
NAJAARSSTAGE 2019 

CLARK COUNTY, NEVADA 

 

 

Zegt The Strip of Sin City u iets?  Las Vegas misschien? 

Voor de 1e keer in de geschiedenis van de Fire Observers vzw trekken we naar de brandweerdienst 
van Clark County in de staat Nevada.  Las Vegas is de meest gekende stad in Clark County en die 
wordt op zich beschermd door de Las Vegas Fire Department.  Wij trekken daarentegen naar de 
brandweerdienst die de stad omringt en oa. verantwoordelijk is voor The Strip met alle grote 
gekende hotels, casino’s en resorts, de internationale luchthaven van Las Vegas, de omliggende 
woongebieden ed. 

 

De brandweerdienst van Clark County is een gemengde brandweerdienst en is officieel opgericht op 
23 november 1953.  De toenemende bevolkingsdichtheid en activiteiten in de regio rond Las Vegas 
maakten dat Clark County moest voorzien in een eigen brandweerdienst om zo de veiligheid in de 
regio te verzekeren.  Op dit moment telt Clark County ongeveer 2,5 miljoen inwoners.  Clark County 
Fire Department (CCFD) stelt dagelijks 655 brandweerlieden te werk, aangevuld met 200 vrijwilligers 
en een 140-tal ondersteunend personeel.  Zij zijn gehuisvest in 30 brandweerkazernes bemand met 
beroepspersoneel.  Daarnaast hebben ze nog 13 brandweerkazernes van waaruit de vrijwilligers 
actief zijn.  In 2016 rukten zijn in totaal 134.294 keer uit.  Oa. in dit cijfer zitten een 4000 branden, 
een 1000-tal IGS opdrachten, een 3500 tal technische interventies.  Zij voorzien ook in de BLS en ALS 
medische hulp en werken daarvoor samen met AMR en andere privédiensten.  Deze cijfers zijn alleen 
maar in stijgende lijn wat maakt dat de CCFD heel wat te bieden heeft voor een mooie stage. 

 

PERIODE: Van 13 oktober 2019 tot en met 29 oktober 2019 



PRIJS:  € 2.000,00 

BRANDWEERPROGRAMMA: 

Een verblijf van 7 dagen in verschillende brandweerposten van de Clark County Fire Department.  
Tijdens dit verblijf zal u mee uitrukken naar diverse noodoproepen.  Er staan ook enkele brandweer 
gerelateerde bezoeken en activiteiten op het programma zoals de Fire Academy, 911-dispatch, … 

TOERISTISCH PROGRAMMA: 

Het toeristisch gedeelte brengen we door in de staten Nevada en Californië.  Op de agenda van deze 
rondreis staan onder meer: 

 -Death Valley National Park 

 -Mammoth Lakes 

 -Tioga Pass - Yosemite National Park 

 -Monterey – Highway 1 

 -Santa Barbara 

 -Santa Monica, Venice Beach, Beverly Hills, Hollywood 

 -Universal Studios Hollywood 

 -Las Vegas – Hoover Dam 

INBEGEREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS: 

 -Vluchten heen/terug in economy class 

 -Reisbijstands- en annulatieverzekering en administratiekosten 

 -Gebruik van de huurwagens, brandstof, parking- en tolgelden 

 -Overnachtingen op basis van 2-persoonskamers, niet rokers 

 -Inkom Nationale Parken 

 -Inkom Universal Studio’s Hollywood 

 -Toeristische rondreis 

AANTAL DEELNEMERS: 

De stage staat open voor 8 deelnemers welke op basis van het deelnamereglement geselecteerd 
worden. 

INSCHRIJVINGSPERIODE: 

De inschrijvingsperiode loopt van 01 september 2018 tot en met 30 september 2018. 

OPGELET: De betaling van de 1e schijf, ten bedrage van € 1.000,00 per persoon, van het 
deelnamebedrag, wordt gevraagd te betalen uiterlijk op 15/11/2018. 

STAGEBEGELEIDERS: 

FREDERICKX Peter – VERSTREPEN Carl 


