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Toerisme Vlaanderen, dat nu de
opleiding van gidsen en reisleiders
organiseert, werkt momenteel aan een
deontologische code voor gidsen en
reisleiders.
In de laatste Raad van Bestuur van de
vzw, kwam deze code aan bod.

opgebouwde
expertise
terzake,
voldoende bij Toerisme Vlaanderen
wordt gehoord, om aldus de beoogde
kwaliteit op een hoog niveau te
blijven behouden.
Wij willen er over waken dat iedereen
die de reisleiderskaart van Toerisme
Vlaanderen krijgt, minstens een
degelijke opleiding kan aantonen.

Zonder op deze plaats over die code in
detail te willen treden, heeft de Raad
van Bestuur vastgesteld dat er toch op
z’n minst gezegd, enkele merkwaardigheden in staan. Wij zullen dan
ook niet nalaten om onze op- en
aanmerkingen
aan
Toerisme
Vlaanderen over te maken.

Maar ook bijblijven is in deze
voortdurend en snel evoluerende
wereld
van
vandaag
uitermate
belangrijk.
Daartoe moet iedere
reisleider zich regelmatig kunnen
bijscholen.

Verder werd er binnen Toerisme
Vlaanderen een Kwaliteitsraad opgericht, bestaande uit neutrale mensen
uit de gidsen-, reis-, museum- en
onderwijswereld.
Deze Raad moet,
zoals de naam aangeeft, de kwaliteit
van de door Toerisme Vlaanderen
erkende gidsen en reisleiders, beoordelen. Uit wat ons via verschillende
kanalen ter ore komt, leven toch enkele
vragen en bekommernissen.
Als grootste vereniging van en voor
reisleiders in Vlaanderen, willen wij er
vooral over waken, dat die kwaliteit
inderdaad gewaarborgd is en blijft. Wij
zullen er dan ook voor zorgen dat de
reeds jarenlange door de BAAV/FBAA

De BAAV/FBAA organiseerde daarom
jarenlang en op regelmatige basis de
zogenoemde
P.V.’s
(Permanente
Vervolmaking),
als
uiteenzetting,
maar ook de soms eraan verbonden
studiereizen, plus modelreizen in de
opleiding zelf. De vzw wil ook op dit
vlak de stuwende kracht zijn. In het
cursusjaar 2008-2009 worden alvast
weer drie PV’s gepland in Roeselare,
in
een
samenwerking
tussen
BAAV/FBAA en Syntra Roeselare.
Ook in Genk en Turnhout, staat
geregeld bijscholing op het programma (zie ook verder in deze Nieuwsbrief). Zo is er in de herfst van 2009
in het totaalprogramma van uiteenzet

tingen en reizen, ook een reis
voorzien met als onderwerp ‘De
Katharen’.
U leest er ten gepaste
tijde meer over in deze Nieuwsbrief.
Ook
het
verlengen
van
de
reisleiderskaart
door
Toerisme
Vlaanderen, zal in de toekomst onder
meer afhangen van het kunnen
bewijzen van permanent bijblijven.
Wij letten er alvast op dat de
opgestelde criteria voor de verlenging
van de kaart, redelijk gehouden
worden.
Anderzijds moet iedere
reisleider, lid van de vzw Reisleiders
Vlaanderen, voldoende kansen krijgen
om zich bij te scholen. Zo blijft de
kwaliteit van de reisleider, die in het
verleden steeds door de BAAV/FBAA
werd vooropgesteld, ook in de
toekomst
gewaarborgd.
De
BAAV/FBAA werkt daartoe nauw
samen met een aantal opleidingscentra, en is aldus betrokken bij de
kwaliteitscontrole van afstuderende
reisleiders.
Enkel die reisleiders
worden dan ook opgenomen in de
Reisleiderspool.

Johan Verweirder
voorzitter vzw Reisleiders Vlaanderen

Overzicht taalopleidingen voor gidsen en reisleiders - 2008-2009
provincie

opleidingsverstrekker
CVO Sint-Godelieve
Brugge

West-Vlaanderen
Syntra West
Kortrijk

Oost-Vlaanderen

Het perspectief
PCVO Gent

CVO Turnhout
Antwerpen
PCVO Antwerpen

Limburg

PCMT Hasselt
CVO Meise-Jette

Vlaams-Brabant
CVO De Oranjerie
Diest

lesuren

prijs

Engels

taal

01/09/2008 – 30/06/2009

periode

dinsdag

lesdag

18.00 – 20.40 u

120

Frans

01/09/2008 – 30/06/2009

woensdag

18.00 – 20.40 u

120

Duits (2e module)

01/09/2008 – 31/01/2009

donderdag

18.00 – 20.40 u

60

voorjaar 2009 (deel 1 / 2)
Duits (onder voorbehoud)
deel 2 gepland in dec. ‘09
voorjaar 2009 (deel 1 / 2)
Frans (onder voorbehoud)
deel 2 gepland in dec. ‘09

2 x 3 u/w = 60
u
2 x 3 u/w = 60
u

Engels

11/09/2008 - 25/06/2009

donderdag

18.10 - 20.50 u

120

Duits

08/09/2008 - 29/06/2009

maandag

18.10 - 20.50 u

120

Frans

09/09/2008 - 30/06/2009

dinsdag

18.10 - 20.50 u

120

01/02/2009 - 30/06/2009

maandag en
woensdag

18.30 - 21.10 u

120

Duits

10/09/2008 - 17/06/2009

woensdag

18.30 - 22.00 u

120

Frans

13/09/2008 - 20/06/2009

vrijdag

09.00 – 12.30 u

120

Spaans

13/09/2008 - 20/06/2009

zaterdag

09.00 – 12.30 u

120

woensdag

18.30 - 21.35 u

Frans

Duits (onder voorbehoud)

febr. 2009 - juni 2009

Duits

17/09/2008 - 17/06/2009

120
120

Spaans

16/09/2008 - 16/06/2009

dinsdag

18.45 - 21.50 u

120

Engels

24/09/2008 - juni 2009

woensdag

18.30 - 21.10 u

120

Frans

23/09/2008 - juni 2009

dinsdag

18.30 - 21.10 u

120

Homecoming Scotland

Dat is de titel van een aantal evenementen en festivals die in 2009 in Schotland zullen worden opgezet om de 250ste
verjaardag van de Schotse dichter Robert Burns (1759-1796), te vieren. Een feestprogramma brengt hulde aan het
beste dat Schotland aan de wereld heeft bijgedragen. Naast Burns zijn dat whisky, de golfsport, grote Schotse denkers
en vernieuwingen, en uiteraard de Schotse cultuur en het erfgoed. Info: http://www.homecomingscotland2009.com

Dertigste sterfdag van Jacques Brel
Op 9 oktober 2008 wordt de 30ste verjaardag van het overlijden van Jacques Brel (1929-1978) herdacht. Naast het feit
dat hij een geniaal en internationaal erkende poëet en zanger was, was Brel ook een gepassioneerd cineast, navigator en
piloot.
Zijn passie voor vliegtuigen bracht hem trouwens naar de Markiezeneilanden in Frans Polynesië, waar hij beter gekend is
als 'de man met het vliegtuig' dan als zanger. Zijn project om een vliegclub op te starten, die aan de jonge Polynesiërs
de mogelijkheid zou bieden om hun horizonten te verruimen, werd tot op heden niet verwezenlijkt.
Ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van zijn sterfdag en om het werk van Jacques Brel verder te zetten en bekend
te maken, vinden volgende evenementen plaats: van 4 tot 12 oktober 2008 wordt Brels tweede vliegtuig, een Wassmer
421, tentoongesteld op de Champs-Elysées in Parijs. Dan heeft tevens de viering van het honderdjarig bestaan van de
Franse lucht- en ruimtevaartindustrie plaats. En op 9 oktober wordt in Atuona op het eiland Hiva-Oa, waar hij begraven
ligt, de ‘Aéroclub des Marquises-Jacques Brel' geopend. Andere luchtvaartavonturiers, piloten die hem gekend en
opgeleid hebben en zijn echtgenote Miche Brel zullen hierbij aanwezig zijn.

In de voetsporen van Van Gogh in de Provence
Nog tot en met 11 januari 2009 wordt de tentoonstelling ‘Van Gogh &
Monticelli’ in het Centre de la Vieille Charité in Marseille gehouden. De
expositie brengt een boeiende kijk op het werk van deze twee
beroemde schilders.
Er worden in totaal een zestigtal schilderijen van beide meesters tentoongesteld,
waarvan bijna twintig van Van Gogh. Ze tonen hoe het late werk van Monticelli
één van de beroemdste schilders ter wereld heeft beïnvloed.
Van Gogh bracht zijn laatste twee levensjaren door in de Provence; hij noemde
het trouwens 'het land van de blauwtinten en de vrolijke kleuren'. In 1888
vestigde hij zich in Arles. Het platteland, de bloemenweiden, het kleurenpalet
en het heldere licht van de streek, voedden de rijke verbeelding van de
kunstenaar. Maar toen hij in december 1888 een oorlel afsneed, belandde hij in
een instelling. Eerst in Arles, daarna in St.-Rémy-de-Provence. Al die tijd
schilderde hij onverdroten verder, met de Provence als inspiratiebron voor wel
meer dan tweehonderd werken. Van Gogh verliet de streek in 1890 en stierf in
datzelfde jaar in Auvers-sur-Oise.
Op vandaag is de herinnering aan de schilder nog in geheel de Provence
levendig aanwezig.
Overal kom je de schilder bij allerlei activiteiten en
evenementen tegen: van een audiovisueel spektakel in Les Baux-de-Provence
tot themawandelingen en rondleidingen in Arles en St.-Rémy-de-Provence.
Het was ooit Van Gogh’s vurige wens om tijdens zijn verblijf in het Franse
zuiden in Marseille ook de schilder Adolphe Monticelli op te zoeken, in wie hij
een 'leermeester' zag. Maar Monticelli stierf nog voor ze elkaar konden ontmoeten en
de teleurgestelde Van Gogh liet daarna Marseille voor wat het was. Nu is de
tentoonstelling ‘Van Gogh & Monticelli’ voor de geïnteresseerde toerist een mooie
aanleiding om Marseille te (her)ontdekken. De oudste stad van Frankrijk telt meer
dan twintig musea, waaronder verschillende bijzonder bezienswaardig zijn. Bovendien
is Marseille kandidaat om in 2013 culturele hoofdstad van Europa te worden, en
daartoe ondergaat de stad momenteel een indrukwekkende facelift met het project
Euroméditerranée.

Internet:
www.marseille-tourisme.com
www.marseille.fr
www.visitprovence.com
www.discover-southoffrance.com

Info: tentoonstelling Van Gogh & Monticelli, Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, Marseille. Van 16
september 2008 t/m 11 januari 2009. Open: van dinsdag t/m zondag van 9.00 tot 19.00 uur; feestdagen
gesloten.

Minder duiven op het San Marcoplein
Op het San Marcoplein in Venetië krioelde het altijd van de duiven, maar tegenwoordig worden er steeds minder geteld.
Dit komt doordat in mei het stadsbestuur de standjes met duivenvoer verbood. Het aantal duiven op de beroemde piazza
daalde daardoor van naar schatting 20.000 tot zo’n 1.000-tal. Daardoor vinden ze op het San Marcoplein niet genoeg
eten meer en wijken ze uit naar andere plekken op de Venetiaanse eilandjes, waar wel nog voldoende eten te vinden is.
"Op het plein is nu een aanvaardbaar aantal overgebleven, waardoor het schilderachtige uitzicht behouden blijft", legt
Renata Codella uit, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de architecturale monumenten. De duiven waren
jarenlang een plaag voor de stad omdat ze de toeristische trekpleisters vervuilden. Meteen zijn door het verminderde
aantal duiven op en rond het San Marcoplein, ook de vele vogelnesten in het Dogenpaleis en de basiliek van San Marco
verdwenen. De typische kiekjes met uit-de-hand-etende of op-het-hoofd-zittende duiven, zullen nu wellicht ook wat
minder gemakkelijk te fotograferen vallen…

Brug van Denemarken naar Duitsland

Denemarken en Duitsland hebben een verdrag ondertekend voor de bouw van een brug over de Fehmarnbelt in de
Baltische zee. De wegen- en spoorwegwerken van ongeveer 19 kilometer tussen Rodbyhavn en Puttgarten zullen zo'n
5,36 miljard euro kosten. Het project zal gefinancierd worden door de gebruikers van de brug, via tolgeld dus. De
ingebruikname is voorzien voor 2018.

Zoals we in de vorige Nieuwsbrief aankondigden, vermelden we steeds, om alle misverstanden te vermijden de latijnse
benaming bij de soort. Op het einde van de reeks volgt ook weer een apart document met heel het overzicht in vermeld.
Voor de eerste aflevering komen de amfibieën (Amphibia) aan de beurt. Deze vormen een klasse van koudbloedige
dieren. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse Amphi-bios, wat ‘dubbel-levend’ betekent. Dit verwijst naar de
levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land overleven.
Tot de amfibieën behoren de kikkers en padden (Anura), salamanders (Caudata) en wormsalamanders (Gymnophiona).
In totaal zijn er meer dan 6000 soorten beschreven, waarvan ruim 5250 tot de kikkers en padden behoren, ruim 550 tot
de salamanders en ongeveer 170 tot de wormsalamanders. Deze laatste komen niet in Europa voor en zijn dan ook niet
opgenomen in dit overzicht.
Nederlands
Latijn

Engels

Frans

Duits

Amfibieën:

Amphibians:

Amphibiens:

Amphibien:

frogs and taods
salamanders
caecilians

kikkers en padden
salamanders
wormsalamanders
Vuursalamander
Salamandra salamandra

Fire Salamander

Alpenlandsalamander
Salamandra atra
Alpenwatersalamander
Mesotriton alpestris
Triturus alpestris
Kleine watersalamander
Lissotriton vulgaris
Triturus vulgaris
Bruine pad
gewone pad
Bufo bufo
Rugstreeppad
Epidalea calamita
(Italiaanse) Knoflookpad
Pelobates fuscus
Vroedmeesterpad
Alytes obstetricans
Geelbuikvuurpad
Bombina variegata
Roodbuikvuurpad
Bombina bombina

Alpine Salamander

(Europese) Boomkikker
Hyla arborea
Mediterrane boomkikker
Hyla meridionalis
Bruine kikker
Rana temporaria
Springkikker
Boskikker
Rana dalmatina
Heidekikker, heikikker
Rana arvalis
Middelste groene kikker of
Bastaardkikker of
Eetbare groene kikker
Rana esculenta
Kleine groene kikker
Poelkikker
Rana lessonae
Grote groene kikker
Meerkikker
Rana ridibunda

Alpine newt

Smooth Newt
Common Newt

grenouilles et crapauds
salamandres
gymnophiones
Salamandre terrestre
Salamandre commune
Salamandre tachetée
Salamandre de feu
Salamandre noire
Salamandre alpestre
Triton alpestre

Froschlurche und Kröten
Salamander
Schleichenlurche
Feuersalamander

Alpensalamander
Bergmolch
Alpenmolch

Triton ponctué
Triton lobé
Triton vulgaire
Crapaud commun

Teichmolch

Crapaud calamite
Crapaud des joncs
Pélobate brun

Kreuzkröte

Yellow-Bellied Toad

Alyte accoucheur
Crapaud accoucheur
Sonneur à ventre jaune

European Fire-bellied Toad

Sonneur à ventre de feu

European tree frog

Rainette verte

Gemeine Geburtshelferkröte
Gewöhnliche Geburtshelferkröte
Gelbbauchunke
Bergunke
Rotbauchunke
Tieflandunke
Feuerkröte
Europäische Laubfrosch

Common Toad

Natterjack Toad
Common Spadefoot
Common Midwife Toad

Mediterranean Tree Frog
Rainette méridionale
Stripeless Tree Frog
Common Frog
Grenouille rousse
European Common Frog
European Common Brown Frog
Agile Frog
Grenouille agile
Grenouille pisseuse
Moor Frog

Erdkröte

Knoblauchkröte

Mittelmeer-Laubfrosch
Grasfrosch

Springfrosch

Grenouille des champs
Grenouille oxyrhine
Grenouille verte

Moorfrosch

Pool Frog

Grenouille de Lesson of de
Lessona

Kleine Wasserfrosch

Marsh Frog

Grenouille rieuse

Seefrosch

Edible Frog

Teichfrosch

Volgende maand brengen we de (aanverwante) reptielen (Reptilia). Deze vormen een groep van koudbloedige gewervelden.
Traditioneel wordt het opgevat als een klasse die de volgende ordes met nog levende vertegenwoordigers omvat:
Squamata (Slangen, hagedissen en wormhagedissen)
Testudines (Schildpadden)
Crocodilia (Krokodilachtigen)
Rhynchocephalia (Brughagedissen)

Reptielen moeten ontstaan zijn rond 300 miljoen jaar geleden; de oudst bekende soort is Hylonomus uit het Carboon. In
de loop van die tijd zijn er duizenden soorten gekomen en gegaan, waaronder de alom bekende dinosauriërs.
Tegenwoordig leven er ongeveer 8700 soorten reptielen, waarvan ongeveer 5000 hagedissen, 3100 slangen en 300
schildpadden. De overige groepen zijn beduidend kleiner wat betreft soortenaantal; de wormhagedissen worden door 168
soorten vertegenwoordigd, de krokodilachtigen door 23 soorten en er zijn slechts 2 soorten brughagedissen.

Oktober
November
December
Januari

Februari

Maart

April
November

11-10-08

Genk

25-10-08
23-11-08
30-11-08
14-12-08
20-12-09
21-12-08
17-01-09
31-01-09

Genk
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Roeselare
Genk
Genk

08-02-09

Roeselare

14-02-09
22-02-09

Genk
Roeselare

07-03-09

Roeselare

14-03-09
28-03-09
04-04-09
25-04-09
25-04-09
26-04-09
2009

Genk
Genk
Roeselare
Roeselare

Thema-modelreis: Politieke geschiedenis; Kunst en cultuur - "Tongeren en
Maastricht"
Thema-modelreis: Natuur en landschapslezen
Modelreis kunststad Gent (cursisten finaliteit Reisleider Vlaanderen)
Modelreis Frans-Vlaanderen en Artesië, o.l.v. Gilbert Depamelaere
Modelreis kunststad Brussel (cursisten finaliteit Reisleider Vlaanderen)
PV-U 13.30-17.00 u: De begijnen
Modelreis Waterloo, o.l.v. Luc Glorieux
Modelreis kunststad Antwerpen
Modelreis kunststad Leuven
Proefreis Een stukje Henegouwen tussen Doornik en Bergen, (cursisten
finaliteit Reisleider Europa)
Proefreis Turnhout
Proefreis Rijsel en omgeving (cursisten finaliteit Reisleider Europa)
PV-U 09-12.30 u: Het varken en de varkenshouderij: van wild varken tot
bio-industrie, van religie tot economie. - Frans Castryck
Proefreis (bestemming nog te bepalen)
Proefreis Jekervallei
PV-U 09-12.30 u: De Katharen - Johan Verweirder
Modelreis De Boulonnais o.l.v. Christ Naert

Roeselare

Proefreis Limburg (cursisten Reisleider Vlaanderen)

BAAV/FBAA

Studiereis Katharenland o.l.v. Johan Verweirder

INFO & INSCHRIJVING KAN VIA www.reisleiders.be, ZIE ACTIVITEITENLIJST 2008-09.
Ondertussen verwelkomen wij ook de volgende nieuw afgestudeerde reisleiders: BERGEZ ANNEMIE, BOELAERT JOHAN,
DAMEN ROGER, DE BEIR DIEDERIK, DE WAELE NADINE, DEKLIPPEL MICHEL, DICKENS MARIA, DIELEMAN JOHAN, FEYS CARINE,
FONCK ANNIE, HEYMAN CARINE, JOSSON ANNEMIE, LAMBAERTS NICO, LAUWERS ELENA, NAEYAERT DIEDERIK, NEEF
JOHANNA, OSTYN POL, SENECAUT MARIA-MAGDALENA, SIERENS JOHAN, STILLATUS JEAN-PAUL, TEPAEVA JOULIA, VAN GEYTE
MARIE-ROSE, VAN SCHAICK ANDREIA, VAN SYNGHEL MYRIAM, VAN TIGGEL PATRICK, VANKEIRSBILCK HEIDI, VANNUETEN
JELLE, VERHAEGHE HILDEGARD en VERMEIREN JOS.

VOOR WIE ER NOG EENS OP UIT WIL…

Wij vernamen trouwens dat er toch wat vragen leven bij vele reisleiders rond de BA-verzekering van Van Dessel,
waarbij de leden zich kunnen aansluiten. Hebt u ook zo’n vraag, gelieve deze dan door te spelen aan het
secretariaat, t.a.v. Riet Espeel. Wij zullen dan de vragen bundelen en voorleggen aan de verzekeraar.
Graag tegen 15 oktober aub.

INTERIEUR 08
KORTRIJK
17-26 oktober
KORTRIJK XPO
Eregast is JAIME
HAYON, bekende
Spaanse designer,
met z’n voor- en
tegenstanders…
Ook designer van
het jaar 2008,
STEFAN SCHÖNING
is aanwezig.
Info:

www.interieur.be

WETENSCHAP TEN DIENSTE
VAN DE KUNST
NOG TOT 11 NOVEMBER

- LUIK

In het L’Embarcadère du Savoir,
Institut de Zoologie, Quai Van
Beneden 22, kunt u het verband
tussen wetenschap en kunst
ontdekken.
De archeometrie
voor de analyse en de bewaring
van schilderijen, en het werk van
de restaurateur, komen er aan
bod.
Er is ook een collectie kunstwerken door 19de en 20steeeuwse Luikse kunstenaars.

NOG OVER KIKKERS…

HALLOWEEN IN
BELLEWAERDE

Volgens plaatselijke boeren
in China, verlieten de kikkers
een week voor de grote
aardbeving
massaal
hun
poelen. De boeren zagen dit
als een teken van de goden
en verwittigden de overheid
dat er wel eens onheil op
komst kon zijn. Hun waarschuwing
werd
echter
weggelachen, maar volgens
biologen hadden de boeren
wel
degelijk
gelijk:
de
kikkers voelden al de minuscule trillingen van de
aarde aankomen en sloegen
instinctief op de vlucht. Voor
duizenden mensen was het
echter te laat …

Griezelen kan daar elk
weekend
vanaf
18
oktober.
Verder ook dagelijks van
25 oktober tot en met 2
november, telkens van
10 tot 18 u.
Op 25, 26 en 31 oktober
hebben er bovendien
nog Halloween Horror
Nights plaats, tot 22 u,
muzikaal
vuurwerk
incluis.

www.halloweenbellewaerde
www.embarcaderedusavoir.ulg.ac.be

park.be

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!

De eerstvolgende editie van de Nieuwsbrief mag je normaal verwachten vanaf 5 november 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.
} Moorseelsesteenweg 2, 8800 RUMBEKE
« 051 22 60 60
¬ 051 22 92 73
secretariaat en algemene vzw-info: riet espeel 051 26 97 14, fax 09 351 90 98,
0475 383 446 -- kantooruren: di en wo 9-12 en 13-17 u, do 9-12 u
mail: info.reisleiders.vlaanderen@telenet.be website: www.reisleidersvlaanderen.be
Vereniging zonder Winstoogmerk
KBC 467-5380301-89 BE 0473.187.477
Redactiecoordinator: johan.verweirder@gmail.com « 058 23 75 98
Lombardsijdelaan 155, 8434 WESTENDE

-

0494 570 376

BRONNEN: I-MAIL, TOURPRESS EN NRIT NIEUWSMAILINGS EN PERSOONLIJKE NIEUWSGARING

