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In het najaar van 2020 zal Fire Observers vzw opnieuw een stage inrichten die ditmaal zal doorgaan 
in Orlando, Florida. Dankzij de goede reputatie die onze vzw heeft opgebouwd en de sterke band die 
we hebben met verschillende korpsen in Florida kon een stageproject met de brandweerdienst van 
Orlando niet uitblijven.   

De stad Orlando ligt in Orange County, zowat in het midden van de staat. Qua oppervlakte redelijk 
klein met maar 295 km² grondgebied maar met toch zo’n 285 000 inwoners. Omwille tal van 
maritieme activiteiten, verkeerstrafiek maar zeker het toerisme komen er dagelijks wel nog eens 
meer dan een miljoen mensen bij. Theme Park Capital of the World noemt men Orlando nog wel 
eens, dit omdat de Orlando area 7 van de 10 meest bezochte pretparken in de VS huisvest. Zelfs 5 
van de top 10 in de wereld. Ongetwijfeld zullen we enkele van deze pretparken op de agenda 
plaatsen. 

Orlando Fire Department ontstond in 1885. Wat destijds begon als een kazerne met één wagen en 
enkele vrijwilligers is uitgegroeid tot een goed uitgeruste brandweerdienst welke zelf voorziet in de 
gewone brandbestrijding en hulpverlening, maritieme operaties, incidenten met gevaarlijke stoffen, 
luchtvaartbrandbestrijding,... Vanuit de 17 brandweerposten rukt men jaarlijks uit naar meer dan 
90 000 oproepen. Het is algemeen geweten dat OFD de hoogste standaard aan medische zorgen 
heeft, het is zelfs zo dat OFD het enige korps is met een ISO Class 1 rating hieromtrent. 

 

PERIODE: Van 18 oktober 2020 tot en met 03 november 2020 

PRIJS:  € 2.000,00 



 

BRANDWEERPROGRAMMA:  

Een verblijf van 7 dagen in verschillende brandweerposten. Tijdens dit verblijf zal u mee uitrukken 
naar diverse noodoproepen. Er staan ook enkele brandweergerelateerde bezoeken en activiteiten op 
het programma zoals de Fire Academy, 911-dispatch, Marine Division, HazMat, ARFF, SWAT, USAR,... 

 

TOERISTISCH PROGRAMMA: 

Het toeristische gedeelte brengen we door in de staat Florida. Op de agenda van deze rondreis staat 
ondemeer: 

- Miami 
- Miami Beach 
- Everglades 
- Key West 
- Delray Beach 
- Orlando 

INBEGREPEN IN DE DEELNAMEPRIJS: 

- Vluchten heen/terug in economy class 
- Reisbijstands- en annulatieverzekering 
- Gebruik van de huurwagens, brandstof, parking- en tolgelden 
- Alle overnachtingen op basis van tweepersoonskamers 
- Administratiekosten 
- Inkom Gatorpark 
- Inkom voor 2 themaparken 
- 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 2019 tot en met 30 september 2019.  

OPGELET: De betaling van de eerste schijf, ten bedrage van € 1.000,00 per persoon, van het 
deelnamebedrag zal gevraagd worden te betalen uiterlijk op 15 november 2019.  

STAGEBEGELEIDERS:  

VERSTREPEN Carl – FREDERICKX Peter 


