Brandweerstage Long Beach 2016

DAG 1 : maandag 19/9/2016
Deze morgen rond 5u opgestaan om nog vlug even een douche te nemen en samen met het
vrouwtje te ontbijten. Om 6u zijn we dan vertrokken richting Zaventem waar we met de groep
afgesproken hebben. Het was best even zoeken op de luchthaven nu alles er een beetje anders
verloopt. Nog even afscheid genomen van het vrouwtje en daarna de bagage gaan droppen, zodat
we al een beetje verlost waren .
Tegen 9u35 mochten we al boarden voor onze eerste vlucht richting Zurich. Na een uurtje vliegen
komen we aan in Zurich en daar nemen we onze 2de maar iets langere vlucht naar Los Angeles,
ongeveer 11u40. Beide vluchten zijn goed verlopen, weinig turbulentie. Eens in LAX zijn we met 3 van
de 9 vlot door de immigration geraakt en de rest moest lang aanschuiven omdat het systeem niet
echt werkte. Dus wij zijn met zijn 3 de bagage al gaan ophalen om daar te wachten op de rest van de
groep. Na ongeveer een uurtje wachten is iedereen weer samen en kunnen we door de laatste
controle.
Daarna gaan we met de shuttle bus richting rental cars en rond 19u45 zitten we in onze rental cars.
Even nog verwisselen van auto omdat het raam niet werkt, maar niet veel later rijden we via de 405
naar Long Beach. Het verkeer hebben we ook mee en rond 20u zijn we in ons hotel waar we ons even
opfrissen en daarna nog iets gaan eten. Tegen 20u30 gingen we dan nog een hamburger eten in In’N
Out hier vlakbij. Ik ben dan nog even iets gaan drinken in de bar van het hotel samen met Tibaut en
Dries. Tegen 22u zijn we dan uiteindelijk gaan slapen.

Best Western Golden Sails Hotel
6285 E Pacific Coast Highway
Long Beach, CA 90803

DAG 2 : dinsdag 20/9/2016
Wake up call gevraagd om 5u30 vandaag, maar zoals verwacht waren we al tegen 5u wakker. Na een
opfrissende douche maken we ons klaar voor het ontbijt, dat we vanaf 6u kunnen nuttigen.
Tegen 8u werden we verwacht op HQ waar we werden gebrieft over ons verblijf en daarna gingen
we naar onze stations. Eerst werd Sasha afgezet in station 13 en daarna ik. Mijn station, station 9,
was juist bezig met een rondleiding voor schoolkinderen van ongeveer 8 jaar. Dus de engine stond
samen met een soort brandhuisje aan een school en zo werd aan de kinderen verteld wat ze
moesten doen tijdens een brand. Heel leerrijk voor de kids en ook voor mij, want zo leerde ik de
Engelse benamingen van al het gereedschap. Station 9 heeft nu een vervang engine daar de originele
ingezet is bij een bosbrand nabij Santa Barbara.
Na deze leerrijke ervaring gingen we naar de station, maar onderweg kregen we een call. Een
waterlek in de sprinklers veroorzaakt door werkmannen die een gat in de muur boorden. Daarna
gingen we ons eten ophalen dat reeds besteld was.
Na deze tussenstop toch eindelijk in de station aangekomen waar we ons eten konden nuttigen en ja
hoor de eerste call voor brand kwam binnen. Eens ter plaatse werd onze call gecanceld omdat engine
12 ook ter plaatse kwam, met Peter aan boord en omdat dit eigenlijk hun area was, mochten wij
weer vertrekken. Al bij al was het maar een klein brandje.
Tussendoor zijn we nog een gebouw gaan bekijken uit 1906, dit om de constructie ervan te bekijken
en hoe het aan te pakken bij brand. Tijdens het instappen naar dit gebouw, zaten mijn vingers tussen
de engine deur, wat even pijnlijk was. Natuurlijk wel een mooie ijsbreker en de toon was gezet.
Niet veel later kregen we een medical call in een bejaarden en gehandicapten tehuis, waar ik Sasha
tegenkwam. Terug in de engine en daar was de volgende alweer. Nu was het iemand die te veel
pillen had geslikt en medische bijstand nodig had. Op deze call kwam ik Kenneth tegen. De persoon
in kwestie werd naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere onderzoeken daar zijn hartslag aan de lage
kant was. Niet veel later een call voor een vrouw die verward leek en op blote voeten rondliep.
Kevin, Ryan, Mike en Pete waren vandaag op dienst en zorgden goed voor mij, behalve dan dat Ryan
mijn vingers tussen de deur gestoken had maar ach … . Kevin heeft wel het avondeten besteld …
PIZZA op zijn Amerikaans natuurlijk BIG BIGGER BIGGEST … .
Na ongeveer 1u30 geen calls meer te hebben, toch nog een call voor brand. Eens onderweg hoor je
dat het enkel om rook ging en geen vuur, dus weer geen echte actie voor ons. Op de terugweg naar
de station zijn we nog gestopt om een ijsje te eten. En eindelijk via de wifi van de station kon ik naar
het thuisfront skypen, wat me enorm deugd heeft gedaan. Nu is het hier 23u en thuis 8u, dus ik ga
slapen wanneer thuis de dag begint … . Hopelijk kan ik ook nog een oogje dicht doen, maar ja, een
call is een call en dan gaan we mee … .

DAG 3 : woensdag 21/9/2016
Het was een zeer rustige nacht, het is nu 5u40 en nog geen call gehad. Maar ja, zo kon ik een beetje
slaap inhalen van de voorbije dagen. Vandaag staan er een aantal bezoeken op het programma van
de brandweer. Peter komt me dan halen rond 7u30 om zo naar HQ te rijden. Maar eerst een frisse
douche en koffie drinken.
Om 7u heb ik nog even met het thuisfront geskypt en dan zijn we vertrokken naar HQ waar we een
rondleiding kregen van het gebouw. Van daaruit zijn we het 911 call center gaan bezoeken, wat heel
interessant was. Het gebouw van de 911 call center staat op een soort van absorbeerders om
aardbevingen van 7.0 op te vangen.
Na het 911 call center hebben we ook station 16 bezocht dat zich op het vliegveld bevind. Het was
een korte maar krachtige rondleiding die eindigde met een demo van de crashtender.
Rond 11u15 zijn we naar het trainingscenter gereden en daar mochten we een paar filmpjes bekijken
samen met de kandidaat brandweermannen. Nadat we de introductie filmpjes bekeken hadden, was
het bijna middag en beslisten we om eerst een hapje te gaan eten om daarna terug te keren naar het
trainingscentrum om de fysieke testen van de kandidaten te bekijken. Deze testen zijn iets anders
dan onze PPMO test. Nog wat aankopen doen in de Union store en dan terug naar de station om
hopelijk nog een paar calls mee te pikken. Rond 16u was het al zover, een call met een mogelijke
overdosis aan medicijnen. Een oudere dame had expres meerdere pillen genomen. Zij werd
overgebracht naar het ziekenhuis. De 2de call was een auto ongeluk. Een frontale botsing waarbij 2
voertuigen betrokken waren. De passagier van 1 van de voertuigen voelde zich niet goed en na de
eerste onderzoeken ter plaatse werd zij ook naar het ziekenhuis overgebracht. We stapten in de
engine en moesten al direct naar een andere mogelijke overdosis aan medicijnen. Nu was het een
moeder die 30 pillen miste en de zoon van 18 zou ze genomen hebben. Bij aankomst vertelde de
moeder dat de zoon agressief was en dat ze niet wist of hij wapens op zijn kamer had. Dus werd de
politie erbij gevraagd. Na eerste vaststellingen bleek de zoon geen pillen geslikt te hebben en hij
mocht gewoon weer verder thuis zijn kamer opzoeken.
Rond 19u15 konden we dan eindelijk gaan eten. Het eten was nog niet goed verteerd of de volgende
call was er. In een ouderen tehuis bleek een man dood te liggen, nadat hij gevallen was, wat we al
konden vermoeden aan de stank in de gang. Bij het betreden van de kamer, wat niet lang duurde,
moest je je adem inhouden en je eten proberen binnen te houden. De man bleek er al meer dan een
dag te liggen en dat bij een temperatuur van rond de 30 graden. Dus je kan je je wel voorstellen dat
het geen prettig zicht en geur was.
Na deze call zijn we met de engine nog gaan tanken op het trainingscentrum wat we eerder deze dag
bezocht hebben.
Voor we gingen slapen rond 23u kregen we nog een call van iemand met hart problemen die niet
naar het ziekenhuis wou. Uiteindelijk hebben de mannen hem toch kunnen overhalen om te gaan. De
nacht was weer zalig rustig met om 3u een call van een dame die gevallen was in de badkamer recht
op het gezicht en veel pijn had in haar nek. Door te weinig ruimte in het huis hebben ze haar op een
wervelplank gelegd en zo naar buiten gebracht waar de brancard stond. Voor de rest van de nacht
zalig geslapen.

DAG 4 : donderdag 22/9/2016
Daguitstap naar San Diego
Na een frisse douche en een kop koffie zijn ze me komen halen op de station om zo naar HQ te rijden
om te verzamelen. Toen we stonden te wachten op de anderen van de groep, werden we nog
gecontroleerd door de politie. Dus iedereen moest zijn paspoort laten zien.
Nadat de rest ons vervoegd had zijn we richting San Diego gereden en in de auto zat de sfeer er
direct in. Eens aangekomen in San Diego, bleef de sfeer stijgen … . We bezochten eerst het
standbeeld van Cabrillo en de rond liggende gebouwen en omgeving. Van daaruit reden we richting
centrum waar we Seaport Village bezochten en de bar van Top Gun voorbij liepen. Het was al gauw
middag en zijn dan een pasta gaan eten in The Old Spaghetti Factory. Na het eten ging het richting
USS Midway, een vliegdekschip dat nog heeft gediend in de Golf oorlog. Dat was zeker de moeite om
te zien. Foto’s werden er in overvloed genomen, hoe zotter hoe liever … .
Tegen 17u zijn we richting Old Town gereden en daar zijn we een paar winkeltjes binnen gegaan o.a.
een pikante saus winkel. We konden daar verschillende sausen proeven en ja hoor we gingen voor de
heetste, wat we ook met water hebben moeten blussen. Ook hebben we hier in Old Town nog een
paar sigaren gekocht om op te roken op onze toeristische toer. In Old Town hebben we ons avond
eten dan ook genuttigd in een Mexicaans restaurant. Na het eten was het tijd om terug te rijden naar
Long Beach om onze stations terug te vervoegen. Tegen 22u kwamen we in Long Beach aan en
hebben we in onze auto beslist om nog eens vlug naar de oceaan te gaan zien. Downtown LB hebben
we ook nog in Hooters iets gedronken en tegen 23u was ik terug op station 9. Hopelijk wordt het een
rustige nacht omdat de dag al redelijk druk was.De nacht was gelukkig rustig met 1 medical call van
een meisje dat hyperventilatie had. Ze had de aanval niet onder controle en verloor haar
zelfbeheersing en begon op een auto in te slaan. Hierdoor werd dan ook de politie opgeroepen.

DAG 5 : vrijdag 23/9/2016
Vandaag is mijn oudste zoontje jarig, dus dat wordt zingen tijdens de skype. Ik ben opgestaan rond
6u omdat ik alles moest samen pakken om mogelijks naar station 3 te verhuizen. Nadat alles ingepakt
was, ben ik koffie gaan zetten en heb ik de vaatwasser leeggemaakt. Iedereen slaapt hier nog, dus
het is stil. Vandaag op het programma, een uiteenzetting van 22 maart in Brussel door Mark in HQ.
Nu iedereen begint wakker te worden, kan ik uitleggen dat de mogelijkheid om van station te
veranderen zich voordoet en het word positief onthaald. Rond 8u kan ik skypen met het thuisfront
en het doet goed om iedereen te zien en te horen. Ik mis ze al enorm. Het is 8u30 en Peter komt mij
ophalen samen met mijn bagage om naar HQ te rijden voor Mark zijn presentatie. Het is bijna
middag wanneer we terug kunnen naar de stations. Ik ga deze keer naar station 3. Ik word daar met
open armen onthaald. Niet veel later komt de eerste call al binnen, auto ongeluk en de bestuurders
beginnen te vechten. Maar de 2de call is een schip dat vuur heeft gevat, dus rijden we naar de haven
waar ook Thibaut en Dries verschijnen. Ik denk dat er op dat moment meer dan 20
brandweermannen zijn en die moeten allemaal op de fireboat. Indrukwekkend is het zeker. Via de
Protector (fireboat) konden de brandweermannen op het schip komen, maar helaas werd de call
geannuleerd. Nadien volgt de ene call de andere op in een snel tempo. Eén ervan is in het
gerechtsgebouw, nadat een veroordeelde zijn advocaat heeft aangevallen en een kleine snee opliep.
Het is ongeveer 16u en de teller voor mij staat al op 12 na 4u aanwezig in de station. De meeste calls
zijn medical calls. Dat beloofd voor de nacht … .
De calls blijven zichzelf maar opvolgen, totdat die ene call binnenkomt rond 19u. Woningbrand!!!
Op dat moment zijn ze in de engine in alle staten, eindelijk een brand hoor je vaak zeggen. Ik begin te
filmen tijdens het rijden naar de plaats waar de brand is. Nu zie ik pas hoe groot de brand is en de
impact ervan. Toch besluit ik gewoon verder te filmen tot het vuur gedoofd is. Met man en macht
word het vuur bestreden. Een ploeg blust, een andere gaat het dak op om ventilatie gaten te maken
in het dak. Ook is er een ploeg bezig met alle tralie werk van voor de ramen te slijpen. We mogen
nadien in het huis gaan kijken en daar zien we dat het huis eigenlijk rijp is voor de sloop.
Nadien nog iets gaan eten en de ene call volgt de andere weer op. Het merendeel van de calls zijn
weer medisch. Ik doe zo veel calls mee als ik kan, maar tegen 4u30 besluit ik toch maar een beetje
slaap te nemen en daar eindigen dan ook mijn calls. De teller eindigt dus op 25 calls voor mij, maar in
werkelijkheid staat de teller die dag op 32 voor station 3.

DAG 6 : zaterdag 24/9/2016
Vandaag opgestaan om 6u30, dus een korte nacht. Zoals eerder deze week is er in de morgen een
gezamenlijke meeting. Deze keer gaan we de fireboat “ the protector” van dichtbij bekijken. Deze is
gelegen aan station 20. Het is een indrukwekkende boot en we mogen overal kijken. Ikzelf ben ook in
de engineroom geweest. Een demo van de pompen kon niet ontbreken. Wat een kracht hebben deze
pompen, op volle kracht tussen de 50.000 en 60.000 gallons per minuut. We genieten nog even van
de tocht op het water. Peter heeft zelfs in de boot achter het stuurwiel gestaan.
Daarna gaan we naar station 24 waar Hazmat zijn enorme truck gehuisvest is. Daar kom ik ook Mike
terug tegen die ik leerde kennen op station 9. Hier hebben ze hun truck volledig getoond op zijn
kunnen. Satelliet verbinding en een camera tot wel 60 feet hoog.
Bij Station 6, dat aan de Queen Mary gelegen is, daar heeft Usar zijn heavy rescue truck staan. Hier
wederom een volledige uitleg van wat ze allemaal meenemen en waarvoor alles dient. Echt
indrukwekkend allemaal. Hier hebben ze ook een korte demo gegeven van het redden met touwen,
gelijk aan wat wij kennen met het klimteam.
Tegen 14u30 terug in de station en ze hebben het al druk gehad. Niet veel later krijgen we een
grasbrand binnen. Een klein brandje in het gemeente park dat snel onder de controle is. Daarna
vullen we tank weer tot zijn max level. Tegen de avond moet de engine nog een tankbeurt krijgen. Bij
het buiten rijden van het tankstation van LBFD, gelegen aan station 1, zien we nog net 2 dieven weg
lopen nl. 2 wasberen. Naar het schijnt loopt het daar vol van.
Daarna is heel rustig en de mannen besluiten om pizza te bestellen. Na het eten blijft het nog steeds
rustig, maar ik voel de vermoeidheid wel toeslaan en besluit dan maar een power slaapje te nemen.
Maar goed dat we deze nacht maar 1 call hadden en dat deze nog geannuleerd werd. Natuurlijk wist
mijn vrouwke niet dat ik te weinig slaap had en werd ik wakker gemaakt om te skypen, wat wel leuk
was om haar te horen. Daarna nog geweldig geslapen.

DAG 7 : zondag 25/9/2016
Vandaag opgestaan om 6u30. Gezellig rond de keukentafel nog wat praten en om 9u komen ze mij
halen, dacht ik. Dus nog tijd genoeg om even te skypen met het thuisfront. Natuurlijk was het 8u dat
ze mij kwamen halen en zo kon ik niet meer skypen.
Nadat de andere groepsleden opgehaald waren zijn we naar station 21 gereden waar de rescue
boten liggen van Marine Safety and Lifeguard. Na een deskundige uitleg van de boot en het
materiaal, krijgen we een VIP tour op het water. Geweldig zo een rondvaart langs de pier en het
strand. Ook in het havengedeelte waar er een strand is, zijn we even gaan kijken naar de duurdere
huizen. Eens terug aan wal, is het bijna tijd om te eten. We besluiten dan ook in het haventje te eten.
Terug op station 3 en direct vertrekken naar station 20 om er een oefening op de fireboat “the
protector” te doen en normaal een zwemtest voor sommigen, wat afgeschaft word wegens te koud
water. We krijgen er te zien hoe de ladder op de boot werkt en hoe men mensen uit het water kan
halen door een soort platform te laten zakken, wat eerst als reling gebruikt werd. Geweldig om te
zien hoe het werkt en te weten dat jij al eens op de boot geweest bent terwijl het voor sommige
firefighters de eerste keer is, ondanks het feit dat ze er al een tijdje werken.
Nadat de oefening is afgelopen, gaat het richting een picknick van de LBFD. Eens per jaar houden ze
zo een picknick voor alle brandweermannen en hun familie. We krijgen daar gratis eten en drinken,
wat ons en de brandweermannen met hun familie, aangeboden krijgen van de vakbond. Voor ons,
fire observers, een leuk weerzien met sommige mannen die we reeds ontmoet hebben en ze
behandelen ons dus ook als 1 van hun met een stevige handdruk en een omhelzing. Thibaut, Dries en
mezelf genieten van het moment met een pintje bier en een bordje eten. Ikzelf word al gezien als
hun plaatselijke videoman door de brand van afgelopen vrijdag. Mijn filmpje is al meermaals bekeken
en goedgekeurd binnen de fire department.
Terug op de station, ik heb nog geen call gehad deze dag, krijgen we een afvalbrand binnen. Dus 3 op
een rij voor mij wat branden betreft. Maar niets is minder waar, ter plaatse is het vuur reeds gedoofd
en kunnen we terug rijden. Het is een zeer rustige avond en eindelijk kan ik eens deftig slapen met
maar 1 call, automatisch medisch alarm.

DAG 8 : maandag 26/9/2016
Ik heb een zeer goede nachtrust gehad en ben wakker geworden om 7u. Dus heb ik de mannen van
de vorige shift niet meer gezien. Jimmy Smith heeft nog geruild met mijn helm, een rode captains
helm. Eens beneden krijg ik zelfs de tijd niet om te ontbijten, want er komt een call binnen van een
aangereden hydrant. Dit wil ik zien. De mannen en ook ik zien het al voor ons, omhoog spuitend
water zoals in de films. Eens aangekomen, staat de hydrant een beetje schuin en loopt er water uit.
Door een paar kleppen in de straat af te sluiten is het probleem voor ons opgelost en kan Water
Customer Service zijn werk doen. Terug in de station besluiten ze om te gaan shoppen voor de lunch
en diner. We zijn nog maar net binnen en we worden alweer weggeroepen. Een dame die gevallen
was. Terug naar de winkel, kunnen we onze kar vullen maar dan, opnieuw een call. Na deze call,
proberen we het een derde keer en ja hoor zonder call kunnen betalen. Onderweg natuurlijk een call,
maar gelukkig zijn we bijna aan de station om vlug alles af te zetten en ervoor te zorgen dat niet alles
slecht word in die te warme engine. Na deze call besluit ik me on hold te zetten, zodat ik tijd heb om
me om te kleden en te eten, nadat ik nog gesproken heb met het thuisfront.
Op HQ krijgen we voor het eerst de Chief te zien. Er word info rond de ride alongs gewisseld en we
moeten vaststellen dat de organisatie van LBFD toch al één van de beste is van de fire observers. We
krijgen een aandenken, een oorkonde, een beker om uit te drinken en een coin. Echt een leuke
ervaring en zeker iets waar we het thuisfront mee kunnen boeien. Nadat we afscheid hebben
genomen gaan we nog even langs bij een shop waar men uniformen en zo verkoopt, het meest
politie gericht, waar ik me een echte lederen politie riem gekocht heb. Terug de auto in, rijden we
naar station 10 waar ook het museum is en daar gaan we nog even een kijkje nemen. Wat een super
collectie hebben deze mannen, echt indrukwekkend.
Eens terug in de station maken we alle voorbereidingen voor het avondeten, wat nog goed lukt
zonder opgeroepen te worden. Na het eten gaan tanken en niet veel later krijgen we een call binnen
van een man die gevallen is op de pier van de plezierjacht haven. Rescueboat 2 is reeds ter plaatse en
we helpen hen verder. Hier in dit haventje leven de mensen op hun boot en hebben geen huis, enkel
hun boot om in te leven en dat kost hun maandelijks zo een 200 dollar. De volgende call is een auto
ongeluk op de snelweg, maar wanneer we eraan komen duwt er letterlijk een politiewagen de auto
in kwestie voort tot een plaats waar niemand gehinderd word en het verkeer terug op gang kan
komen. Veel moeten we dus niet doen en omdat niemand gewond is vertrekken we terug naar onze
station. Ik besluit dan ook vanaf nu geen calls meer te doen, zodat ik morgen fris en monter de dag
kan beginnen. Om 4u30 twijfel ik toch even om nog mee te gaan op een garagebrand, maar op een
brand daar kan je wel even staan, dus neem ik het zekere voor het onzekere en blijf ik in de station.

DAG 9 : dinsdag 27/9/2016
Vandaag vroeg opgestaan, om 5u, maar wakker was ik al een tijdje door de call van een brand. Deze
brand heb ik voorbij laten gaan om op tijd te zijn. Niet iedereen was van deze gedachte en al gauw
hoor ik het ook van de mannen in de station. Als ze me komen ophalen, spotten ze nog even met me
door de gemiste brand. Even afscheid nemen van de mannen en daar gaan we. Vanaf nu zijn we full
time toeristen.
Om 7u zijn we dan vertrokken richting Oatman aan de historische route 66. Een gezellig dorpje waar
de ezeltjes op het straat lopen en de gebouwen uit het wilde westen lijken te komen. Maar eerst
stoppen we nog voor de lunch in een subway in Needles. Eens aangekomen in Oatman, lopen we
even door het dorpje en kopen we al een paar souvenirs. In de saloon drinken we er nog eentje en
daarna vertrekken we weer richting Grand Canyon. Het is een lange dag en na vele uren rijden
komen we aan in de Grand Canyon. Wat een zichten, net een foto, het uitzicht. We genieten er met
volle teugen van, zeker van de zonsondergang in de Canyon. We lachen en zwansen een pak af in de
auto. Voor diner gaan we eten in Big E steakhouse, waar we na lange tijd eens een goed stuk vlees
kunnen verorberen. Daarna kopen we nog een bakje bier om ’s avonds voor onze kamer, samen met
ons sigaartje uit San Diego, van te genieten. Daarna is het slapen geblazen.
Via Route 66 (Topock-Oatman-Kingman) naar Grand Canyon
MaswickLodge
202 Village Loop Drive
Grand CanyonVillage, AZ 860239

DAG 10 en 11: woensdag 28/9/2016 en donderdag 29/9/2016
Vandaag om 6u opgestaan zodat we fris en monter konden vertrekken naar de plaats waar we om 8u
een helicopter vlucht gingen maken. Even nog een safety video kijken en dan klaar om op te stijgen.
Wat een unieke ervaring.
Ik en Hans hebben de tour van 45 min genomen en krijgen daarom ook veel meer te zien van de
Canyon. Ik blijf foto’s trekken, omdat ik niet genoeg kan krijgen van het uitzicht hierboven.
Eens terug aan de grond gaan we ontbijten in een Mc Donnalds en daar probeer ik te skypen met
het thuisfront, wat niet echt goed lukt. We rijden door naar Kingman, een oud stadje op de historic
route 66. Daar nuttigen we onze lunch in een typische Amerikaanse diner. We rijden nog een stukje
over de route 66 waar we nog een tussenstop maken in zo een oud stadje. Daarna is het richting
Hooverdam.
We rijden eerst over de brug naast de dam, waar we ook mooie panoramische zichten hebben van
de dam. Een stukje verder kunnen we over de Hooverdam rijden en ook daar houden we halt om de
dam van dichtbij te bekijken. Een indrukwekkend stukje bouwwerk. Ondertussen is de temperatuur
opgelopen tot 35°C. Nadat we de dam van dichtbij bekeken hebben, rijden we nog geen 5min verder
om het meer voor de dam in panorama te bekijken. Dit is maar een korte stop, want Las Vegas
verwacht ons.
Eens aangekomen in Las Vegas, geven we onze ogen de kost. Het eerste wat we doen, is een foto
maken aan het bekende welkomstbord. Daarna rijden we richting hotel om in te checken en om ons
te verfrissen. Een eerste kennismaking was een feit. We namen de bus richting Freemontstreet om
het indrukwekkend schouwspel te ondergaan. Freemontstreet ligt in downtown Las Vegas. Voor ons
avondeten hebben we iets kleins gegeten op het einde van de Freemontstreet. Een echte aanrader
voor wie houd van lichtshows afgewisseld met live bands. Dit kan je best doen als de avond gevallen
is, zodat je meer kan genieten van het enorme aantal leds. Daarna zijn we nog het nachtleven gaan
opzoeken en hebben we ook nog een klein gokje gewaagd. Het was al 5u toen ik mijn bed zag.
De volgende morgen liep de wekker af om 9u, daarna we hadden afgesproken om naar een outlet te
gaan. Vervolgens nog een paar winkels op de strip aangedaan. Daarna spraken we af om nog een
duikje in het zwembad te doen. Om 16u verzamelden we allemaal om de hotels/casino’s te gaan
bekijken. Voor diner hebben we een "all you can eat" in The Mirrage gedaan. Was zeer lekker. Na ons
eten zijn we verder gegaan met het bezichtigen van alle mooie gebouwen. Omdat we weinig slaap
hadden de vorige nacht, zijn we tegen 22u teruggegaan naar het hotel.
Via Hooverdam naar Las Vegas
Monte Carlo Resort and Casino
3770 South Las Vegas Boulevard
Las Vegas, NV 89109

DAG 12 : vrijdag 30/9/2016
Vandaag verlaten we Vegas en vertrekken we om 8u. Vegas was een ervaring op zich, maar het is
niet echt. De eerste stop is het opera house in Amargosa Valley. Een paar jaar geleden is dit volledig
onder gelopen door het water dat van de bergen kwam. Niet door de regen. We rijden daarna naar
Death Valley waar we een eerste stop houden op Dante’s view point. Van hieruit hebben we een
prachtig zicht over de vallei. De volgende stop is bij Zabriskie point. Ondertussen zijn we al een eind
gedaald en de temperatuur stijgt. Bij Devil’s Course nemen we nog een paar mooie foto’s en rijden
we verder naar het diepste punt in de vallei. Badwater ligt op – 85.5 m onder de zeespiegel en dat
voelen we ook aan de temperatuur die opgelopen is tot 40°C. Onze lunch nuttigen we bij Furance
Creek, een groene oase in de woestijn. Onderweg naar Stovepipes Wells zien we naast de weg een
coyote lopen en we stoppen dan ook even voor een foto. In Stovepipes Wells koop ik nog een T-shirt
van Death Valley en dan rijden we door naar ons volgende hotel in Mammoth Lakes. De weg gaat van
de ene bergpas in de andere en we stijgen terug naar 2000m. We krijgen allemaal ons klopje van Las
Vegas en laten ons oogjes even rusten terwijl Peter ons veilig naar onze bestemming brengt. Het is
nog een goede 30 km, en we doen onze inkopen voor de BBQ van morgen in Yosemite. Daar op de
parking van het warenhuis kunnen we nog genieten van een car show. Eens aangekomen bij ons
hotel, is het een temperatuursverschil van maar liefst 30°C. Een goede 10°C is het hier. Voor ons
avondeten gaan we Mammoth Lakes in. Sascha is vandaag jarig en daarom bestellen we voor haar
een dessert met een kaarsje erop. De hele zaak zingt mee happy birthday. Geweldig! Om af te
ronden drinken we nog een pintje op Sascha haar kamer en daarna is het bedtijd. Maar eerst maken
we Kenneth nog eens wakker door een emmer ijs in zijn bed te gooien. Nog een laatste pintje en we
gaan slapen.
AmargosaValley opera House-DeathValleyDante's view-Zabriskie Point-Devil's Golf Course-BadwaterFurance Creek-Stovepipes Wells
MammothMountain Inn
10400 Minaret Road
MammothLakes, CA 93546

DAG 13 : zaterdag 1/10/2019
Vandaag opgestaan om 6u om zeker te kunnen vertrekken naar Yosemite. Eerst gaan we nog in
Mammoth Lakes, in Schat’s, een koffie en een boterkoek halen voor onderweg. We bereiken
Yosemite National Park via de Tioga Pass die nog een eind doorloopt in het park. (De Tioga Pass werd
een dag later gesloten voor een aankomende sneeuwstorm, alsook Glacier Point).Tegen de middag
komen we aan bij onze lunchplaats, waar Mark afgesproken heeft met de fire chief van Fresno. Dit is
een persoonlijke vriend van Mark. De chief heeft drank, stoelen, bestek, borden, enz ... bij en wij ons
vlees dat we de dag ervoor gekocht hebben. In Yosemite zijn er plaatsen waar er een BBQ staat en
die mag je gewoon gebruiken. We eten een verrukkelijke maaltijd met een frisse pint erbij. Echt
genieten is dit. Een BBQ doen in dit landschap, ja dat mogen ze mij elke dag vragen. Na het eten
komen de eekhoorns letterlijk uit onze hand eten (wat niet mag en waar boetes van 1000 dollar op
staan) en vangen we ook nog een rivierkreeftje met onze blote handen. Daarna rijden we door om de
El Capitan te zien en de klimmers die eraan hangen. We mogen zelfs even door een verrekijker kijken
van een klimmer die die mensen bekijkt. Hij weet ons te vertellen dat een leek het kan doen in 7
dagen.We rijden verder en zien nog prachtige uitzichten op Tunnel View en Glacier Point. Van daaruit
gaat het naar Fresno om te overnachten. Eens ingecheckt gaan we in Fresno in een Outback
steakhouse eten. Terug in het hotel, besluiten Sascha, Thibaut en ik om nog eentje te drinken aan de
bar en daarna te gaan slapen. Slapen zit er niet meteen in doordat er in het hotel een bruiloft is en
ook omdat er aan de overkant van de straat net een motor treffen plaatsvindt.
Tioga pass-TuolumneMeadows-El Capitan-YosemiteVillage-Glacier Point-Tunnel view
Double Tree By Hilton Fresno Convetion Center
233 Ventura Street
Fresno, CA 93721

DAG 14 en 15 : zondag 2/10/2016 en maandag 3/10/2016
Vandaag vertrokken om 8u30 richting Sequoia National Park. Daar aangekomen is het
indrukwekkend hoe groot deze bomen zijn. We rijden eerst naar Grand Grove en daarna gaan we de
grootste boom bezoeken, de General Sherman Tree. Deze boom heeft een omtrek van meer dan
30m. Daarna doen we nog Tunnel log, een omgevallen sequoia waar je met de auto door kan rijden.
Voordat we gaan eten beklimmen we de Moro rock, wat in eerste plaats niet echt waauw lijkt maar
eens je aan de beklimming begint komt er precies geen eind aan. We wanen ons dan ook op het dak
van de wereld. Mooie uitzichten vanaf deze hoogte branden op ons netvlies. Dit neemt niemand ons
nog af. Voor de lunch gaan we picknicken in Sequoia park met de nodige dranken erbij. Echt genieten
doen we. Om naar Hollywood te rijden, moeten we een rit doen van ongeveer 4u30. De wegen
kronkelen en kronkelen nog meer. Eens aangekomen in Hollywood checken we in in ons hotel en
gaan we eten in Mel’s diner waar ik een spaghetti met meatballs neem. Lekker maar te veel. We
doen de Walk of Fame nog aan en ik vind de ster van Michael Jackson voor mijn boys. Voor we gaan
slapen drinken we nog iets in het Hard Rock Cafe.
Sequoia National Park-Grand Grove-Sherman Tree-Moro Rock en Tunnel Log-Generals HighwayHollywood Boulevard (14)

Vandaag staat Universal Studio's op het programma en iedereen heeft er zin in. We parkeren onze
auto en wandelen daarna via Universal City Walk naar de ingang van het park. We gaan eerst de
studio tour doen zodat we deze rustig kunnen doen zonder al te lang aanschuiven. Geweldig als je
ziet hoe een filmset eigenlijk maar in elkaar zit. Daarna doen we lower lot, waar Jurassic Park (zoals
boomstammen), Transformers - the ride 3D en TheRevenge of the Mummy - The Ride 3D zich
bevinden. Transformers hebben we zelfs 2 keer gedaan omdat we dat geweldig vonden. Jurassic
Park - the ride was ook de moeite, rustig begin en daarna naar beneden in een rotvaart. Daarna gaan
we naar upper lot en inderdaad upper lot is wel 4 roltrappen omhoog. Daar zitten The Simpsons Ride
3D al op ons te wachten en ook Shrek 4D, Dispicable Me Minion Mayham 3D, Universal's Animal
Actors, Special Effects Show en Waterworld. Deze laatste 3 waren zeker de moeite en leuk om naar
te kijken. Voor we vertrekken doen we eerst nog een paar winkeltjes om souvenirs te kopen voor het
thuisfront. Daarna gaan we eten bij Bubba Gump shrimp Co, waar we onze buiken weer eens goed
vullen. Terug in het hotel gaan we nog een laatste pintje drinken aan het zwembad en daarna gaan
we slapen.
Bezoek Universal Studio's Hollywood (15)
Quality Inn near Hollywood Walk Of Fame
1520 N LA Brea Avenue
Hollywood, CA 90028

DAG 16 : 4/10/2016
Tegen 9u vertrekken we naar de Walk of Fame om een paar winkeltjes te bezoeken en het Hollywood
Sign te fotograferen. Daarna tegen 11u uitchecken om richting Beverly Hills te rijden via de Sunset
Boulevard. In Beverly Hills wandelen we langs de fire department HQ en mogen we binnen in de
station. Van hieruit gaat het richting de bekende Rodeo Drive waar de dure winkels en auto's ons
tegemoet komen. We nemen uitgebreid de tijd om foto's te nemen en via de via Rodeo Drive maken
we rechtsomkeer om terug naar de auto te wandelen.
De volgende stop is Venice Beach. Hier bevindt zich de bekende Venice Beach Boardwalk met zijn
musscle Beach. We lopen over de Boardwalk waar we ook onze lunch nuttigen in een plaatselijk
restaurantje. Daarna een rustige strandwandeling waar we een echte strandwacht, zoals in
Baywatch, spreken. Deze behoren ook tot de Fire Department van Los Angeles. Nog een partijtje
basketbal met de locals en dan spijtig genoeg richting luchthaven om Amerika te verlaten.
Gelukkig verloopt de vlucht vlekkeloos en is het een blij weerzien met onze vrienden en familieleden.
Nu is het "back to reality" ... end of the roadtrip... .
Bezoek Beverly Hills
Bezoek Santa Monica
Bezoek Venice Beach

