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RAVON Basiscursus Amfibieën en Reptielen: drie cursussen in Gelderland
Fred Wielink

In 2007 is door RAVON een basiscursus amfibieën en reptielen samengesteld. Deze is aan 
regiocoördinatoren en andere zeer actieve vrijwilligers ter beschikking gesteld. De cursus is op twee 
plaatsen in het land gepresenteerd in combinatie met didactische tips en een draaiboek voor de 
organisatie. Een vijftigtal mensen nam deel aan deze trainersdagen. Hier volgt een verslag van een van 
de drie cursussen die Gerrit Kolenbrander en ik afgelopen voorjaar in Gelderland verzorgden. 

Dit jaar hebben Gerrit Kolenbrander en ik voor 
de afd. Gelderland de eerste, recentelijk door 
RAVON opgezette, basiscursusamfibieën- en 
reptielen cursus in Gelderland verzorgd. Het is 
een cursus in de vorm van een PowerPoint 
presentatie, waarbij alle Nederlandse soorten aan 
bod komen, na een inleiding over verschillen 
tussen soorten, leefgebieden e.d. Aansluitend op 
de presentatie volgt een excursie.
Er is vrijheid om de cursus regionaal aan te 
passen en daarvan hebben we gebruik gemaakt. 
We hebben deze gesplitst in een amfibieën - en 
een reptielengedeelte, omdat de stof voor één 
avond anders wat veel werd. Dat gaf o.a. ruimte 
om ook de geluiden te laten horen en 
verspreidingskaartjes toe te voegen. Zo krijgen 
de cursisten een beter idee welke soorten in hun 
regio voorkomen. We hebben ook wat eigen 
foto’s van diverse soorten toegevoegd. Het 
pakket bestond daarmee uit 2 avonden en 2 
excursies. Inmiddels zijn cursussen gegeven bij 
de IVN’s in Apeldoorn, Barneveld en Zutphen.

De belangstelling was goed, gemiddeld zo’n 20 
mensen, met uiteenlopende voorkennis.
Opvallend was dat er deelnemers van buiten de 
regio waren. Zij waren via de RAVON site attent 
gemaakt op de cursussen. De cursisten bestonden 
uit IVN’ers, onder wie ook gidsen en aspirant 
gidsen, deelnemers van paddenoverzetgroepen, 
studenten van groenopleidingen in de regio en 
zelfs iemand die natuurreizen begeleidt in het 

buitenland. Tijdens de cursussen kwamen er 
allerlei vragen en meningen aan bod, 
bijvoorbeeld over de terugkeer van amfibieën 
naar het water waarin ze geboren zijn, de invloed 
van het klimaat op de populaties, de beste tijden 
om soorten waar te nemen. Voor de technische 
vragen hadden wij ons eigen bibliotheekje bij 
ons: “Komt de levendbarende hagedis in Spanje 
voor?” - Dat zoeken we even op! 

Bij de cursussen was er de mogelijkheid tot het 
aanschaffen van het setje nieuwe RAVON-
veldgidsen. De delen  Herkenning van Amfibieën 
en Reptielen en Het Waarnemen van Amfibieën 
en Reptielen was daarbij een topper. Hoe kan het 
anders, deze uitgave sluit mooi aan bij hetgeen 
wij vertelden en lieten zien. 
De excursies zijn afhankelijk van wat het 
seizoen en de omgeving te bieden heeft. Het 
succes bij reptielen zoeken is sterk afhankelijk 
van het weer. Bij amfibieën is dat gemakkelijker, 
omdat met een schepnet, weer of geen weer, er 
altijd wat te vangen valt. Buiten amfibieën vang 
je ook gauw een paar leuke vissoorten en ook die 
tellen natuurlijk mee! 
De bedoeling was natuurlijk de RAVON 
activiteiten te promoten en nieuwe mensen te 
werven voor het verspreidingsonderzoek en de 
monitoring; dit lukt mondjesmaat. Veel mensen 
willen eigenlijk wel, maar hebben het te druk 
met andere dingen. Maar met deze cursussen is 
wel de kiem gelegd! 

Barneveld, excursie RAVON Basiscursus Amfibieën en 
Reptielen. Foto: Fred Wielink


