
 

 

 

NAJAARSSTAGE 2019 
 

ORANGE COUNTY, CALIFORNIA 
 

      
 
In het najaar van 2019 trekken we opnieuw naar de staat Californië, alwaar we voor de tweede 
maal in onze geschiedenis te gast zullen zijn bij de brandweerdienst van Orange County. Het 
eerste bezoek aan deze dienst vond plaats in 1998. 
 
Orange County is gelegen tussen Los Angeles en San Diego. Zoals de ganse regio zijn er sterk 
verstedelijkte gebieden alsook de nodige canyons die een gevaar vormen voor bosbranden. In de 
county wonen 3 miljoen inwoners, de grootste steden zijn Anaheim, Santa Anna en Irvine. 
 
De Orange County Fire Authority bestaat sedert 1995 in zijn huidige vorm. Het is een moderne en 
goed uitgebouwde brandweerdienst die 1,8 miljoen inwoners beschermd. Vanuit 72 kazernes 
wordt dagelijks uitgerukt. Er zijn 133 autopompen (structural en wildland), 22 ladderwagens, 
Hazmat, Heavy Rescue alsook 4 helikopters. Het grondgebied is onderverdeeld in 8 battalions 
 
In 2017 werd uitgerukt naar 142.000 incidenten (99.900 EMS incidenten) wat resulteerde in 
211.500 uitrukkende voertuigen. 
 
Periode:   
 
Vertrek op donderdag 19 september 2019 
Retour op zaterdag 4 oktober 2019 (aankomst 5 oktober) 
 
Brandweer programma: 
 
Wij bieden u een 7 daags verblijf bij de brandweerdienst van Orange County, Californië met 
mogelijkheid om mee uit te rukken vanuit verschillende brandweerposten, en een reeks 
brandweer gerelateerde bezoeken aan. 
 
Stagebegeleiders:  
 
OPSTAL Marc en PRICE Neil 



 

 

Toeristisch programma: 
 
Het toeristische gedeelte van deze reis brengen we door in de staten Californië, Arizona en 
Nevada met: 
 
• Bezoek LA (Santa Monica, Venice Beach, Beverly Hills, Hollywood) 
• Bezoek San Diego (Point Loma, Seaport Village, Old Town) 
• Bezoek USS Midway museumvliegdekschip in San Diego 
• Bezoek Grand Canyon National Park (mogelijkheid tot helikoptervlucht – niet inbegrepen) 
• Bezoek Hoover Dam (extern) 
• Bezoek Las Vegas (Downtown en strip) 
• Bezoek Death Valley National Park 
• Bezoek Yosemite National Park 
• Bezoek San Francisco 
• Bezoek Alcatraz Island 
 
 
Prijs: 2.000,00 € / p.p. 
 
 Te betalen als volgt: Voor 30/11/2018  € 1000,00 
  Voor 28/02/2019  € 500,00 
  Voor 30/06/2019  € 500,00 
 
Inbegrepen in de prijs:  
 

- Vluchten heen/terug, in economy class 
- Alle hotelovernachtingen op basis van tweepersoonskamers 
- Gebruik huurwagens met bestuurders 
- Brandstof, parking- en tolgelden 
- Reisbijstands- en annulatieverzekering 
- Administratiekosten 
- Toeristische rondrit 
- Bezoek USS Midway 
- Bezoek Alcatraz Island 
- Bezoek Nationale Parken 

 
 
Aantal deelnemers voor deze stage:   
 
De stage staat open voor 8 deelnemers die volgens het deelnamereglement geselecteerd worden.  
 
Inschrijvingsperiode 
 
De inschrijvingsperiode loopt van 1 september 2018 tot en met 30 september 2018. 
 
De geselecteerde deelnemers zullen voor 10 oktober worden geïnformeerd. Niet geselecteerde 
deelnemers komen op de stand-by lijst te staan. 
 
De deelname is pas verzekerd na het ondertekenen van de reisovereenkomst. De ondertekende 
reisovereenkomst dient binnen de 14 dagen na ontvangst te worden terugbezorgd. 


