
Sacramento 2022: 
Maandag 5 september ’22 

De groep komt samen op Brussel Airport om te vertrekken naar San Francisco via Amsterdam 

Onze vluchten stonden gepland om te vertrekken om 10:25 hr. vanaf Brussel naar 
Amsterdam, daar hadden we een kleine vertraging. 

Uiteindelijk na vertrek in Amsterdam kwamen we een klein uurtje later dan gepland aan in 
San Francisco 

 

Nu op weg naar immigratie etc. en dan richting huurauto's en kunne we op weg naar ons 
eerste hotel in Vacaville, waar we na een kleine opfrissing nog een hapje zullen gaan eten . 

 

 

 

 

 

 



 

Dinsdag 6 september: 

Vandaag staat het bezoek aan HQ van de San Francisco Fire department op het programma 
waar we worden welkom geheten door o.a. Chief Scotty. 

De meeste van ons waren redelijk vroeg wakker door het tijdsverschil van 9 uur, en waren al 
vroeg uit de veren voor het continentaal ontbijtje in ons hotel. 

 

 

Aangezien deze meeting pas om 13:00 kon plaats vinden hadden we nog eerst de 
gelegenheid om nog in de plaatselijke Target  nog wat benodigdheden te koppen voor ons 
verblijf op de stations. 

Tijdens deze hete dag van ongeveer 47 graden Celsius ( het bleek de warmste dag te zijn 
sinds begin 1900 ) zijn we ook nog effe in Old Sacramento gaan kijken waarin we terug in de 
tijd werden gegooid  

 



 

Na onze inkopen in de Target en de wandeling was er nog tijd over voor een lunch , deze 
werd natuurlijk genuttigd in de Firehouse sub , deze broodjes zaken zijn opgericht door 2 
brandweer broers uit Jacksonville Florida en zijn ingericht aan de hand van de firestations. 

 

 

Na deze ochtend zijn we gearriveerd op HQ voor het ontvangst aldaar, na een korte tour 
aldaar en de eerste verwelkomingen aldaar door de verschillende Chiefs werden de eerste 
geschenken overhandigd  



 

Na alle verplichtingen werd de indeling gemaakt voor de stations en werd iedereen op zijn 
station gebracht voor aanvang Ride Alongs 

Indeling stations: 

Station 17: Frederik Matthijss 

Station 18: Pieter-Jan Suetens 

Station 43: Steffi Dhont 

Station 15: Mario Minnen 

Station 2: Sander Doesburg 

Station 4: Nelis van de Nest  

Station 6: Jordy Minnen  

Station 11: Jeroen wildeman 

Station 16: Mario Colle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 7 september: 

 

Vandaag stonden er 2 bezoeken op het programma  

1e bezoek was het 911 Dispatch center van Sacramento, hier hadden we de mogelijkheid om 
eens mee te kijken en luisteren hoe hun hun oproepen behandelen, dit was voor allen een 
interessante en leuke ochtend om een mee te mogen maken. 

 

 

2e bezoek op deze wederom warme dag was aan de cannabis facility Center te Sacramento, 
hier produceren ze op een legale manier diverse cannabis producten , we hebben alle 
aspecten mogen aanzien voor het produceren van de vele producten die hier uit voort 
vloeien , wat ons opviel hoe veel handwerk hier aan te pas komt . 

 
 
 
Na deze rondleiding is iedereen weer afgezet om hun stations om weer te kunnen genieten 
van de voor sommige toch vele uitrukken. 



 

Donderdag 8 september: 

Vandaag staan er wederom 2 bezoeken gepland: 

1e bezoek van vandaag was een bezoek van een heavy drill training op een trainings locatie, 
hier konden we meekijken met Rescue 20 hoe zij gebruik maakten van hydraulisch 
gereedschap t.b.v. van verplaatsen van zwaar materiaal en redden van personen bij bv 
ingestorte gebouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2e bezoek was aan het State Capitol van Sacramento. 

Hier werden we ontvangen door de plaatselijke State Trooper van het Capitol. 

Hier kregen we een privé tour door en op Capitol, we kwamen op plaatsen waar  de normale 
mens nooit zal komen , wat toch weer een uniek tintje geeft aan deze stage . 

Ook konden we een van de beroemdste Gouverneur van Californië aanschouwen 

 

 

 

Na deze werd iedereen weer afgezet om hun desbetreffende stations voor hopelijk weer 
genoeg interventies bij hun stations. 



Vrijdag 9 september: 

Deze dag stond oorspronkelijk niks gepland maar omdat we zondag 9-11 meedoen met de 
stair climb werd er voor ons gezorgd dat we interventie kleding hadden om hier in de juiste 
kleding te kunnen meedoen . 

Ook kregen we hier allen een Amerikaanse brandweer helm die we alle mochten houden, dus 
iedereen was in zijn nopjes met hun tot nu toe mooiste aanwinst. 

 

 

 

Nu was het weer tijd om naar de stations te gaan voor de ride alongs. 

 

 

 



Zaterdag 10 september: 

Deze vrije dag stond in het teken van een dag bezoek aan de stad San Francisco. 

Na een vroeg warm vertrek uit Sacramento kwamen we aan in een wat frisser San Francisco, 
de eerste stop was bij het uitkijk punt waar in we de Golden Gate bridge prachtig zouden 
moeten overzien , helaas gooide dichte mist roet in het eten en zagen we niks van de brug . 

Na het verlaten van dit punt gingen we rijdend over de Golden Gate Bridge naar het 
bezoekers centrum aldaar, hier konden we nog wat souvenirs aanschaffen en een stuk je 
lopen over de bridge , gelukkig was hier de mist ondertussen al wat opgetrokken en konden 
we grotendeels alles goed zien zoals Alcatraz en de stad zelf , na een korte wandeling gingen 
we richting de Painted ladies , bekend van de serie Full House . 

Na een korte stop aldaar vervolgende we ons weg naar Lombard Street , deze  kronkel weg 
zijn we afgereden en zijn we verder op even gestopt om nog wat foto’s te kunnen maken. 

Na Lombard street zijn we de auto gaan parkeren in de het centrum en zijn we la wandelend 
via China Town naar de Fischermans warf gelopen , daar hebben we een aantal uren vrijaf 
gehad om o.a. op pier 69 wat te vertoeven voor een hapje en of drankje en het kunnen 
kopen van de vele souvenirs . 

Na Fischermans warf gingen we nog in ritje meepakken in de wereldberoemde cabletrain van 
San Francisco 

Na deze indrukwekkende dag werd er weer koers gezet naar Sacramento met een tussen 
stop bij een Outback Steakhouse voor een kleine hap om nog wat tijd op de stations mee te 
pakken voor de nodige interventies . 

 

 



Zondag 11 september: 

Deze dag stond volledig in het teken van de Memorial Stairclimb in Scaramento. 

We moesten deze dag vroeg opstaan om om 0700 ongeveer ons te melden downtown voor 
de klim . 

De klim staat in het teken voor allen gevallen brandweer mensen die zijn omgekomen in New 
York op deze 9-11 in 2001 . 

We gaan vandaag 110 verdiepingen  om hoog om deze gevallen te eren , aangezien het 
gebouw wat gebruikt wordt slechts 22 verdiepingen hoog is wordt de 5 x beklommen . 

Na toch een indrukwekkende bijeenkomst van alle deelnemers werden de namen van allen 
gevallen op de deelnemers gezet en kon de klim worden ingezet , in colonne gingen we naar 
het  betreffende gebouw voor start van de klim, voor sommige was het een piece of cake 
maar voor weer andere was het dag van afzien , uiteindelijk is iedereen bovengekomen en 
heeft zijn doel behaald . 

Na de nodige eerbetoon met ophangen van de gedragen naam aan een symbolisch Twin 
Towers en het salueren en luiden van de bel  werd er koers gezet naar de “Bank” waar men 
samenkwam kwam voor een hapje en een drankje. 

Daar werd deze dag met het samenzijn van de deelnemers afgesloten . 

 

 



 

 

 

 

 

 



Maandag 12 september:  

Deze dag hadden we wederom 2 bezoeken gepland . 

Nadat we iedereen weer hadden opgehaald van de stations voor aanvang bezoeken , bleek 
dat toch iedereen niet zo soepeltjes liep en zowat iedereen pijnlijke kuiten  had 
overgehouden van de klim gisteren ( dit zou ons nog de hele week achtervolgen) . 

Ons eerst bezoek was aan het Evos drivers training facility , hier krijgen alle chauffeurs van 
alle voertuigen van de Sacramento Fire Departement een rij training om op veilig en 
verantwoordelijk op allerlei situaties te kunnen reageren . 

Na deze korte instructie aan de hand van video’s mochten we zelf in de diverse voertuigen 
onze kunsten laten zien , we mochten zelfs op een natte baan met de auto’s onze rijkunsten 
laten zien , wat weer tot de nodige hilariteit leiden. 

 

 

 

 



Na dit bezoek werden verwacht down Town voor een bezoek aan het Golden 1 center , in dit 
center spelen de Sacramento Kings hun wedstrijden . 

We kregen een grandtour in de stadium en kwamen wederom op plekken die voor de 
normale toeschouwer niet toegankelijk zijn , dit maakte op de meeste van ons een 
indrukwekkende indruk. 

 



Dinsdag 13 september: 

 

Vandaag stond er nog een bezoek op het programma aan de brandweer op het 
Internationale Vliegveld van Sacramento. 

Hier aangekomen kregen we een rondleiding door hun pas nieuwe onderkomen . 

Na het bewonderen van hun materiaal en onderkomen kregen we nog een kleine 
demonstratie van hun nieuwste voertuig . 

 

 



Na dit bezoek werd er nog effe gestopt voor een lunch in Downtown Sacramento waar we 
daarna worden verwacht op HQ voor het officiële afscheid aldaar. 

Na de nodige geschenken die we hebben mogen ontvangen kwam de nieuwe Fire Chief ons 
ook nog effe gedag zeggen en wenste ons nog een prettige voorzetting van onze 2e week in 
de USA . 

Na deze formele formaliteiten ging een ieder weer naar zijn station om nog een laatste nacht 
mee te draaien met hun desbetreffende shiften en zich gereed te maken voor aanvang 
toeristische gedeelte. 

 

Tijdens deze mooie stage week bij de diverse stations werden er de nodige interventies 
meegepakt waar voornamelijk de medische interventies de toon voerde , voor de meest in 
onze ogen onbegrijpelijke situaties werd de brandweer opgeroepen , zoals “ik voel me niet 
lekker “maar ook  steekpartijen etc. waar daar de normaalste zaak , daarnaast hebben we 
gelukkig  ook diverse brandjes en hulpverleningen interventies  gehad . 

 



 

 

Vooral een grote bedankje naar Ass. Chief Scott Williams voor ons deze gehele week te 
begeleiden naar alle activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Woensdag 14-9-22: 

Vandaag nemen we afscheid van de Sacramento Firedepartmant en start het toeristische 
gedeelte van de stage , tevens komt vandaag ook de 2e stage begeleider Carl Fairstripes  om 
ons tijdens deze week te ondersteunen. 

Nadat iedereen afscheid heeft genomen van zijn of haar station was het verzamelen bij 
station 4 waar we al onze gear die we hadden gebruikt voor de stairclimb weer konden 
inleveren. 

Vanaf hier starten we de toeristische week en gaan we naar Yosemite voor een bezoek en 
een picknick aldaar at Cathedral Beach picknink area. 

Onderweg stoppen we nog effe voor een kort ontbijtje en natuurlijk voor de boodschappen 
voor de picknick. 

In yosemite aangekomen werd er genoten van het natuurschoon en de picknick . 

 

 

 

 

Vanaf Yosemite was het richting Fresno voor onze eerste overnachting. 

 

 

 



Donderdag 15-9-22: 

Vandaag stond de rit op het programma richting LA . 

Aangekomen op Venice beach werd de groep gesplitst in een deel wat naar venice beach 
ging en deel ging naar Sante Monica Pier. 

Nadat iedereen na de nodige inkopen etc weer had gedaan werd er weer verzameld voor een 
korte rit door LA , eerste stop was door Rodeo Drive en een stop bij het Beverely Hills sign. 

Hierna werd de rit verder gezet naar Mull Holland drive voor een prachtig uitzicht over de 
stad . 

Vanaf hier was het richting het hotel voor onze 2e overnachting. 

Nadat we onze koffers hadden kunnen deponeren in onze kamers werd het tijd om 
Hollywood boulevard te verkennen , na het genot van eerste cocktail aldaar werd het tijd om 
wat te eten in het Hardrock Cafe aldaar. 

Morgen staat de lange rit op het programma richting Laughlin. 

 

 

 

 



Vrijdag 16-09-22: 

Vandaag weer vroeg uit de veren om onze rit te maken naar Laugling , onderweg eerst een 
stop om te ontbijten en een korte stop in de plaatselijke supermarkt voor te nuttigen 
onderweg. 

Onderweg naar naar Joshua Tree National Park sloeg het noodlot toe van een van onze 
auto’s , de auto van Carl kreeg een lekke band. 

Na enige tijd wachten op de reparatie van de auto werd er gekozen om 1 van de auto’s alvast 
door te laten rijden richting het Joshua Tree park , na vertrek van de 1e auto kregen we naa 
een half uur het bericht dat de  band gerepareerd was en dat ze onder weg waren. 

Na een mooie rit door het Joshua Tree park was het tijd om naar ons hotel in laughlin te 
rijden en werd de groep weer compleet door de 2e auto , na het inchecken in dit hotel moest 
er natuurlijk weer de innerlijke mens gezorgd worden. 

Na het nuttigen van weer de nodige steaks en salades etc ging de ene helft richting de 
kamers en de andere helft ging nog opzoek naar wat vertier , het werd uiteindelijk bowlen 
…er waren zowaar in dit hotel 34 bowling banen. 

Morgen staat de rit naar de Grand Canyon op het programma. 

  



 

Zaterdag 17-9-22: 

Vandaag staat de rit naar de Grand Canyon op het programma. 

Na het uitchecken en natuurlijk wederom een licht ontbijt was de eerste stop in Oatman , dit 
oud western stadje is een unieke locatie waar je terug in de tijd gaat . 

Na de nodige inkopen en een leuke western show was het tijd om door te rijden naar de 
Grand Canyon met een korte tussen stop in seligman om de auto’s weer vol te gooien. 

Aangekomen na een lange rit in de Canyon werden er op diverse uitkijk punten gestopt en 
de nodige adembenemende foto’s etc. te kunnen nemen van dit natuurverschijnsel. 

Na het genieten van de zonsondergang op deze prachtige locatie werd het tijd om naar ons 
hotel te gaan in Williams. 

Na aankomst in de hotel werd er weer koers gezet naar een eet establishment in dit stadje. 

Ook deze dag werd weer moe en voldaan afgelsoten . 

Morgen staat de laatste rit op het programma richting Las Vegas. 

 

 

 

 

 



Zondag 18-9-2022: 

Vandaag werd de trip voortgezet richting Las Vegas . 

De eerste stop was wederom Seligman , nu was er wat meer tijd om hier eens goed te 
vertoeven , ook hier werden weer de nodige inkopen gedaan door de meeste. 

Nadien werd de rit doorgezet op de historiche route van route 66 richting Hackbarry om 
weer te kunnen genieten van deze prachtige locatie. 

Ook hier werden weer de nodige inkopen en foto’s gemaakt . 

Ook de inwendige mens moest natuurlijk weer verzorgd worden en was er een stop 
ingepland in Kingman om te genieten van de locale specialiteiten . 

Nadat iedereen weer moe en voldaan was is er nog 1 stop gepland voor Las Vegas en dat 
was de Hooverdam . 

  

 

 

 



 

Na een voor ons doen relatief korte rit vandaag zijn we in de namiddag aangekomen in 
Vegas en werd het tijd om in te checken , nadat we onze auto hadden laten parkeren bleek 
dat we niet de enigste waren die wilden inchecken …..het bleek een Footbal weekend te zijn 
van de plaatselijke Las Vegas Raiders…..na ongeveer 1,5 uur wachten hadden we eindelijk 
onze kamer sleutels . 

Na het deponeren van onze koffers etc. gingen we op pad met de plaatselijke bus de 
“Deuce”naar Freemont street om te genieten van de vele optredens etc. aldaar en natuurlijk 
een hapje te eten. 

Hierna gingen we retour richting de strip zodat eenieder zijn eigen gang kan gaan en te gaan 
genieten van de vele activiteiten die deze stad met zich mee brengt. 

 

 

 

Na 2 volle dagen Vegas waarin we wel 8 kantjes van vol konden schrijven voor dit verslag van 
wat er allemaal is meegemaakt , maar men weet nu eenmaal What happens in Vegas Stay’s in 
Vegas . 



 

 

Dinsdag 20-9-22: 

Vandaag is het tijd te nemen om afscheid te nemen van zowel Las Vegas en de Verenigde 
Staten en ons gereed te maken om weer terug naar Respectievelijk Nederland en Belgie te 
gaan. 

Na nog een korte stop bij de plaatselijke brandweer post gingen we de auto’s inleveren en 
ons opmaken voor de retour vlucht . 

Na een vlucht van ongeveer 8 a 9 uur naar Amsterdam waar we afscheid namen van Jeroen 
ging de rest op de laatste korte vlucht richting Brussel . 

Aangekomen in Brussel werd er afscheid genomen van de groep en ging ieders zijn weg 
richting huis. 

Ik denk dat we mogen spreken van een geslaagde Stage en hopelijk zien we elkaar weer op 
een volgende stage . 

Namens de begeleiders wil iedereen bedanken voor deze geweldige tijd. 

 

Mario & Carl. 

 

 


