Denver 2017
Dinsdag 5 september
Om 9 uur is het dan eindelijk zover: De stage Denver 2017 kan beginnen! We hebben met de
groep in Brussels Airport afgesproken en meteen laten we onze bagage inchecken. Oef,
niemand te zwaar geladen met al die chocolade! Onze vlucht is om 12 uur, dus we hebben
nog eventjes tijd om te genieten van het ontbijt. Daarna zijn we klaar om de vlucht te nemen
naar Washington. In Washington vertrekt onze vlucht naar Denver. We krijgen op het
vlieghuig te horen dat we 30 min later gingen vertrekken door een storm. Gelukkig zijn we
veilig aangekomen! We zijn al iets later, dus we pikken vlug onze auto’s op en reden richting
hotel. We genieten nog van een snel avondmaal en maken ons dan klaar om te gaan slapen.
De slaap komt welgekomen want sommigen onder ons zijn al meer dan 24 uur wakker.

Woensdag 6 september
Na een ontbijt in ons hotel, waar tevens nog Vlamingen logeren, vertrekken we richting onze
stations. In ieder station krijgen we een warm onthaal van de crew. We maken kennis met
onze begeleiders van de week.
Na de lunch bij de lokale Mexiaan krijgen we een zicht achter de schermen van het Denver
Bronco Stadium.
Na dit interessant bezoek kunnen we elk naar onze toegewezen stations. Iedereen kan nu
kennismaken met de aanwezige brandweermannen en de eerste calls meepikken. De calls
zijn meestal Medical Calls. Als uitzondering kunnen we een persoon bevrijden die opgesloten
is in een lift en krijgen we een interventie bij een verkeersongeval te zien.
Tijdens het avondeten mogen we proeven van de de kook en barbeque kunsten van de
brandweermannen.
De jetlag speelt ons toch nog parten, waardoor de meesten vroeg naar bed gaan.

Donderdag 7 september
Donderdagochtend worden we, na de kennismaking met de nieuwe crew, verwacht in
station 15. We vertrekken naar 911 en de shop.
S’middags genieten we van een heerlijk middagmaal op de airport, waarna we uitleg krijgen
over hun specifiek materiaal.
In de namiddag keren we terug naar de stations voor ride alongs.

Vrijdag 8 september
S’ Nachts komt er een brandmelding in een appartementsgebouw. Verschillende stations en
FireObserves worden daarbij opgeroepen. De brand blijkt achteraf niet zo erg, maar een
paar FireObservers zijn onder de indruk van de discipline van de firefighters.
Na het gezamenlijk ontbijt in station 1 vetrekken we richting het basebalstadium van de
Colorado rocky’s, waar we een rondleiding krijgen. Voordat we terug aan de ride alongs
beginnen, krijgen we een exclusieve rondleiding in het State Capita, waar we tot helemaal
boven kunnen. In de stations aangekomen mogen we terug meegenieten van de
interventies en de heerlijke kookkunsten!

Zaterdag 9 september
Vandaag onderbreken we kort het brandweergedeelte en gaan we genieten van de mooie
omgeving in Colorado spring, op 150 km van Denver. Op 4500m hoog genieten we van het
uitzicht op Pikes Peak en we stoppen ook aan het Fallen Fighter Memorial, The Garden of
Gods en the Airforce Academy. Prachtig!

Zondag 10 september
Na de korte onderbreking van gisteren is het tijd voor een volledige dag ride allong. Bij
Station 1 en Station 11 is het duiktraining en Michiel, Marino, Sven en Mathias mochten
mee. Voor de eerste keer zijn we ook 24 uur lang in de station en beleven we echt hoe het er
aan toe gaat in zo’n station. Zo houdt station 8 voor alle klusjes vooraf wedstrijden. De
verliezer moeten de klusjes opkappen. Hier is niet altijd techniek voor nodig, maar soms ook
veel geluk. Eerlijk toch?
Net zoals in België bestaat het werk vooral uit medical calls. Toch hebben we ook af en toe
verkeersongevallen (wat verschillend is: ze kuisen hier niks op), openen deur (soms met de
harde middelen), vuilnisbranden, autobrand, opgesloten in lift,…

Maandag 11 september
11 september is een zwarte dag in de Amerikaanse geschiedenis. Die dag wordt ook
herdacht door de brandweermannen. Zo gaan we in de ochtend naar Colorado 9-11 Stair
Climp (Red Rock’s Amphitheater), waar we ook enkele trappen doen. Na een picknick in het
park genieten we nog van het uitzicht - high Rise-bovenop 1999 Broadway. Nog even een
stop in het Fire Museum van Denver en dan kunnen we terug beginnen met de ride alongs.

Dinsdag 12 September
Laatste dag bij FD Denver. In de voormiddag gaan we langs bij de dienst communicatie,
waarna een meeting met de Chief volgt. Iedere deelnemer krijgt een certificaat van
deelname aan deze observatie stage. Na deze ontmoeting bezoeken we nog een paar
winkels o.a. uniform shops.
Na deze ontmoeting keren we terug naar de stations om de laatste nacht in te gaan en de
laatste oproepen mee te mogen volgen.

Woensdag 13 september
Het einde stage Denver is aangebroken. Het toeristisch deel kan beginnen!
We verlaten Denver en trekken naar het Westen. Om aan de andere kant van Colorado te
komen, trotseren we de Rockies en één van de hoogste passen. Zo bezoeken we o.a. het graf
Buffalo Bill - Aspen – Fruita.

Donderdag 14 september
We zijn blij dat we eindelijk een nacht konden slapen zonder onderbreking van de oproep
bel. Na de all-you-can -eat maaltijd van gisteren avond, dronken we nog enkele pintjes op de
kamer, maar rond 23 uur was alles muisstil. Op het programma vandaag een drietal
highlights: Colorado National Park, Dead horse point state park en Archel National Park.

Donderdag 15 september
Deze dag nemen we de route van Monticello naar Page, het land van de cowboys en de
indianen.

Vrijdag 16 september
Op het programma staat de Grand Canyon.

Zaterdag 17 september
De route van vandaag brengt ons van Flagstaff naar Las Vegas, met onderweg Route 66 en de Hoover
Dam.
We blijven in Las Vegas voor de volgende 3 nachten. De eerste avond rijden we even over de strip, en
trekken we richting Freemont Street. We sluiten de avond af op 320 m hoogte met een bezoek aan
the Stratophere.
Dag 2 en 3 heeft iedereen Las Vegas op zijn eigen tempo bezocht: casino’s, zwembad,…

Woensdag 20 september
De dag van de terugreis is aangebroken. Via Chicago gaan we terug naar Brussel.

Donderdag 21 september
Iedereen is terug veilig aankomen in België. Einde van een fantastische reis!!!

