
VOORJAARSSTAGE 2018 

SHREVEPORT, LOUISIANA 

 

 

De eerste stage van 2018 gaat naar de brandweerdienst van Shreveport, een stad gelegen in de staat 

Louisiana.  Het is de 2e keer dat we met de Fireobservers naar Shreveport trekken.  De 1e keer was in 

2011 waar we toen een prachtige stage voorgeschoteld kregen. 

De stad Shreveport, ontstaan in 1835, is de 3e grootste stad in de staat Louisiana en telt 194.920 

inwoners (2016).  Zij is gelegen in het noordwestelijke punt van de staat Louisiana, ongeveer 300 km 

oostelijk van de stad Dallas, TX en 500 km noordwestelijk van de stad New Orleans, LA.  Shreveport 

wordt door de Red River gescheiden van de stad Bossier City.  De 2 steden liggen in de parishes 

Caddo en Bossier die samen 376.635 inwoners tellen (2015).  De voornaamste industrieën en 

werkgelegenheden worden gevonden in de luchtvaart- en defensiesector.  Shreveport en Bossier City 

zijn tevens de thuisbasis van o.a. de 2nd Bomb Wing, gekend van zijn B52 bommenwerpers, gelegerd 

op de Barksdale AFB. 

 

De brandweerdienst van Shreveport is ontstaan uit verschillende vrijwillige brandweerinitiatieven die 

reeds voor het jaar 1900 plaats vonden.  Het heeft tot 1974 geduurd om te komen tot een 

professionele brandweerdienst.  Sindsdien is er hard ingezet op efficiëntie en kwaliteit en onder 

leiding van Chief Kelvin Cochran ontving de Shreveport Fire Department in 2000 zijn Class 1 rating.  

Vandaag staat de Shreveport Fire Department onder leiding van Chief Scott Wolverton, bijgestaan 

door Ass. Chief Fredrick Sanders.  In totaal zijn er 22 Fire Stations, incl. de Airport Fire Station, 

bemand door 578 personeelsleden.  De Shreveport FD bemant zowel de brandwagens als de 

ziekenwagens, aangevuld met de Sprint EMS-voertuigen.  Zij intervenieerden in 2016 41.869 keer, 

waarvan 28.141 (67%) keer voor een EMS situatie en 1291 (3%) keer voor een brandinterventie.  De 

overige percentages worden opgevuld door HAZMAT, technische interventies ed.  Deze getallen zijn 

nog steeds stijgende wat maakt dat Shreveport een zeer interessante stageplaats is. 

 

PERIODE: Van 04 maart 2018 tot en met 20 maart 2018 

PRIJS:  € 2.000,00 



BRANDWEERPROGRAMMA: 

Een verblijf van 7 dagen in verschillende brandweerposten van de Shreveport 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, Bomb 

Squad, … 

TOERISTISCH PROGRAMMA: 

Het toeristisch gedeelte brengen we door in de staten Louisiana, Alabama en Florida.  Op de agenda 

van deze rondreis staan onder meer: 

 -New Orleans (LA): French Quarter, Lower Ninth Ward,… 

 -Mobile (AL): USS Alabama 

 -Pensacola (FL): Naval Air Station 

 -Orlando (FL): Universal Studio’s 

 -Delray Beach (FL): St Patrick’s Day Parade 

 -Miami (FL): Coral Gables, Little Havana, Miami Beach,… 

 -Everglades (FL): Gatorpark - Airboat Ride 

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 of 3 persoonskamers, niet rokers 

 -Inkom USS Alabama 

 -Inkom Universal Studio’s Orlando 

 -Inkom Gatorpark-Airboat Ride 

 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 2017 tot en met 30 september 2017. 

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 oktober 2017. 

STAGEBEGELEIDERS: 

FREDERICKX Peter – PAUWELS Robby 


