
 

 

 

NAJAARSSTAGE 2023 
 

FRESNO, CALIFORNIË 

 
Na eerdere succesvolle stages in 1999, 2004 en 2014 reizen we in 2023 opnieuw naar Fresno. 
 
Fresno is de vijfde grootste stad van Californië, na Los Angeles, San Diego, San Francisco en 
Sacramento. Ze is gelegen in de centrale vallei (San Joaquin Valley). Het klimaat is er vrij droog, 
met massa’s zonneschijn en temperaturen tot 40°C in de zomer. 
 
Fresno Fire Department onstond in 1877 en is een van de oudste brandweerdiensten in de VS. In 
2006 werd het Fig Garden District en in 2007 het North Central Fire Protection District toegevoegd. 
 
Zij bedienen een gebied van 116 square miles (300 km²) en 540.000 inwoners vanuit 21 
brandweerposten. 
 
Dagelijks wordt staffing voorzien voor 19 autopompen en 5 ladderwagens. Specialisaties zoals 
luchthavenbrandweer, hazmat, waterrescue en technical rescue worden eveneens uitgevoerd. De 
dagelijkse bezetting bedraagt 95 personeelsleden. (totaal = 347 personeelsleden) Het gebied is 
onderverdeeld in 4 sectoren (battalions). 
 
In 2021 werden bijna 48.000 oproepen beantwoord. 30.000 hiervan zijn medische oproepen, 7.100 
brandinterventies en 10.900 andere tussenkomsten. In Fresno wordt in tegenstelling tot andere 
korpsen iets minder uitgerukt voor medische tussenkomsten maar dus in verhouding meer voor 
effectieve brandweerinterventies. Deze ongeveer 48.000 oproepen resulteerden in 63.500 
uitrukkende voertuigen. 
 
Inzake brand werd een significante stijging van 30% opgetekend. Gemiddeld zijn er dagelijks een 
20 tal oproepen voor brandgerelateerde interventies. 
 
Periode:  Vertrek op zondag 3 september en terug thuis op dinsdag 19 september 2023. 
 
Brandweer programma: 
 
Wij bieden u een 7 daags verblijf bij de brandweerdienst van Fresno, Californië met mogelijkheid 
om mee uit te rukken vanuit verschillende brandweerposten en een reeks brandweergerelateerde 
bezoeken aan ondermeer: 911-dispatch, training, airport, …. 
 
Toeristisch programma: 
 
Inzake het toeristische gedeelte zal het finale programma bepaald worden op basis van de 
vluchten, hetzij met Los Angeles of San Francisco als start- en eindpunt. In beide gevallen worden 
volgende parken en steden bezocht: 



 

 

 
 Yosemite National Park 
 Death Valley National Park 
 Las Vegas 
 Los Angeles (Hollywood, Beverly Hills, Venice Beach, Santa Monica) 
 
Bij vluchten via Los Angeles aangevuld met: 
 
 Oatman 
 Joshua Tree National Park 
 Pam Springs 
 San Diego 
 
Bij vluchten via San Francisco aangevuld met: 
 
 Malibu 
 Santa Barbara 
 Pacific Coast Highway (Big Sur) 
 San Francisco 
 
Prijs: 2.250€ / p.p. 
 
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 
- Bezoek Yosemite National Park 
- Bezoek Death Valley 
- Toeristische rondrit 

 
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 2022 tot 30 september 2022. 
 
Betalingen: 
 
Eerste schijf ten bedrage van € 1.000,00 tegen uiterlijk 31 oktober 2022 
Tweede schijf ten bedrage van € 750,00 tegen uiterlijk 31 december 2022 
Derde schijf ten bedrage van € 500,00 tegen uiterlijk 30 april 2023 
 
Stageverantwoordelijke:  
 
OPSTAL Marc    Brandweerzone Vlaams-Brabant West 
 
 



 

 

 


