
Stage Tucson 2022 
 

 

In 2022 ging een groep van de Fire Observers op stage naar Tucson, Arizona.  

Deze stage ging door van zondag 11 september 2022 tot maandag 26 september 2022 en werd 
opengesteld voor 8 deelnemers en 2 begeleiders. 

De groep bestond uit volgende personen: 

Begeleiders: 

- Marc Opstal – Brandweerzone Vlaams Brabant West - post Zaventem 
- Dirk Van den Berghe – Brandweerzone Centrum - post Merelbeke 

Deelnemers: 

- Quinten Cornelis – Veiligheidsregio Zeeland – post Zuidland 
- Bianca Henderick - Brandweerzone Centrum – post Wachtebeke 
- Sammy Kneuvels – Brandweerzone Fluvia – post Waregem 
- Pascal Massee – Veiligheidsregio Noord Holland Noord – post Castricum 
- Pieter-Jan Regheere – Brandweerzone Westhoek – post Zuid Ijzer 
- Henry Scholte – Veiligheidsregio Groningen – post Niebert 
- Vital Theys – Brandweerzone Midwest – post Lichtervelde 
- Loren Verhalleman - Brandweerzone Midwest – post Lichtervelde 

Voor de aanvang van de stage werden de verschillende deelnemers verdeeld over de 
brandweerposten van Tucson 

Station assignments : 
Station 1 Pieter-jan Regheere 
Station 4 Loren Verhalleman 
Station 5 Bianca Henderick 
Station 9 Henry Scholte 
Station 11 Vital Theys 
Station 16 Sammy Kneuvels 
Station 17 Dirk Van den Berghe 
Station 20 Quinten Cornelis 
Station 21 Marc Opstal 
Station 22 Pascal Massee 

 

Wat volgt is een reisverslag van de verschillende dagen van de stage 

  



Zondag 11 september 2022 

Deze ochtend is de groep in alle vroegte vertrokken richting Phoenix. Na een korte vlucht vanuit Brussel 
naar Londen zijn we klaar voor een vlucht van 12u naar Phoenix. Aankomst voorzien om 12:15 lokale 
tijd. (21:15) 

 

Na 17 uren reistijd zijn we eindelijk aangekomen in Tucson. Nog even tijd voor wat verfrissing in het 
hotel en een klein hapje en we kunnen de dag afsluiten en uitkijken naar onze eerste dag bij de 
brandweerdienst van Tucson. 

 



Maandag 12 september 2022 

Vandaag is het de eerste dag van ons brandweerprogramma bij Tucson Fire. We werden ontvangen in 
Station 1 ook gekend als headquarters waar we kennis maakten met de burgemeester van Tucson en 
de deputy chiefs van Tucson Fire. Daarna was het tijd voor een bezoek aan de 911 dispatch en het 
logistiek centrum van Tucson Fire met een rondleiding alsook het passen van interventie kledij en 
ademlucht toestellen die we nodig zullen hebben voor een warme oefening die donderdag doorgaat. 
Na deze bezoeken was het tijd om iedereen naar hun respectievelijke stations te brengen voor de 
eerste dag en nacht bij de brandweer. 

 

 

Dinsdag 13 en  woensdag 14 september 2022 

Vandaag en morgen zitten de deelnemers een hele dag op hun respectievelijke brandweerposten. Heel 
wat interventies zijn de revue gepasseerd. Heel veel medische oproepen en hier en daar ook enkele 
andere interessante interventies. Tussendoor doen de crews heel wat om ons bezig te houden. 



 

 

Donderdag 15 september 2022 

Vandaag is het training day. De groep bezocht de Fire Academy waar we een theorie les kregen over 
flashover en inzet van transitional attack gevolgd door een demo. De officieren kregen de mogelijkheid 
om één van de bevorderingsexamen bij te zitten voor de rang van captain (sergeant bij ons). Na de 
lunch en babbel met de Fire Chief van Tucson Fire was het tijd voor flashovertraining in een container.  

 



 

 

 



Vrijdag 17 september 2022 

Vandaag stond een bezoek aan de Davis Monthan Airforce base op het programma, waar we een 
rondleiding kregen van de brandweer op de basis. Daarna werden we uitgenodigd voor een bezoek 
aan de bomb squad en het SWAT team van Tucson PD 

 

 

 



 

Zaterdag 18 september 2022 

Nadat we gisteren de airforce base hebben bezocht was het vandaag tijd voor een bezoek aan het 
PIMA Air Space Museum in Tucson.  

 

 

 

  



Zondag 18 september 2022. 

Vandaag stonden enkele toeristische bezoeken in en rond Tucson op het programma. De eerste stop 
van de dag was het historische stadje Tombstone. Daarna ging het richting Saguaro National Park, 
bekend om zijn vele landschappen met cactussen. Als laatste stop reden we naar de top van Mount 
Lemmon om de zonsondergang vandaaruit te zien. 

 

  



Maandag 19 september 2022 

Vandaag eindigt de brandweerstage. We starten de dag met het ophalen van alle deelnemers uit hun 
posten en komen samen op HQ waar we afscheid nemen van Tucson Fire. Dit is dan ook meteen het 
begin van het toeristisch deel van de reis. Vandaag staat een rit van 650 km gepland. We rijden vanuit 
Tucson, richting de Grand Canyon. We houden een eerste stop in Sedona met een bezoek aan de 
Chapel of the Holy Cross. Na een korte lunch rijden we verder richting het Grand Canyon National Park. 
We blijven in het park tot de zonsondergang waarna we beslissen om iets te eten in Tusayan alvorens 
verder te rijden naar onze overnachtingsplaats in Williams voor een eerste rustige nacht. 

 

  

Dinsdag 20 september 2022 

Op onze rondrit staat vandaag een tocht van 460km gepland. We rijden vandaag langs enkele Route 
66 bezienswaardigheden met een eerste stop on Seligman, gevolgd door stops in Kingman en Oatman. 
We lunchen in één van de saloons in Oatman en rijden daarna door richting Las Vegas met een 
tussenstop aan de Hoover Dam. In de late namiddag komen we dan aan ins onze verblijfplaats in Las 
Vegas. We verblijven daar aan de strip in het Best Western Casino Royale hotel. Op onze eerste avond 
in Vegas, bezoeken we het oude stadsdeel aan Fremont Street. 



  

  

Woensdag 21 september 2022 

Vegas day! Vandaag blijven we Las Vegas en lassen we een vrije dag in. Zij die wouden konden meegaan 
met de begeleiders naar één van de outlet shopping malls. 

  

  



Donderdag 22 september 2022 

We verlaten vandaag las Vegas en hebben een lange rit voor de boeg. We rijden namelijk naar Bishop, 
via Death Valley. Er zit wel een kink in de kabel want de doorgang doorheen Death Valley is gesloten 
door recente overstromingen. Hierdoor kunnen we bepaalde delen van Death Valley niet bereiken en 
moeten we na ons bezoek omrijden. Via onze omweg houden we halt bij het spookstadje Rhyolite. Dit 
was ooit een mijnstadje die er nu verlaten bij ligt. 

  

  

  



Vrijdag 23 september 2022 

De rit vandaag brengt ons naar Yosemite National Park. Het weer is schitterend en we rijden langs 
Mono Lake om zo via de Tioga pass het park binnen te rijden. We houden halt voor de lunch nabij El 
Capitan waar we de barbecue in gang steken voor een heerlijke lunch. Ne de lunch rijden we richting 
de  westelijke uitgang van het park waar we nog eerst een bezoek brengen aan de Mariposa Grove of 
the giant Sequoias. Daarna gaat het richting Fresno waar we overnachten. 

  

  

  



Zaterdag 24 september 2022 

Het laatste deel van onze rondreis staat vandaag op het programma met een stevige rit van 610 km 
met als eindbestemming San Francisco. We rijden vanuit Frens naar Morro Bay aan de kust. Het is 
redelijk bewolkt en fris bij aankomst daar. Van daaruit volgen we de iconische Pacific Highway, richting 
Big Sur met stops in San Simeon, Mc Way Falls en de Bixby Bridge. Vervolgens gaat het richting South 
San Francisco, waar we laat op de avond arriveren. 

  

  

  



Zondag 25 september 2022 

Een kleine rondrit door San Francisco vandaag. We bezoeken onder ander Twin Peaks, Alamo Square 
en de Golden Gate brug. Daarna gaat het richting de haven nabij Pier 39 waar we een halt houden voor 
een lunch om nadien de veerboot op te gaan richting Alcatraz. 

 

  



Maandag 26 september 2022 

De laatste dag van onze reis sluiten we af met een bezoek aan brandweerstation 20 van de San 
Francisco Fire Department. Deze splinternieuwe kazerne is gebouwd op een drijvend ponton en is de 
thuisbasis van de Marine eenheid. We maken ook een rondvaart met één van de fire boats. 

Van hieruit gaat het dan tot slot terug richting het hotel voor het oppikken van onze koffers om daarna 
richting de luchthaven te rijden voor het inleveren van onze huurwagens en inchecken voor onze 
terugvlucht richting Brussel. 

 

dinsdag 27 september 2022 

Aankomst in Brussel en blij terugzien van vrienden en familie. 

 


