
Excursiereglement WTKG 
 
Het is hier helemaal niet de bedoeling een ellenlange waslijst te vermelden van zaken of toestanden 
die wel en niet mogen. Er zijn wel een aantal regels die dienen gerespecteerd te worden om een 
excursie tot een echte happening te maken waar iedereen naar uitkijkt!  
 
Alle deelnemers zijn steeds happy dat ze mogen deelnemen aan de excursies van de WTKG. De 
deelnemers hebben aan de organisatie (zoals bijvoorbeeld toestemming vragen, verkenning van de 
vindplaats en dergelijke) zelf geen werk, dat doet de excursieleiding voor hen. De deelnemers 
moeten zich enkel inschrijven. Dus laten we dan van deze excursiedag voor iedereen een hoogtepunt 
maken. 
 
Daar we ons tijdens onze excursies op het eigendom van iemand anders begeven en daar ook een 
aantal ‘graafactiviteiten’ uitvoeren, dienen alle deelnemers aan een excursie zeker rekening te 
houden met de wensen van de excursieleiding, de werfleider of groeve-uitbater. 
 
Die wensen liggen ver uit elkaar. De deelnemers aan de excursie willen graag zoveel mogelijk 
wetenschap over de ontsluiting opdoen en daarenboven zeker toch ook wel enkele fossielen 
verzamelen. De werfleiders of groeve-uitbaters willen geen beschadigingen aan hun installaties, 
afgeschuinde wanden, graaffronten en zeker geen ongevallen! 
 
Als ik al het voorgaande hier samenvat, zou een excursiereglement de veiligheid moeten verhogen en 
schade trachten te voorkomen. 
 
In deze optiek zou ik de hier volgende punten willen vermelden: 
 
1  Aanwijzingen van de excursieleiding dienen nauwkeurig opgevolgd te worden. 
2  De excursieleiding is gerechtigd een deelnemer van verdere excursiedeelname uit te sluiten. 
3  Het einde van een bezoek aan een vindplaats wordt door de excursieleiding bepaald. 
4  Een helm en een fluo-hesje (dat laatste met WTKG-logo; verkrijgbaar via de geologisch secretaris)                          
zijn steeds verplicht. 
5  Om in geval van nood contact te houden met de andere deelnemers en een noodsignaal uit te 
zenden is een reddingsfluitje noodzakelijk. Dit wordt door de excursieleiding eenmalig gratis 
aangeboden bij de start van de excursies. 
6  Indien een deelnemer voortijdig de excursie wenst te verlaten, dient dit aan de excursieleiding 
medegedeeld te worden. 
7  Alle afval zoals verpakkingsmaterialen, blikjes, doosjes van sigaretten, kapotte zeven, ijzeren 
stangen, enz dient opgeruimd en meegenomen te worden. 
8  Loop niet onder steile wanden of juist afgegraven profielen aan het graaffront. 
9  Maak geen gaten in afgeschuinde wanden. 
10  Aan het einde van de excursie dient de verzamelplek in haar oorspronkelijke toestand hersteld te 
worden, alsof we er nooit geweest waren. 
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