurrenten. Het grootste verschil met
de TGV, is dat men is afgestapt van het concept van losse motorrijtuigen voor- en
achteraan de trein. In plaats daarvan zijn de motoren gelijkmatig, per drie (‘triplets’)
onder de rijtuigen verdeeld, zodat er over de hele lengte van de trein meer plaats is aan
boord. Ook weegt de trein minder door het gebruik van nieuwe materialen en
aluminium. Daardoor verbruikt de nieuwe trein 15 procent minder energie, al spelen
ook de verbeterde aërodynamica en de andere indeling van de aandrijving een grote rol.
Aan de nieuwe hogesnelheidstrein is tien jaar onderzoek en ontwikkeling voorafgegaan. Het nieuwe tractiesysteem AGV is al
uitvoerig getest en resulteerde in de testrit met een aangepaste TGV op het traject LGV-Est in 2007, waarbij een topsnelheid
van 574,8 kilometer per uur werd behaald.
De AGV zal in fabrieken van Alstom in Frankrijk, Italië en België gebouwd worden. De eerste treinstellen worden geleverd
aan het Italiaanse Nuovo Trasporto Viaggiatori. Of de Franse SNCF ook AGV's zal bestellen als opvolger voor de TGV is
echter nog niet bekend.

Vervolgverhaal: bouwkundige (en aanverwante) termen in andere talen
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Het vervolg van ons vervolgverhaal, vindt u terug in de volgende Nieuwsbrief. Met onze excuses voor het maandje
uitstel.
De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 april 2008. Heb je
ook iets om te publiceren: mail het naar de redactiecoördinator op onderstaand mailadres, tegen de
25ste van de maand vóór de maand waarin het moet verschijnen. Afhankelijk van de beschikbare plaats
of andere dringende berichten, wordt je bijdrage opgenomen of verplaatst naar een volgende editie.
Verschijnt niet in juli en augustus.
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