Brandweerstage Shreveport, LA
Dag 1 zondag 4/3/2018
Iedereen was goed op tijd in de luchthaven van Zaventem. Na een vlugge drop off van onze
bagage zijn we nog iets gaan drinken samen met familie en vrienden. Nog een groepsfoto bij
vertrek en dan richting ons vliegtuig. Na 9u vliegen komen we aan op O’Hare te Chicago. Daar
nog even wachten op de aansluitingsvlucht richting Dallas. Na het ophalen van de rental cars
zijn we richting Canton , TX gereden naar ons hotel Motel 6. Nog even iets gezocht om te eten
en ja hoor de eerste maaltijd op Amerikaanse bodem krijgen we gewoon gratis, omdat het
anders weggegooid moest worden.

Dag 2 maandag 5/3/2018
Iedereen was zeer vroeg uit de veren en na een typisch Texaans ontbijt zijn we richting
Shreveport gereden. Onderweg aan de staatsgrens van Louisiana hebben we nog een vrouw
geholpen die haar sleutels in de auto had gelaten en op slot was. Haar 2 kindjes zaten dan ook

nog opgesloten in de wagen. Wij hebben dan een zijruit eruit gehaald zodat we de auto konden
openen zonder enige schade. Daarna zijn we verder gereden naar Shreveport. Daar werden
we zeer warm onthaald door Fire Chief Scott Wolverton en Chief Fred Sanders. In de namiddag
was er nog een persvoorstelling met de burgemeester van Shreveport en alles werd
uitgezonden op de lokale TV. Na deze drukke en vermoeiende dag hebben we iedereen
afgezet aan hun verblijfplaats voor de week. Peter, Joyce, Tim en Noël zitten in station 1, Mark
en Chris in station 13, Giovanni en Ricardo zitten in station 20 en Sven en ik in station 16. Voor
ons avond eten rijden de mannen naar een plaatselijke eettent, maar onderweg valt de Engine
in panne. Motor opgeblazen van deze 30 jaar oude Engine. Het is een half open cabine.
Algauw worden we geholpen door de Ladder van Station 16 en kunnen we alsnog iets gaan
eten. Het is een zeer rustige station, maar de mannen hier hebben ervoor gezorgd dat we een
kleine toer kunnen maken op de landingsbaan van de luchthaven en dit in de avond wanneer
alle lichten van de start/landingsbanen zeer duidelijk en zeer mooi zijn. Sven en ik zijn uitgeput
en dat zal ook blijken wanneer we door onze enige call van de nacht doorslapen. Jammer voor
ons want het was een call waar de mannen ’s morgens nog over praten.

Dag 3 dinsdag 6/3/2018
Vandaag mogen we 2 trainingen mee volgen op trainingscenter. Rope training en een soort van
aflegsysteem met brandbestrijding. Het is een systeem waarbij de hydrant over de pomp wordt
gekoppeld om meer druk te creëren met het zelfde debiet. Daar leren we een captain kennen
die ons bij hen in de station wil hebben, Paul Hill en doet dan ook het nodige om dit te regelen.
Dus morgen verhuizen we van station. Eigenlijk wel jammer voor de C shift want deze mannen
zijn zeer aangenaam en Sven heeft dan ook zijn helm al geruild met de Battalion Chief. De
mannen van C shift leggen ons direct uit wat ze doen bij opkomst van hun shift en betrekken
ons overal bij. Echt coole mannen. LJ Bunton wil graag mijn helm maar heeft momenteel geen
ruilmateriaal. Ik mag deze niet ruilen omdat hij een ruilhelm zoekt. Dus ik beloof dat ik zal
wachten. Tussendoor nog enkele calls gedaan. Dus tot hiertoe staat de teller op 5 calls op 2
dagen. Iedereen op 16 wil ons naar een betere station brengen voor meer actie, maar
ondertussen is het reeds geregeld dat wij van station 16 naar station 7 verhuizen en dat de
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mannen van station 20 naar station 9 gaat. Ook Tim en Noël verhuizen van station 1 naar
station 4. Het zal dus weer even aanpassen zijn, want ook dit zijn iets drukkere stations.

Dag 4 woensdag 7/3/2018
Vandaag afspraak op station 21 ARFF voor demo crashtender. Tot onze grote verbazing
mogen we zelf de crashtender besturen en bedienen. Wat een ervaring. Deze crashtender
Charly 2 heeft 9000 liter water(per as achteraan 3000 liter) en tijdens het rijden voel je het niet
eens. Er worden kegels geplaatst die we omver moeten spuiten tijdens het rijden.Net voor de
lunch gaan we nog even langs de Uniform Store, die vlakbij het Mexicaans restaurant Nicky’s
gelegen is. Na het nuttigen van het lekkere eten zetten we koers richting trainingcenter om een
demo te volgen van bombsquad. De SFD heeft een eigen bombsquad met robot en al. Voor de
demo explosieven, mogen we 2 bommen zelf ontsteken. Door de knallen en de drukgolf, gaat
er zelf een autoalarm af. Weer zijn we onder de indruk van de werking ervan en welke kracht
het heeft om iets onschadelijk te maken. Daarna gaan we nog even langs op het bureau voor
brand expertise waar we een zeer speciale vrouw ontmoeten. Blijkt dat deze dame als eerste
vrouw ooit zo een hoge functie te pakken had in haar tijd. Nog even de wagens tanken en terug
naar de stations. Op station 7 krijgen we dan ook een call voor CPR en ook Joyce en Noël zijn
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"on scene". Later op station 7 krijgen we nog bezoek van Peter en de beroemde Smokey. De
verhalen dat Smokey doet zijn hilarisch. Dat beloofd voor de volgende dagen.
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Dag 5 donderdag 8/3/2018
Vandaag moesten we invallen op station 8 omdat de mannen daar training hadden. We hebben
een paar EMS calls gehad en hebben tussendoor goede gesprekken gehad met de crew vooral
met captain Paul Hill. Rond 14u keren we terug naar station 7. Daar maken we ons ook snel
klaar om op een uitnodiging van Chief Wolverton in te gaan. Het is een uitreiking van een soort
award voor het afgelopen jaar, o.a. beste brandweerman, beste hulpverlening buiten
Shreveport en nog vele andere... . Dit alles gebeurd natuurlijk in ons kostuum, wat zeer op prijs
gesteld wordt door de top van SFD. Bij het binnenkomen krijgt iedereen een tombolalot die we
zelf in een zak mogen steken en deze zak hoort bij een bepaalde prijs. Dus we bepalen zelf wat
we willen winnen. De avond verloopt zeer vlot en het eten is zeer lekker. Tijdens de awards
wordt de loting van de tombola bekend gemaakt en wat denk je, ja hoor 4 van de 10 Belgen
hebben prijs, Peter zaklamp, Mark zaklamp, Sven de hoofdprijs een koffiezet en ikzelf een
zaklamp. Dus het was een zeer gunstige avond voor de Belgen.
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Dag 6 vrijdag 9/3/2018
Ook deze nacht was vrij rustig. We hebben in de voormiddag een call gehad op een school van
een jongen die zich niet goed voelde, niks ergs dus. We praten nog wat met de crew van C shift
en daar leer ik Eddy Mosley kennen die graag een helm wil ruilen met mij. Vandaag bezoeken
we ook de Amerikaanse MUG Heli en 911 call center. Om 15u is het weer wissel van shift en
captain Paul Hill en de mannen komen dan weer op. Tegen 17u worden we verwacht op central
station voor een afscheidsdiner van de B shift. We praten bij met de mannen van verschillende
stations en maken ook nieuwe contacten. Als we terug zijn in station 7 praten we nog met
captain Paul Hill en hij laat ook nog wat foto's zien van zijn trips met de motor. De verhalen die
hij doet zijn hilarisch, maar Paul geniet ervan. Voor ons heeft hij ook nog een paar wapens
meegebracht en we krijgen een volledige uitleg hoe ze werken. We blijven praten tot bijna 2h in
de nacht en gaan dan pas slapen.
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Dag7 zaterdag 10/3/2018
Deze nacht heeft Sven nogmaals door een call geslapen en heb ik daarom niet veel geslapen.
We krijgen onze eerste call van de dag een vrouw dat gevallen was en haar nek bezeerde.
Deze vrouw was een moeder van een politieagent in Shreveport en krijgen dan ook een patch
van de politie hier.
De crew maakt nog een heerlijk ontbijt voor ons klaar en maken we nog uitgebreid foto's en
wisselen nog de laatste contactgegevens uit. Het doet ons wel iets om afscheid te nemen van
deze crew omdat zij ons deze ervaring gegeven hebben door 1 telefoon gesprek naar de Chief.
Daarna gaan we naar Smokey zijn swamp om met wat wapen te schieten en jawel we hebben
het goed naar onze zin. Nog even stoppen bij Bass Pro om mijn cadeaubon te innen die ik
gewonnen heb bij de awards en erna gaan we iets drinken bij jawel Hooters.
Deze avond eten we crawfish in station 1 van Smokey's swamp en was heerlijk. Paul Hill heeft
mij ook nog zijn oude helm gegeven wat ik geweldig vond. Terug op de station duurt het niet
lang of er is een call. Een zwerver dat ligt te slapen aan een benzinestation. Dus zijn we snel
weer weg. Nog even wat bijpraten met de crew van C shift en uitwisselen van een t shirt. Eddy
geeft mij nog een helm en ja hoor, het is een waar ik al lang van droomde … met adelaar en al
op. Gewoon echt geweldig. Weer snel even skypen met het thuisfront en dan kruip ik mijn bedje
in.
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Dag 8 zondag 11/3/2018
Deze nacht een call gehad van een woningbrand, waarbij dat ik denk dat heel de SFD
opgeroepen was. Bij aankomst stonden de brandweerwagen overal en het vuur was eigenlijk al
zo goed als geblust. Dus we zijn zelfs niet uit de Engine moeten komen. Daarna teruggereden
naar de station en konden we verder genieten van onze nachtrust. Deze morgen verliep rustig,
maar ook nu weer moeten we afscheid nemen van deze mannen van de C shift. Nu komt er
een ploeg op die we deze week nog niet gezien hebben de A shift of hoe ze zelf zeggen The ATeam! Deze middag staat er nog een BBQ van Signal 51 op het programma. Deze groep is een
groep van gepensioneerde brandweermensen die het doen en laten van de actieve SFD volgen
dus ook de calls. Op deze BBQ geven we Ass Chief Sanders een kleine attentie van de FO en
bedanken hem voor zijn gastvrijheid.
Terug op de station zijn Sven en ik druk bezig de wagen aan het reorganiseren voor de
komende week, wat de mannen van de A shift veel te lang vinden. Nadat de wagen in orde
gebracht is gaan we naar binnen. Daar wacht ons de A shift op enkel in ondergoed en wij
zeggen niks? maar kijken wel eens raar naar elkaar.
De crew verstaat er niks van en beginnen dan zelf te lachen en vragen ons of wij dat normaal
vonden en moeten dan zelf ook mee lachen....de gesprekken die daarop volgen duren tot in de
vroege uren.

Dag 9 maandag 12/3/2018
Vandaag vroeg uit de veren om onze toeristische week in te zetten. Iedereen in de station ligt
nog te slapen wanneer wij vertrekken. We pikken de rest van de groep op en rijden dan richting
New Orleans. We maken een onverwachte tussenstop aan Ferrara, een fabriek dat
brandweerwagen bouwt. Daar zien we hoe ze een truck van begin tot einde maken. Ook de
ladder van Shreveport is hier in volle productie. Na het bezoek aan de fabriek gaan we
middagmaal nuttigen in de buurt. Daarna zetten we onze reis richting NOLA verder. Wanneer
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we in NOLA aankomen rijden we langs de gezellige straatjes en gaan we ook een kijkje nemen
aan Lower 9th Warth, de plaats waar orkaan Katrina de dijk doorbroken heeft. Dan keren we
om richting hotel en gaan we nog even langs station 29 daar en krijgen we de kans om een tshirt en pach te kopen. Aangekomen in het hotel is er ruim de tijd om ons even op te frissen en
af te spreken in de lobby. Van hieruit splits de groep in 2, eentje om nog wat te bezichtigen en
eentje om naar Bourbonstreet te gaan om even te ontspannen en te genieten van een frisse
pint.

Dag 10 dinsdag 13/3/2018
Iedereen weer goed op tijd om te vertrekken richting staat Alabama, waar we in Mobile de USS
Alabama en USS Drumgaan bezoeken. De USS Alabama is een groot battleship met veel
kanonnen erop. Het is een prachtig schip. Naast de Alabama ligt de onderzeeêr USS Drum. Het
is een lang maar compact schip en ik vergewis me ervan dat je er amper kunt rechtstaan. Hier
op deze basis nuttigen we nog het middagmaal en zetten dan koers richting Florida. Na
ongeveer een anderhalf uurtje rijden komen we aan in Pensacola waar het NAS (Naval Air
Station)is gelegen en de thuis basis van "the Bleu Angels" de stuntpiloten van het Amerikaanse
leger. Het luchtvaart museum is enorm, overal waar je kijkt zie je vliegtuigen staan en hangen.
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Ook kunnen we in een simulator zitten en zelf besturen.Tijdens ons bezoek aan het museum
kan ik nog even skypen met mijn kids omdat ik hier een heel goede verbinding heb. Na het
bezoek koop ik nog wat souverniers in de shop en gaan we dan richting hotel in Pensacola.Na
een frisse duik in het zwembad maken we ons klaar om naar Pensacola Beach te gaan om te
eten. We besluiten om in Hemmington te eten. Na het eten wil de groep nog even de Hooters
binnen om een slaapmutsje te drinken.

Dag 11 woensdag 14/3/2018
Vandaag was het een vrij lange dag, daar we een lange rit moesten doen naar Ocala.
Onderweg wel veel gelachen en gezongen. We willen de groep nog even laten snorkelen in
Devil's Den, maar er is geen plaats meer en besluiten maar om verder te rijden naar het hotel.
Niet ver van ons hotel is er een Outback Steakhouse en daar gaan we gaan eten. Lekker hoor
en zeker met de kleine bier degustaties.
Dag 12 donderdag 15/3/2018
We vertrekken rond 9u naar Orlando. Na een uurtje rijden komen we toe aan het hotel en
vragen of we al kunnen inchecken, maar de kamers waren nog niet beschikbaar. Maar we
hebben alles al in orde gebracht om 's avonds te kunnen inchecken. Dan te voet naar Universal
Studio. We gaan de ene attractie na de andere in. Tegen de avond gaan we nog eten Hard
Rock Cafe. Hier hebben we dan ook weer ons buikje goed rond gegeten. Daarna gaat het
richting hotel om dan tegen 00h30 in ons bed te kruipen.
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Dag 13 vrijdag 16/3/2018
Vandaag op het programma shoppen in de outlet van Orlando. We krijgen iets meer dan 2uur
om te shoppen, wat Joyce nog te weinig vindt, maar dat is dan weer een vrouw hé. Daarna
rijden we richting Delray Beach om de Pre Parade mee in te zetten. Als we willen inchecken
staan er al een heleboel pipers volop aan het spelen en is eigenlijk wel een leuke aankomst
aan het hotel. Daar komen we dan ook nog Carl en Co tegen aan het hotel, want ook zij gaan
meedoen aan de Parade morgen. Zij gaan de veteranen duwen wat een hele eer is. Op de Pre
Parade zit de sfeer al helemaal goed en hebben we het goed naar onze zin. er wordt veel
gelachen en gedronken. Ook staat er een brandweer wagen waar we broodjes met worst en
zuurkool kunnen krijgen en aan die wagen hangs zelfs een tapkraan. Het is dan ook aan die
wagen dat onze overseas board meeting plaats vindt, althans dat laten we zo uitschijnen naar
Marc toe. Later op de avond gaan we nog een paar cafe's doen waar we kunnen verbroederen
met onze Amerikaanse collega's en het is al diep in de nacht eer ik in bed lig.

Dag 14 zaterdag 17/3/2018
De dag van de parade begint al heel warm. we gaan eerst de route eens verkennen voor we
ons gaan omkleden . Dan is het tijd om ons naar de startplaats van de parade te begeven. Het
is zover, de parade begint. Van in het begin zit de sfeer top en de mensen zwaaien en roepen
naar ons dat we goed werk leveren en dat we helden zijn voor hun. Ja daar kun je alleen maar
van dromen in België. Massa's volk staat daar langs let parcours en de mensen delen kralen
uit. Ook onze Belgische vlag hang boven het parcours en daar houden we even halt om onze
vlag een groet te brengen, wat warm onthaalt wordt door de toeschouwers met een applaus.
Iedereen zwaait en we zwaaien terug. Ja echt kippenvel moment is dit. We naderen het einde
van de parade die stopt in de kazerne van Delray Beach Station 1. Daar wordt ons een fris
flesje water aangeboden wat zeer welkom is bij deze temperaturen. Daarna willen we ons gaan
omkleden. Onderweg naar het hotel komen we Papa John nog tegen en het is een blij
weerzien. Zijn dochter en schoonzoon stuurt hij met ons mee zodat we samen kunnen bijpraten
na het om kleden. We gaan met zijn allen iets eten op het plein waar gisteren de preparade
was. Daar eten we onze buik vol en het is snel avond. We besluiten naar de Sand Bar te gaan
aan het water. een gezellige plaats om te vertoeven. Ook hier zijn Carl, Jan? Neil,Philip en co
aanwezig. We drinken op een geslaagde parade. 's Avond doen we nog de nodige cafés aan
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en ook hier worden vriendschappen gesmeed met onze Amerikaanse collega's.

Dag 15 zondag 18/3/2018
Vandaag mochten we uitslapen en vertrekken rond 9u richting Miami. Iedereen is ondertussen
wat bekomen van de 2 feestdagen en blijkbaar hadden we wel eens nood aan ontspanning. We
zetten koers naar het Gator Park in Miami. Aan gekomen aan het Gator Park is het even
wachten tot er genoeg volk is om met de airboot te vertrekken. We zien in het water een paat
alligators en het zijn geen kleintjes. Onderweg laat de gids een plant zien waar je het binnenste
van uit moet zuigen en opeten. Natuurlijk wil ik dat eens proberen en ja hoor het is nog lekker
ook. We varen met een snelheid en eigenlijk op ondiep water ook. Eens de airboot tour terug is
gaan we nog een show zien, nu ja een show, meer een uitleg van de dieren die daar leven. De
man die de uitlegt geeft staat tussen een stuk of 6 aligators en heeft geen schrik. Ook toont hij
een schorpioen en een landschildpad. Nadien krijgen we ook nog de kans om een kleine
alligator vast te nemen. NOg even tijd om souvernirs te kopen in het winkeltje van het park en
daarna rijden we richting Miami stad. We rijden via the Venetian pool, een openluchtzwembad
voor de rijken vroeger naar de Coral Gables waar het hotel the Biltmorestaat. Deze is bekend
uit de films Bad Boys en Miami Vice maar ook uit de serie CSI Miami. We stoppen ook nog
eens in Little Havana om in the Balls and Chains een goede coctail te drinken. Nu is het tijd om
naar ons hotel te gaan in Miami Beach. Even inchecken en dan afspreken om te eten. Deman
aan de balie zegt dat hij een goed plaats weet om te gaan eten en gaan in op zijn uitnodiging
om te gaan kijken en eventueel daar te eten. Hij zegt dat hij daar iemend kent en dat hij wel kan
zorgen voor korting. En inderdaad ziet er top uit en krijgen korting. We hebben een goed zicht
op straat en we zien de meest gekke dingen van auto's en moto's. Na het eten wandelen we
nog op de promenade en roken nog een sigaartje dat we in Little Havana gekocht hebben. Het
was wederom een leuke maar vermoeiende dag...
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Dag 16 maandag 19/3/2018
De dag van vertrek is aangebroken. We staan vroeg op om de zonsopgang te kunnen
meemaken op het strand van Miami Beach. Het is prachtig en rustgevend. Daarna gaan we
een licht ontbijtje nuttigen bij een plaatselijk deli. Nu is het tijd om te vertrekken. We laden de
auto's voor de zoveelste keer inen rijden dan terug richting Miami om daar nog even de sfeer
van Little Havana op te snuiven. Hier hebben we ruim de tijd om de winkeltje af te gaan an nog
een lunch te nuttigen. Dan spijtig genoeg op naar de luchthaven. Terug in België zien we onze
familie en vrienden teug, nog een laatste groepsfoto en dan gaat iedereen zijn eigen weg, weg
naar huis....
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