
Verslag Jacksonville 2017 

 

 
Dinsdag 28/02 

De wekker loopt af om 4u45.  We worden namelijk om 7u00 verwacht op de luchthaven in 
Zaventem, onder het grote bord in de vertrekhal.  Iedereen is goed op tijd, het inchecken gebeurt 
redelijk vlot en iedereen geeft de “correcte” antwoorden op de resem vragen die ons in de rij gesteld 
worden J.  Aan de gate slagen er toch een aantal erin aan de kant gezet te worden voor controle.  
Nu ook deze hindernis wordt vlot genomen en gepasseerd.  Is dit een voorsmaakje op wat komen zal 
in Amerika? 

 

 

 

Brussel è New York: +/- 8u 

Aangekomen in New York hadden we 1u40min om onze volgende vlucht te halen naar onze 
eindbestemming Jacksonville.  En alsof de spanning van homeland security en alle andere controles 
niet voldoende was, moest Rudy gedacht hebben: ‘Wat als ik mijn fototoestel vergeet op het 
vliegtuig?’.  Zo gezegd, zo gedaan.  Na enige tijd zoeken, vonden we toch iemand van Delta om mee 
te zoeken naar de achtergebleven camera.  Wat gevloek, ge-ijsbeer en geduld later kan Rudy zijn 
kostbaarheid terug in ontvangst nemen!  En zijn we nog steeds op tijd voor onze aansluiting. 

New York è Jacksonville: +/- 2u 

Op de luchthaven stonden papa John en zijn vrouw Sweetie ons al op te wachten met hun truck om 
al onze valiezen in te laden.  John is een gepensioneerd vrijwillig brandweerman die zich ook ingezet 
heeft voor (wat we kunnen vergelijken met) de jeugdbrandweer.  Hij is ondertussen een goede 
vriend geworden van Paul en Eric.   



 

 

We rijden naar ons eerste hotel.  Na het uitladen van onze bagage, gaan we op zoek naar het eerste 
Amerikaanse eten.  We komen terecht in een zaak waar we een 40m lang buffet aantreffen onder de 
all you can eat formule.  Geen wonder dat het gemiddelde lichaamsgewicht hier “wat” hoger ligt. 

 

 

 

Nadat iedereen is ingecheckd krijgen we bezoek van onze vaste gasten uit Jacksonville     
Papa John en zijn vrouw Sweety . 

Nadat iedereen heeft kennis gemaakt met de geweldige mensen gaan we nog vlug wat eten 
en genieten van de plaatselijke culinaire hoogstandjes. Na het nuttigen van de Amerikaanse 
hapjes was het tijd om zich terug te trekken op de kamer om ons voort bereiden op de 
ontmoeting met Jacksonville Fire department  

 

 



 

Woensdag 1/03  27°C 

Ondanks de grote vermoeidheid, waren sommige al  om 5u30 wakker .  We worden in vol ornaat 
verwacht aan de lobby van ons hotel om naar het headquarter te vertrekken.  Daar werden we 
opgewacht door Tom, de PR verantwoordelijke van JFRD (Jacksonville fire and rescue department).  
Niet veel later verscheen ook de grote chief.  Wat opvalt, is dat we overal zeer hartelijk ontvangen 
worden en dat was ook hier niet anders. 

Al snel werden er badges en zelfs helmen uitgewisseld.  We kregen van Tom een rondleiding 
doorheen het gebouw.  Het commandocentrum was indrukwekkend georganiseerd.  Het is een 
ruimte waar elk departement (van openbaar vervoer tot fund raising over de pers,…. ) zijn plaatsje 
heeft in geval van ramp of groot incident.  Iedereen kan van achter zijn computerscherm zijn 
departement managen. 

Wat verder kwamen we terecht in het 911-center (wat wij kennen als HC112).  We hadden het geluk 
om een oproep live mee te maken è een 64-jarige dame die zwanger was en weeën had.  De 
dispatcher kon haar amper serieus houden.  Het was ook best wel grappig.  Dit voorval is het eerste 
van allerlei absurde verhalen/momenten die we hier zullen meemaken.  Na deze kennismaking 
besloten we eerst te gaan lunchen alvorens ons op te splitsen in de stations.   

Om in de sfeer verder te gaan, gingen we lunchen in een broodjeszaak ‘Fire House Sub’s’.  Blijkbaar is 
deze zaak opgericht door 2 zonen van een captain en is deze nu uitgegroeid tot een heuse keten die 
op het punt staat internationaal door te breken.  Het was er best wel lekker. 

 

 



......  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donderdag 2/03  20°C 

Vandaag de 2e volledige ridealong dag ,en na alle WhatsApp berichten te hebben gelezen heeft 
iedereen al het nodige meegemaakt en heeft iedereen het het goed naar hun zin. 
Vandaag is het helaas wat regenachtige maar wel goed van temperatuur.  
 

 
 

 

 

Morgen staat het trainingscentrum op het programma. 

 



 

vrijdag 3/03   17°C 

Vandaag stond er een groepsuitstap op het programma.  Zoals gezegd krijgen we vandaag de officiële 
rondleiding in de fire academy.  Wat mij opvalt is dat zij echt veel tijd investeren en in jezelf en je 
collega te hulp schieten als je in de problemen bent.  Iedereen heeft ook een soort leeftijd in de 
linker broekzak.  Dit is er gekomen nadat een aantal brandweermannen gestorven zijn omdat ze de 
weg naar buiten niet meer vonden (mooi initiatief!!).  We mogen natuurlijk niet vergeten dat hun 
gebouwen helemaal anders zijn dan de onze en dat de gevaren elders schuilen.  We hebben de 
recruitment class laten kennismaken met onze helmen J.  De big chief is er namelijk grote fan van 
en heeft ons gevraagd ze te promoten 

 

 

Nadien trokken we naar het strand, aten we lunch en keerden we terug naar onze kazernes.   

 

 

 

 



 

 

Zaterdag 4/03   17°C 

 

De zaterdag  was er niks ingepland en had Iedereen het hele dag  ride alongs op de kazernes 
waar weer het nodige werd meegemaakt . 

 

Waar zelfs tijd was voor Nederlandse culinaire hoogstandjes  

 

 

 

 



 

 

Zondag 5/03  20°C 

Vandaag bezochten we de Budweiser factory (Inbev dus J).  Jammer genoeg lagen de banden stil en 
zagen we geen afgewerkte bierflesjes in de bakken vallen. 

 

 

In station 38 bezochten we de “marine basis”.  We stapten in de fireboat.  Een supermooie boot, 
4600pk.  Ze hebben ons laten proeven van wat kunst- en vliegwerk.  Een fijne ervaring en weeral 
supervriendelijke mensen.   

 

 

 

 

 



 

 

Nadien werden we bij John thuis verwacht voor de BBQ.  Ook hier was alles dik in orde.  We kregen 
een hartelijke ontvangst, aten lekkere ribbekes en heerlijke desserts.  John had ook een aantal (ex)-
brandweercollega’s uitgenodigd.  We kregen allemaal een authentieke nummerplaat mee naar huis.  
Er werd ook een T-shirt verloot van station 38 en ik was de gelukkige J.   

Er passeerde een man met zijn brandweergadgets bij John.  Hij had een winkel gemaakt in zijn 
wagen.  Het was echt een grappig zicht. 

We eindigden onze ontmoeting met een keileuke groepsfoto samen met John’s Familie.  All people 
we will never forget. 

 

 

 

 

 



 

 

Maandag 6 maart 

Vandaag weer een  volle dag op de stations en die worden weer ten volle benut. 

Zie het volgende verslag van Evelien en Robby. 

Vannacht hebben we nog een medical call gehad voor ademhalingsmoeilijkheden.  Achteraf bleek de 
dame zeer gekend bij de hulpdiensten.  Ze was immers al 22 keer vervoerd geweest sinds december.  
Blijkbaar doet deze dame aan hotel- en ziekenhuishoppen.  Ze sluipt de lobby van een hotel binnen 
op zoek naar een slaapplaats.  Hier werd ze dan betrapt door het hotelpersoneel en begon ze haar 
verhaaltje op te hangen è 2 dagen geleden had ze een hartkatheterisatie ondergaan waar ze de 
stent niet hebben kunnen plaatsen en nu had ze zogezegd ademhalingsproblemen, al was ze nog rad 
van tong.  Moeten dit soort zaken echt om 1u ’s nachts??!! 

 

Vanmorgen rond 7u wakker geworden door de volgende oproep: er hing een kabel over de baan.  
Aangekomen bleek het een distributiekabel te zijn.  Hoe pakken we dit in Amerika aan?  We nemen 
de kabel vast met onze blote handen, nemen de kniptang en knippen de draad door è problem 
solved, someone is nog going to watch television today.  De mannen hadden er hun plezier in.   

En vanaf dan kwam het één na het ander: 

- Seizure: 93jarige man wat syncopaal 
- Hazmat call: gaslek bij werken in een Mercedes garage.  Tegen dat onze Hazmat-trein daar 

aangekomen was, was het euvel al verholpen door de dichtstbijzijnde post 

We waren nog geen 5 minuten terug in de kazerne, nog niet ontbeten: 

- Headache: een 18-jarige rugbyspeler was zaterdag gebotst en had nog steeds last van een 
hersenschudding.  Hij moest getransfereerd worden naar een hospitaal waar hij kon 
opgenomen worden, want hij was op een pediatrische eerste hulp post terecht geraakt. 

We hadden net ons ontbijt binnen. 

- Fallen: 77 jarige dame was over de stoeprand gevallen van een winkel met haar tanden eerst.  
Ook zij werd afgevoerd naar het ziekenhuis voor verder nazicht.  

- Chestpain 
- MVA: geannuleerd 
- Breathing problems: zelfde dame van vrijdag, gelukkig niet zo erg als toen.  Ze recupereerde 

met een aërosol en hoefde nu dus niet aan de CPAP. 
- Psychological problems: de enige heeft dit alleen afgehandeld samen met de politie.  Het 

slachtoffer was onder invloed en werd nogal hardhandig aangepakt.  Als hij nog geen 
breuken had, is de kans groot dat hij nu wel iets zal hebben.   

 



 

Note to myself: je zoekt beter geen ruzie met de politie, maar doet best meteen braafjes wat ze 
vragen. 

 

Het taalbad dat je krijgt is geweldig, het gaat zelfs zover dat je in het Engels begint te denken en niet 
meteen op de Nederlandse woorden komt. 

 

Vanavond, laatste avond met A-shift.  We kregen T-shirts en badges, wisselden gegevens uit, aten 
samen taart.  Je krijgt zoveel vriendschap van deze mensen terwijl je ze amper kent! Het was 
geweldig.  We kregen nog de kans om Jacksonville by night vanuit de hoogte te zien van in het bakje 
van de ladderwagen (100ft). 

 

Dinsdag 7/03  24°C 

Vandaag nog een bezoek kunnen brengen aan de fire departement van de Jacksonville airport. 
Na een mooie rondleiding en een kleine demonstratie nog kort bezoekje gebracht aan station 4 , 
dit is een station voor onder andere special Operations waaronder een rescue dog. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Woensdag 8/03  25°C 

Vandaag afscheid van een enerverende week bij de Jacksonville Firedepartment 

We maakten een laatste tussenstop in station 31 voor het officiële afscheid.  John en Sweetie waren 
ook aanwezig.  We kregen nog een lekker ontbijt voorgeschoteld.   

De chief overhandigde nog een certificaat van deelname.  Er werden nog wat protocollaire foto’s 
gemaakt en we konden aan onze roadtrip beginnen.  Of toch niet … nu we het toch over foto’s 
hebben … we misten nog een camera … rarara.  Rudy’s camera was achtergebleven in station 18, 
alsof 1 keer nog niet genoeg geweest was.  Vanaf nu dubbelchecken we met zijn allen of hij al zijn 
toestellen nog bij zich heeft alvorens we vertrekken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Richting Kennedy Space Center.  Net voor de aankomst zagen we de bewakers in de grachten liggen 
è krokodillen.  Het bezoek was geweldig.  We zagen raketten op ware grote, space shuttles, allerlei 
interactieve informatie.  We zaten zelfs in een simulator die de lancering van een space shuttle 
nabootste.  Het was allemaal supermooi gebracht. 

 

 

 

Van daaruit reden we naar onze slaapplaats in Orlando.  We aten nog een hapje in Tilted Kilt (de 
concurrent van Hooters) op algemeen verzoek van de mannen.  Laat ons zeggen dat ze het naar hun 
zin hadden en hun ogen de kost gegeven hebben. 

 

Op de terugweg naar het hotel passeerden we nog een spectaculaire attractie die je metershoog de 
lucht inschoot.  Fré en Wesley namen de uitdaging aan en zagen Orlando (zelfs 2x) by night vanuit de 
lucht.  Het zag er echt spectaculair uit. 

 



 

Donderdag 9/03  26°C 

Een nieuwe dag vol avontuur breekt aan.  Het is tijd om eens te proeven van de wereldbekende 
Orlando-pretparken. 

 

 

  Het park bestaat uit 2 delen.  We stonden voor de keuze: 

- een dagje rollercoasters 
- een dagje movieworld 

Want je mocht niet van het één naar het andere park.  De meesten kozen om   Universal Studios te 
verkennen en de waaghalzen gingen naar de extreme rollercoasters . 

 De eerste attractie was al een schot in de roos è The Simpsons.  Zo knap gedaan.  

 

 



 

 

 We kwamen verder nog terecht in de werelden van The man in Black, Harry Potter, The revenge of 
the mummy, The Minions, Shrek, The Terminator,…  Vaak moesten we onze 3D-bril opzetten.  We 
sloten de dag af met een rollercoaster van formaat, nen echte met alles erop en eraan.  Leuk voor 1 
keer, maar niet voor een hele dag.  Goed gekozen dus.   

 

   

 

We reden door naar ons volgende hotel in Daytona.  We staan aan de vooravond van Bike Week.  
Het geluid van de motoren raast ons overal rond de oren.  Wetende dat ook spring break vandaag 
begonnen is, nemen sommigen met twee handen de kans om de sfeer in het uitgaansleven eens op 
te snuiven. 

 

 

 

 

 

 



 

Vrijdag 10/03  26°C 

We vertrekken al vroeg uit het hotel, maar dat kan niet alvorens eerst een strandwandelingske te 
maken en te genieten van de ochtendzonnestralen…. zalig.  Na het uitchecken willen we Main Street 
verkennen waar de eerste motoren zich verzamelen voor Bik Week.  De sfeer die er nu heerst is 
natuurlijk peanuts met die van vanavond wanneer iedereen zijn motor wil tonen aan de rest.  We 
zien wat speciallekes rondrijden, passeren allerlei kraampjes en kunnen een impressie opdoen van de 
sfeer die er vanavond zal zijn.  Als de motards merken dat er passanten zijn die een foto willen van 

hun pronkstuk, stoppen ze gewillig om te poseren. 

 

Onze wandeling gaat verder richting de Harley Davidson-shop, die als het ware omgetoverd is tot een 
heus dorp met honderden motoren, accessoires, eetgelegenheden en merchandising.  Heel de weg 
daar naartoe staat in het teken van Bike Week.  Overal langs de weg zijn initiatieven opgetrokken 
waar liefhebbers kunnen samenkomen en zelfs een slaapplaats vinden.  Na dit motorfestival zetten 
we onze reis verder naar Delray voor de Saint Patrick’s parade van morgen.   



 

 

Er zijn nog een aantal andere Belgische Fire Observers afgezakt naar Delray om deel te nemen aan de 
parade.  We ontmoeten ze op een pleintje dat helemaal in de groene, Ierse sfeer is omgetoverd.  We 
spreken af aan de food truck (!) van de brandweer van Miami Dade.  We zijn verbaasd over de 
tapkraan die we aan de buitenzijde van de wagen terugvinden en waar we onze bekers gretig kunnen 
laten vol lopen.  Hier ligt men blijkbaar niet wakker van het in het openbaar nuttigen van 
alcoholische dranken.  We ontmoeten er ook de Ierse collega’s van Galway en Limerick die voor de 
gelegenheid zijn afgezakt naar Delray.  We schuiven aan aan het raampje van de food truck en krijgen 
een hotdog voorgeschoteld.  Wat later doen de drums en pipes hun intrede op het plein om ons nog 
meer onder te dompelen in de Ierse cultuur.  Het was super, kippenvleesmoment!! Na afloop doen 
ze nog eens een kroegentocht door het centrum (te vergelijken met ons Barbarafeest).  We volgen ze  

 

 

 



 

Zaterdag 11/03   28°C 

We maken ons op (letterlijk) voor de Saint Patrick’s parade, waar ze ons ons om 12u verwachten.  
Parkeerplaats zoeken was niet evident, aangezien het al een drukte van jewelste is in Delray.  We 
stappen een eindje te voet richting de ontmoetingsplaats.  Onderweg zijn de ladderwagens van 
verschillende brandweerkorpsen bezig vlaggen over de straat te spannen.  Onderweg kunnen we een 
lift versieren en kruipen we als 14 sardientjes in een autoblik J.  Onze mannen doen nog een 
verdienstelijke poging om de inzittende vrouwen een lach op hun gezicht te toveren.  Aangekomen in 
de ontmoetingshal zitten er tientallen veteranen in hetzelfde groene T-shirt te wachten in een 
rolstoel op een begeleider.  We maken allemaal kennis met “onze” veteraan.  Er was er zelfs eentje 
die me in het Frans aansprak.  Hij had in Wallonië gevochten.  We staan er te weinig bij stil, maar 
mijn respect voor deze mensen groeit met de minuut.   

We nemen nog een watervoorraad mee vooraleer ons buiten in de rij op te stellen.  De drums and 
pipes blazen en kloppen zich warm (al is daar niet veel voor nodig gezien het mooie weer) en stellen 
zich vooraan op.  Nog voor de parade begint komen heel wat deelnemers de veteranen de hand 
schudden en bedanken voor hun dienst.  Dit is geen verplicht nummer, maar we zien hier een 
gemeend respect naar de oudstrijders.  Dit mooie gebaar tovert meteen een glimlach op mijn 
gezicht. 

De eerste tonen weerklinken en de eerste stappen worden gezet.  Nog voor we de hoek omdraaien, 
klinkt er een gejoel, gejuich en geklap.  Dit is even slikken… 
Er volgen een paar pakkende minuten.  Dit soort respect heb ik nog nooit meegemaakt en ik ben fier 
dat ik deze man MAG voortduwen.  Na even in het rijtje gestapt te hebben, wijken we al snel af 
richting de nadarhekken, waarachter de mensen nog steeds staan te klappen en de veteranen een 
dankjewel toeroepen.  Op die manier kunnen de toeschouwers de veteranen de hand schudden.  Je 
merkt dat dit deugd doen bij beide partijen.  We stoppen even aan de Amerikaanse vlag voor een 
groet tijdens het volkslied.  De toeschouwers blijven over heel het parcours in grote aantallen 
aanwezig.  Dit is echt een prachtig initiatief.   

. 

 

 

 



 

 

Na afloop verzamelen we in de brandweerkazerne voor een groepsfoto 

 

Rond 16u keren we terug naar het hotel waar we afkoeling in het zwembad zochten.  Het deed 
deugd, al kan ik niet zeggen dat het een verfrissende duik was (nog nooit zo’n warm water in een 
zwembad gehad).   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

’s Avonds gingen we eindelijk de kans krijgen om eens echte Amerikaans steak te eten.  Het was niet 
evident om binnen te geraken in het “Outback steakhouse”.  Er was nog een hele wachtrij die ook zin 
hadden in steak.  Na een uur geduldig wachten kunnen we aanschuiven en genieten van een echte 
steak, voorafgegaan door een blooming onion ring (enkel hier te verkrijgen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag 12/03   28°C 

De groep is vandaag wat opgesplitst.  Rudy, Johnny, Fré en Paul gaan op boottocht.  De rest van het 
gezelschap vertrekt richting Miami beach.   

 

 

Als je naar Florida gaat, moet je toch kunnen zeggen dat je op het strand van Miami gelopen hebt.  
Bij aankomst was het wel bewolkt, waardoor de schaarsgeklede dames (en heren) vandaag in de 
minderheid waren.  Aan elke ingang van het strand staan politiewagens om het veiligheidsgevoel bij 
de strandgangers te vergroten.  We passeren de typische baywatch-cabines van waaruit de 
badgasten overkeken worden.  Nadien lopen we langs Ocean Drive (een straat die parallel loopt met 
de waterlijn).  Het draait hier duidelijk rond gezien worden: blitse wagens, mooie vrouwen, 
pronkende mannen,… Plots horen we vanop een terras aan de overkant van de straat muziek, geklap, 
gejoel en …. een travestiet.  Het is amusant de mensen bezig te zien!   

 

 

 

 

 

 



 

We lopen tot de middag verder en keren dan terug om nog een korte duik in de zee te nemen.  Het 
water is aangenaam van temperatuur en ondertussen is ook het zonnetje door de wolken gebroken. 

 

Onze Miami-trip loopt verder naar de wijk Little Havana.  Zonder het te weten, wordt net vandaag 
hier één van de grootste festivals ter wereld georganiseerd.  Calle Ocho Festival trekt 1.000.000 
bezoekers en is de gastheer voor muziekgenres uit Latijns-Amerika en de Caraïben.  De zon is nu ook 
volop van de partij wat de sfeer enkel ten goede komt.  Wesley, Lex, Wouter, Robby en ik trekken 
door de overvolle straten en snuiven de sfeer op.  Overal staan kraampjes die eetspecialiteiten 
verkopen.  Op elk kruispunt staat een podium waar allerlei genres gezongen en gedanst worden.  
Iedereen is goed gezind en de sfeer kan niet kapot.  Na een tweetal uur wordt het donkerder en al 
snel vallen de eerste regendruppels uit de lucht.  In eerste instantie laten we dit niet aan ons hart 
komen, maar niet veel later regent het zo hard dat de riolen het water niet overal meer kunnen 
slikken en wij ons een weg naar onze taxi zoeken.  Gelukkig had de rest van de groep het slechte 
weer in de gaten en stonden ze ons al op te wachten.  Drijfnat stappen we in de auto, maar dit kon 
onze fantastische namiddag niet vergallen! 

 

Terug in Miami zijn we uitgenodigd op de Fire boat.  We krijgen een deskundige uitleg over al hun 
mogelijke taken en de uitrusting die ze mee hebben.  Op het moment dat onze rondvaart zou 
beginnen krijgen horen we op de radio een melding van “multiple boat fire”.  We moesten allemaal 
snel de boot verlaten zodat de bemanning kon vertrekken naar de plaats van het incident, wat niet 
ver bleek te zijn, aangezien een enorme zwarte rookpluim van achter de gebouwen opsteeg.  Hebben 
we nu echt op 5min na een gigantische brand gemist??!!  We balen een beetje wanneer we met een 
andere en kleinere fire boat toch het water bevaren en de rookpluim achter ons laten J.  De boot 
zet ons af bij onze eetgelegenheid voor vanavond.  Het is eens wat anders… taxi in stijl!!  Na enige 
tijd komt “de echte” fire boat bemanning ons vergezellen.  Ze zaten nog niet neer of hun volgende 
interventie kwam alweer binnen.   



 

Vanop het terras van deze eetgelegenheid konden we weer een prachtige zonsondergang 
meemaken.  Het was al donker wanneer onze taxiboot ons kwam oppikken.  Dit gaf een hele andere 
dimensie aan Miami vanop het water.  De verlichte gebouwen waren prachtig en iedereen was onder 
de indruk.  Na het aanmeren gaf de bemanning ons nog een showke met hun waterkanonnen. 

 

Weer een avond om nooit te vergeten!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 13/03  24°C 

We verlaten Boca Raton in de vroege ochtend, want er staat een rit van meer dan 300km op het 
programma.  Volgens de routeplanner zouden we rond de middag moeten aankomen in Key West, 
het meest zuidelijke punt van de Verenigde Staten.  Onderweg zijn er nog wat tussenstops ingelast.  
De eerste was bij Robbie’s in Islamorada.  Dit is een bedrijf waarbij je allerlei wateractiviteiten kan 
plannen.  Je had hier een prachtig uitzicht.  Sommigen kochten een emmertje vis, zodat ze de 
tarpoenen konden voederen.  Dit was niet zo gemakkelijk door de grote hoeveelheid pelikanen die 
natuurlijk ook azen op de lekkere vis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We stopten ook aan een mooi uitkijkpunt vanwaar we de gigantisch lange brug konden fotograferen.  
De laatste stop was op onze eindbestemming.  We reden naar de boei die symbool stond voor het 
meest zuidelijke punt van de Verenigde Staten.  Cuba ligt op amper 90 mijl van hier.  Er stond een 
wachtrij om een foto te kunnen nemen met deze boei.  Nadien was het hoog tijd om onze jetski tour 
vast te leggen voor deze namiddag. 

 

Je moest 28 jaar (!) zijn om een jetski te besturen, wat tegenviel voor een viertal leden van onze 
groep.  Maar we zouden geen brandweermannen zijn, als we hier geen inventieve oplossing voor 
bedacht hebben.  We kregen eerst wat instructies van onze begeleiders alvorens het ruime sop te 
mogen verkennen.  Het was even wennen, maar al snel werd de 40 mijl/u overschreden.  We stopten 
op een zandbank waar we aan onze voeten twee zeesterren ontdekten.  Na een tocht van 2u 
dienden we terug aan te meren L.

 

 

 



 

 

Na afloop zochten we een plekje op de pier om te genieten van de mooie zonsondergang, vergezeld 
van een lekkere cocktail.  Dit fenomeen wordt hier dagelijks gevierd en noemt men Sunset 
Celebration.  Op de dijk staan een heel aantal straatartiesten die hun kunsten tonen en op die manier 
de toeristen en liefhebbers entertainen.  De zonsondergang leverde heel wat mooie, onvergetelijke 
foto’s op.  Na het verdwijnen van de zon en het opsteken van de avond, keerden we terug naar het 
hotel om ons wat op te frissen voor het avondmaal.  Hiervoor keerden we terug naar het pittoreske 
centrum van Key West en vonden een gezellig adresje met een supervriendelijke bediening.   

 

 

Om terug te keren naar het hotel gaan we op zoek naar de shuttlebus die het hotel inlegt.  Na wat 
zenuwachtig op en af te lopen, wat mensen in het oog te houden, zien we de shuttle gelukkig 
passeren die ons veilig weer afzet aan het hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Dinsdag 14/03  22°C 

We willen optimaal gebruik maken van elke minuut we hier hebben, en keren dus ’s ochtends terug 
naar het centrum van Key West om er nog wat rond te kuieren.  We konden natuurlijk ook niet 
vertrekken zonder geproefd te hebben van de beroemde Key Lime pie.  We snuiven nog een tweetal 
uur de sfeer op in dit romantische dorpje, terwijl een ander deel van de groep ervoor geopteerd had 
om een snorkeltocht te maken.  Spijtig voor hun had het ’s nachts geregend waardoor het zicht 
onder water vrij troebel was.  Maar iedereen heeft genoten deze voormiddag en dat is het 
voornaamste. 

 

Rond de middag moesten we jammer genoeg vertrekken richting Miami voor onze terugvlucht 
morgen.  Tijdens onze 4 uur durende rit vingen we berichten op van de sneeuwstorm rond New York.  
De luchthaven was er gesloten en alle vluchten waren afgelast vandaag.  Laat ons nu net morgen 
daar onze tussenstop hebben.  Voor morgen was er nog geen informatie, maar doemscenario’s 
staken de kop op.  We zochten al mogelijkheden om om te boeken, aangezien een aantal mensen 
toch op tijd thuis moesten zijn voor familie, werk,… 

Uiteindelijk werd er beslist door de reisleiding om rustig af te wachten en de reisorganisatie hun 
werk te laten doen.  Na een aantal uur, begon het er beter uit te zien en kwam het nieuws dat de 
luchthaven van New York terug zou openen, al gaan we de volgende uren in met een klein hartje. 

 

 



  



 

Woensdag 15/03  22°C 

Nog voor ons vertrek deze namiddag stond er nog een bezoek aan de Everglades met een airboat 
gepland.  Nog geen 2 minuten na vertrek zagen we al een alligator in het riet liggen.  Onderweg op 
onze tour zien we heel wat vogels, die opgeschrikt werden door het geluid van onze motor, uit het 
riet opstijgen.   

 

Na afloop van onze air boat ride toont een medewerker ons een slang en geeft hier wat uitleg over.  
Nadien komt hij op de proppen met een kleine alligator.  Hij lijdt ons verder naar een aantal 
krokodillen die genieten van het zonnetje (achter draad).   

 

 

 

 



 

 

Onze reis is hier officieel teneinde.  Met een dubbel gevoel rijden we naar de luchthaven waar we 
onze valiezen inchecken.  Sommige valiezen waren overladen, maar na wat herorganiseerwerk wordt 
ook deze hindernis overwonnen en worden alle valiezen op de kofferband gelegd.   

 

 

 

We hebben heel wat last van turbulentie en na 2u landen we in het witte New York.  Buiten een 
kleine vertraging (en dus een kortere overstaptijd) komen we aan zoals gepland op JFK.  Gelukkig 
moeten we deze keer onze valiezen niet terug inchecken en lopen we op een goed tempo naar de 
terminal waar ons volgend vliegtuig al aan het boarden is.  Op de koop toe zijn we nog afhankelijk 
van een bus die ons naar daar dient te rijden.  Er staat niemand meer aan de terminal en we stappen 
als één van de laatsten op het vliegtuig dat ons terug naar Zaventem brengt.  De groep is wat 
gesplitst in twee, maar iedereen is zo moe dat ons dat niet echt deert.  Ook nu speelt de turbulentie 
de piloot parten, maar weet hij het vliegtuig toch veilig door het luchtruim te loodsen en op de grond 
te zetten. 

Bij aankomst blijkt dat ook onze bagage op tijd de overstap heeft kunnen maken en dus mee naar 
huis kan terugkeren.  In de aankomsthall wordt nog een groepsfoto gemaakt.  Nadien gaat zet ieder 
apart zijn weg naar zijn thuishaven voort. 

 

 

 

Moe maar voldaan! 

Heel wat mooie herinneringen 

Ervaringen om nooit te vergeten 

Prachtige mensen ontmoet 

 

 


