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Veilig in Miami aangekomen
Posted on 15 februari 2010 |

Het mooie schermpje voor me in het vliegtuig zegt dat we bij Sydney zitten. 
Lijken we toch een mooi eindje afgedwaald als je onderweg bent naar Miami. 
Gelukkig heb ik de laatste tijd al wel begrepen dat ook Canada een Syndey 
kent en dat we dus nu over de Newfoundlands heen zien en richting Boston 
vliegen. Ha, zelfs Raleigh/Durham staat nu in beeld, dus Petra: we zijn jouw 
kant op aan het vliegen.

Ik moet zeggen dat ik nog nooit zo lekker heb gezeten in een vliegtuig als deze 
keer. Bij het boeken van de tickets baalde ik ervan dat ik in plaats van een 
British Airwaysvlucht ineens een American Airlinestoestel zag staan nadat ik 
betaald had, maar tjonge, wat een lekkere stoelen hebben ze hier. En een zee 
van ruimte, ongeloofelijk. Ik heb zelfs in de stoel aan weerskanten nog wat 
ruimte over, terwijl het bij KLM en Northwest allemaal wel paste, maar ook 
niet echt overhield. Het grootste voordeel haal je hier uit de manier waarop de 
stoelen gemaakt zijn. Elke stoel zit in een kuip en als je de stoel laat zakken, 
achterover laat gaan of de voetensteun naar voren en omhoog doet, blijft de 
kuip in dezelfde positie. Als degene voor je dus onderuit gaat, zie je dat niet 
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eens en je merkt het zeker niet. Dat betekent dat het entertainmentscherm in 
de kuip van degene voor je zit en niet in de armleuningen van je stoel zit 
verwerkt zoals bij KLM en NWA (of moet ik Delta zeggen tegenwoordig?).
En dat geeft veel gemak. Je hebt geen last van hele brede armleuningen, in de 
middenconsole zit alleen je tafeltje en als je wilt eten of je tafeltje zoals nu 
gebruikt voor je laptop, kan je gewoon op je schermpje blijven kijken. Bij 
andere vluchten moest je altijd stoppen middenin een film, hier kijk je 
gewoon verder. Bovendien zit de bediening van je stoel lekker makkelijk een 
stukje naar voren, bij KLM zat dat naast me en kon ik met mijn dikke lijf de 
knopjes nooit zien  Alles moest dus op gevoel.
De business class hier zit helemaal vol en voor ons zit ook nog een grote first 
class, hoewel ik geen idee heb hoeveel mensen daar zitten. We hebben echter 
nergens over te klagen, want degene die onze rij bedient is gezellig, vriendelijk 
en vol humor. Echt een leuke meid! De vlucht is dus geweldig, al leek dat in 
het begin even heel anders te gaan. We hebben bijna twee uur vertraging 
opgelopen! Maar even terug naar het begin, gisterenmiddag.

Peet heeft ons met zijn busje naar het Sheraton Schiphol Airport Hotel 
gebracht, waar we rond half drie waren. We kregen een kamer op de zesde 
verdieping met uitzicht op de startbanen van Schiphol. De kamer was 
bloedjeheet, dus we zijn maar begonnen met de airco op gang gooien en zijn 
daarna zelf gaan slenteren op Schiphol Plaza. Nog een paar dingen bij de 
drogist gekocht en verder eigenlijk niks gedaan dan een kop koffie drinken 
met wat lekkers. Wij zijn al geen shoppers en ik zou niet weten wat we op 
Schiphol moeten kopen verder.
Rond half vijf zaten we in het Runaway Café beneden in het Sheraton, waar ik 
nog even gratis kon internetten, want ik had weinig zin om 19 euro uit te 
geven voor 24 uur gratis internet, als ik er maar even ben. Dat geld geven we 
liever uit aan iets lekkers. En zo zaten we al om half zes aan tafel in het 
Voyager restaurant van het Sheraton. We hadden allebei berehonger en 
waren eigenlijk super ontspannen na een paar drankjes in het café. Albert 
koos vooraf voor de carpaccio, terwijl ik de zalm nam. Bijzondere gerechtjes, 
de zalm was zo goed als rauw, maar wel bijzonder lekker. Als hoofdgerechtje 
zijn we even op z´n Amerikaans gegaan met drie kleine Prime Burgertjes in 
verschillende smaken. Gerserveerd met uienringen en even wat machtiger 
dan we na de kleine voorgerechtjes verwacht hadden. Of hadden we teveel 
van de lekker broodjes gesnoept? In elk geval zat een dessert er niet meer in, 
we waren volledig voldaan. We sloten dus ons Valentijnsdiner af met koffie.
Na de koffie was de ontspanning compleet en jullie zullen het niet geloven, 
maar om half acht lagen we heerlijk te knorren in het lekkere bed op onze 
inmiddels lekker frisse hotelkamer. Even wennen weer, zo´n Queenbed (1.52 
m.) maar dat moet ook, want in de camper is het ook niet groter. Gek genoeg 
kunnen wij samen altijd best in zo´n smal bedje slapen, ondanks onze grote 
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omvang. Nog steeds verliefd 
We hebben een prima nachtje gedraaid, want toen we om vier uur opstonden 
hadden we dus toch mooi dik acht uur geslapen. Da´s toch knap, of niet? Op 
het gemakje gedoucht, spullen geordend, uitgecheckt en richting de 
incheckbalies van British Airways gewandeld. Ik las ergens dat je daar zes 
minuten over zou doen, maar volgens mij was het nog korter. Stukje gang 
door, lift in, lift uit, volgende lift in en hoppa, daar sta je dan. Er stond al een 
aardige rij en we konden al snel langs de rij heen, toen om vijf uur de balies 
opengingen. Het verbaast me zeer hoe weinig mensen er thuis ingecheckt 
hadden, want wij waren bijna de enigen die niet meer aan de machines 
hoefden daar.
We konden inchecken bij een alleraardigste dame en eerlijk is eerlijk: het ging 
er gezelliger en vriendelijker aan toe dan we gewend waren bij onze 
Koninklijke. Van vertrekhal 3 naar D10 is een aardige tippel en we kregen van 
de incheckdame het advies om nog even lekker naar de lounge te gaan, wat we 
zelf ook altijd wel lekker vinden. Tot onze teleurstelling echter was de BA-
lounge nog dicht. Wij waren niet de enigen die daar voor niets aankwamen en 
een mede-passagier was er best pissig om eigenlijk. Minpuntje voor BA!
Wij besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en maar gewoon richting 
onze gate te gaan wandelen, er is vast wel ergens koffie te krijgen. Uiteindelijk 
kwamen we aan het eind van Pier D bij Starbucks terecht, maar ook die ging 
pas om zes uur open. Gelukkig mochten we daar al wel lekker makkelijk gaan 
zitten. Albert had wat moeite met de grote beker koffie (die ze bij Starbucks 
het kleintje noemen), bij mij ging het er wel in, samen met een lemon 
puppyseed muffin. Het croissantje kon Albert dan nog wel hebben. Ik heb nog 
even gewandeld door de winkel aan de overkant, maar helaas, Hans en Bianca 
zullen het zonder onze Albert-en-Monique-poppetjes moeten doen, Monique-
je was uitverkocht.
Om kwart over zeven zat iedereen na de securitycheck natuurlijk in het 
vliegtuig en konden we eerst gaan de-icen. Dat hebben wij natuurlijk nog niet 
eerder meegemaakt, als zomers vakantiegangers. Wel grappig, hoe zo´n 
toestel helemaal ijsvrij geblazen wordt. Wij zaten lekker ruim op 3A en 3C, 
want het tussenstoeltje is verbouwd tot een ministoel waar net mijn tasje kon 
staan. Onderweg naar Londen hebben we eigenlijk weinig gedaan, we waren 
best nog duf. Boven Londen moesten we een paar rondjes draaien, want 
vanwege de mist was een laag-zichtregel ingesteld en mochten toestellen niet 
te dicht op elkaar landen. Al met al gaf dat maar tien minuten vertraging, dus 
tijd genoeg voor ons.
En toen begon de grote Heatrow-trip. Vanuit het toestel waren we vrij snel 
(maar toch nog best een tippeltje) bij de bussen die buiten klaar stonden. Een 
grote shuttlebus bracht ons in een rit van zo´n 10 minuten dwars over het 
vliegveld van terminal 5 naar terminal 3. Derek, ik heb de Airbus 380 zien 
staan, van Singapore Airlines! Bij terminal 3 was het weer een hele wandeling 
naar security, waar dit keer ik niet piepte zoals in Amsterdam, maar Albert 
wel. Gelukkig vinden ze niks bij ons tijdens het fouilleren. Doe mij voortaan 
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maar een bodyscan hoor, die vreemde mensen aan mijn lijf vind ik ook niet 
echt geweldig. Enfin, weer een tippel, naar het ticketcenter van American 
Airlines waar we onze boardingpassen om konden wisselen voor 
instapkaarten van hen enÂ snel even nieuwe oordopjes voor mijn Creative 
Zen gekocht, want daar lag een rubbertje af en toen direct door naar de gate. 
Jammer genoeg had ik geen Britse ponden om een lekker flesje water uit een 
automaat te trekken, want ik had het bloedjeheet en was heel dorstig.
Het boarden verliep netjes, zoals altijd First en Business eerst en dat is wel 
lekker hoor! Onze plekken 9J en 9H waren al maanden van tevoren door mij 
vastgelegd en dus ook keurig vastgehouden. Gelukkig kregen we vrij snel na 
het boarden wat te drinken en het ijskoude water ging er fantastisch in. Daar 
was ik echt aan toe. En toen begon het we taxieden zoals normaal is naar de 
startbanen en toen begon het lange wachten. Na een tijdje kregen we te horen 
dat het computersysteem in Dallas-Fort Worth eruit lag en dat zij ons 
toestemming moesten geven voor vertrek. Nog een tijd later bleek het systeem 
te werken, maar kregen we dus niet de toestemming. De papierhandel van 
een van de passagiers aan boord was niet in orde en ja hoor, we moesten terug 
naar de gate!
En zo gingen we met het hele spul terug naar waar we vandaan kwamen en 
zagen we buiten allerlei mannetjes druk met elkaar in discussie. Zelfs een 
bagagewagen werd tevoorschijn gereden en wij zagen de bui al hangen. Alles 
van boord of alleen de bagage van de passagier? Ondertussen liepen 
stewardessen af en aan met lijsten met namen en werd blijkbaar alles 
gecheckt. Gelukkig kwam op een gegeven moment het bericht van de 
gezagvoerder dat het probleem opgelost was, het paspoort van de bewuste 
passagier schijnt niet in het systeem ingevoerd te zijn geweest. Of zoiets. Geen 
ESTA wellicht? Zowel op Schiphol als op Heatrow vertelden de 
grondstewardessen dat heel veel mensen dat dus gewoon nog niet gedaan 
hebben als ze komen inchecken en ook heel droog vertellen dat ze er nog 
nooit van gehoord hebben. Het hele geintje leverde ons in elk geval mooi twee 
uur vertraging op bij vertrek. En dat is best lang, als je honger en dorst hebt!
Gelukkig kregen we snel na het opstijgen lekkere nootjes en een blikje Diet 
Pepsi, waarna eigenlijk ook vrij snel de warme hap volgde. En die was erg 
goed. We begonnen met een voorafje van koud rundvlees met gegratineerde 
aardappeltjes en horseradish (mierikswortel?), geserveerd met een lekkere 
salade en een broodje met boter. Als hoofdgericht was er de keuze uit 
rundvlees met champignonssaus, lamsvlees of kip gevuld met ganzenlever. 
Albert koos voor de beef en ik de kip, maar uiteindelijk bleek er te weinig beef 
te zijn, waarbij Albert niet moeilijk dit een ook aan de kip ging. Toe was er een 
kaasplateautje voor Albert en lekker Ben & Jerry´s ijs voor mij. Wie zegt dat 
vliegtuigeten slecht is? Niet hier hoor!
Enfin, tussen eten en verslag schrijven zaten bijna drie uur heerlijke zalige 
rust, want voor het eerst zolang ik me kan herinneren heb ik op een vlucht 
naar Amerika echt lekker kunnen slapen. Mijn nieuwe oordoppen zijn ook al 
weer niet compleet, de extra rubbertjes zitten in mijn jaszak in de 
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bagagebakken, maar het de Bose-hoofdtelefoon van AA is erg goed, dus heb ik 
met mijn eigen muziek op heerlijk ontspannen geslapen. Alberts MP-speler 
doet het vreemd genoeg niet, dus die zit vooral TV-series te kijken op het 
entertainmentsysteem. Ik lees af en toe wat in mijn reader, hoewel ik me niet 
kan concentreren op Winter in Madrid, een oorlogsverhaal. De luchtige 
verhaaltjes van Daphne Deckers gaan er beter in. Zolang het maar over 
mannen en sex gaat bij haar, maar het blijft altijd wel netjes en komisch.
Ik zie in mijn schermpje dat we nog 3 uur en veertien minuten te gaan 
hebben. De verwachte aankomsttijd is 3.32 PM. Dat valt nog niks tegen, na de 
vertraging lijken we dus maar een goed half uurtje later aan te komen. 
Verbaast me altijd weer dat zo´n vlucht blijkbaar veel sneller kan dan ze 
aangeven op de dienstregeling. Ik ga nog een stukje lezen. Ik mocht (jawel!) 
Alberts laptop lenen om dit stukje te schrijven, maar eens zien of we het 
vanavond netjes online gaan krijgen. Met foto´s!

Edit: we zitten inmiddels in het hotel in Miami, gedoucht en wel. Eerst eten 
en dan de rest! Tot straks.

Nog een stukje heenreis
Posted on 16 februari 2010 | 
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En dan zit je om twee uur ‘s nachts weer achter de laptop. Rechtop in bed, 
deur van het balkon open, het verkeer raast hier een paar honderd meter 
verder voorbij en ik heb koffie. Mijn lieve echtgenoot stond net naast me: ‘kijk 
eens moppie, wat ik voor je heb’. Huh?? Ik was wel een beetje wakker, maar 
dacht weer gewoon door te slapen. Alberts biologische klok dus niet, want om 
acht uur ‘s morgens drink je koffie. We vechten maar niet meer tegen dat 
tijdverschil, het helpt toch niet.

Hoe ging het verder in dat vliegtuig? Nou, na dat stukje schrijfwerk ben ik 
niet gaan lezen, maar televisieseries gaan kijken. Iets van 10 afleveringen van 
Two men and a half. Ken je dat? Versierder Charlie, broer Alan en neefje Jake 
die in één huis wonen? Erg grappig vaak, dus daar heb ik me prima mee 
vermaakt. We kregen nog een ‘Mid Flight’ maaltijd, met keuze uit pizza (voor 
Albert) en salade (voor mij) met als toetje een stukje lemon pie. Allemaal 
niets mis mee. We vlogen aan op een half bewolkt Miami, waardoor de 
uitzichten op de stad vaak prima waren. De onbewolkte stukken lieten heel 
erg veel keurige woonwijken zijn met allemaal dezelfde bouwstijl. Wijk rode 
daken, wijk bruine daken, wijk groene daken, alles keurig geformeerd rondom 
waterpartijen. De eerste indruk is vooral: netjes.
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We arriveren om net na half vier, terwijl de aankomsttijd gepland was om 
kwart over twee. Behoorlijk vertraging dus, door die ene passagier in Londen. 
Voor ons geen ramp, maar heel veel mensen bleken Miami als 
transferluchthaven te hebben en er werden nogal wat aansluitingen gemist. 
Na de vlucht was het weer met z’n allen rennen naar de immigration officers, 
maar wij waren deze keer achteraan de rijen, omdat in het vliegtuig geen 
custom declarationsforms waren, die wit blauwe dingen waarop je moet 
schrijven wat je bij je hebt en zo. Ze hadden ze in het Japans en in het Spaans, 
nou, dat Spaans lukt me nog niet hoor. We konden dus eerst naar een balie 
om Engelstalige formulieren vragen en we waren natuurlijk niet de enigen. 
Maar vooruit, wij hadden geen haast. Netjes aangesloten, vriendelijke praatje 
gekregen van de officer en we mochten wederom het land binnen. Good to be 
back! Natuurlijk mochten al onze koffers bij de douane nog eens door de scan, 
maar vooruit, ook dat is geen ramp. Er stonden trouwens maar een zielig 
hoopje koffers bij de bagageband voor onze vlucht, bijna iedereen moest nog 
verder.

Op het vliegveld was het niet echt duidelijk waar de hotelshuttles stonden, 
dus moesten we een beetje zoeken en vragen, maar uiteindelijk hebben we ze 
gevonden. Geen telefoons, zoals we gewend zijn, maar gewoon alleen hokjes. 
We hebben het eens even aangekeken en zagen eigenlijk niet zoveel 
hotelshuttles als we gewend zijn. Al snel werden we aangesproken door 
Alfred, achteraf gezien een vrijwilliger, die mensen begeleidt. Hij belde het 
Embassy Suites voor ons, want volgens hem had hun shuttle er al lang 
moeten zijn, die rijdt minimaal elk half uur en wij stonden er al een tijd (huh, 
10 minuten??). Maar vooruit, het hielp wel, want de shuttle was er vrij snel. 
Op naar het hotel, waar we weer in de bekende Embassy hal kwamen met het 
atrium vol weelderige planten. Na een snelle douche en schone kleding zijn 
we een paar drankjes gaan drinken, want zoals altijd was het tussen half zes 
en half acht Happy Hour in het atrium. Het is dan gratis drinken en wij 
(vooral Albert) blijven Nederlanders he.  Na twee drankjes hadden we het wel 
gezien, tijd voor eten (lekkere biefstuk) en naar bed!

En nu? Mmm, zo nog een dutje doen? Want ja, Moturis komt pas om 7 uur en 
het ontbijt is pas om half 7.

Ha, over ontbijt gesproken! Albert en ik zitten nog na te grinniken hier over 
het ontbijt gisteren in het vliegtuig naar Londen. Achter het gordijn is er 
geloof ik koffie met een koekje of zo en in ‘first’ krijg je nog even een compleet 
Engels ontbijt voorgeschoteld: scrambled egg (roerei) met worst en gebakken 
champignons, croissantje met boter en jam, een pakje met smoothie 
(vruchtensap) en een grote kop thee of koffie. Echt, snel naar binnen werken, 
handel weer inleveren, want we zijn er al! Komisch 
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Moturis, dat is wennen!
Posted on 16 februari 2010 |

Na onze superkorte nachtje zaten we om zes uur beneden bij het Embassy 
Suites voor het ontbijt. De ‘warme hoek’ ging pas om half zeven open, maar er 
was best al een en ander te krijgen verder. En zo zaten we mooi op tijd te 
wachten op de pickup van Moturis. Stipt zeven uur reed het busje voor, keurig 
geregeld dus. Deze keer werden we opgehaald door een dame ‘mijn formaat’, 
die volgens eigen zeggen afkomstig is uit Louisiana en duidelijk een Hispanic 
achtergrond heeft. Cajun-girl, ze had er zelf nog een veel mooiere naam voor. 
Dat is wel even wat anders dan onze eigen vriendelijke Belgische Aldie in San 
Francisco.

De rit naar Ft. Lauderdale verliep vlot en al snel waren we bij het kantoortje 
van Moturis/Campingworld. Wij hadden een beetje gerekend op zo’n mooie 
grote Campingworldwinkel, maar dat viel vet tegen. De oude 
Moturisverhuurstations hebben dus niet allemaal hun plaats gekregen in een 
Campingworld. Nee Aldie, je kantoor in San Francisco is een villa vergeleken 
bij dit hokje van Moturis. De jongedame deed duidelijk haar uiterste best, 
maar zowel zijzelf als haar computer waren niet zo snel en we hebben dus 
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maar geduldig allerlei uitleg over de papierhandel aangehoord. Eigenlijk niks 
nieuws, dat verhaal kennen we inmiddels wel en opvallend genoeg zien zelfs 
de papieren er allemaal hetzelfde uit als we gewend zijn. Da’s best bijzonder.

Na de papierhandel (geen koffie!) werden we door dezelfde dame rondgeleid 
in en om de camper, een Winnebago Chalet. Volgens haar zeggen krijgen we 
de enige echt goede A-klasse mee die ze heeft staan, de rest is echt aan inruil 
toe. Deze camper heeft ruim 17.000 mijlen gelopen en is van 2009. De 
uiterlijke inspectie verliep goed en duidelijk, de camper ziet er nog erg nieuw 
uit, weinig krasjes of butsjes. De vakken aan de buitenkant zitten op andere 
plaatsen en zijn wat kleiner dan we gewend zijn van de Sightseer. Er wordt 
niet bezuinigd op materialen: de waterslang en de afvoerslang zijn duidelijk 
nieuw en ook binnen krijgen we nieuw serviesgoed, rechtstreeks uit de doos 
(of eigenlijk nog in de doos zelfs) en glazen. Zelfs alle pannen en het bestek 
zijn allemaal gloednieuw. Tot slot het beddengoed en de handdoeken: ook 
nieuw, maar vreemd genoeg precies hetzelfde van kleur en materiaal als we 
gewend zijn bij Road Bear. Wordt dit allemaal met de campers meegeleverd 
of is het allemaal afkomstig van dezelfde groothandel? Geen idee!

Nadat we de boel ingeladen hebben en de koffers in de slaapkamer hebben 
gezet, rijden we richting Wal*Mart. Al snel ontdekken we dat we wat missen: 
voorin, aan de deuren mist Albert de opbergconsole waarin hij altijd zijn 
portemonnee en telefoon legt en nog wat andere kleine dingetjes. Aan mijn 
deur zat bij de vorige campers altijd een soort zak waarin ik mijn 
notitieboekje, pen, zakdoekjes en ander klein spul bewaarde voor onderweg. 
Die is er dus ook niet. Verder missen we allebei een bekerhouder aan de deur. 
Het zal best wennen hoor, maar onwillekeurig vergelijk je de camper toch met 
de campers die je gewend bent van Road Bear.

Wat valt nog meer op? Geen opklapbaar plankje om het aanrecht mee te 
verlengen, wat zo handig is bij vaatwassen, geen raampje boven de tweede 
passagiersstoel (missen we dat? nee) en geen raampjes aan de zijkanten van 
de slide-out (ook geen ramp). Verder lijkt de dinette een stukje smaller en dat 
is jammer, want zo ruim zit ik daar al nooit in. De ramen hebben geen 
dubbele gordijntjes, dus je zit óf helemaal afgesloten óf helemaal in het zicht. 
De optie van de dunne rolgordijntjes als zonwering is er niet. Jammer, want 
daardoor keek niemand bij jou naar binnen, maar kon je wel zelf naar buiten 
kijken. Positief is dat er in de hele camper, behalve helemaal voorin, netjes 
zeil ligt. Geen plastic over vloerbedekking, maar makkelijk schoon te houden 
zeil. Weer minder: ik mis een hele kast aan de zijkant van het bed. We zijn 
ervan overtuigd dat deze camper smaller is dan wat we gewend zijn. Wel 
lekker is het bed wat je op nummer kan instellen (Albert blogt er al over). Of 
het lekker ligt, merken we straks wel. We merken net dat we ook het 
gordijntje bij de deur missen, dus bloot rondhupsen zit er ook niet in. O ja, en 
Reisverslag USA Voorjaar 2010 -  Van Miami tot Dallas  -  Albert en Monique Tijmes



het ergste van alles: de koffiepot werkt niet! Al met al is het allemaal niet 
slecht, maar hebben wij waarschijnlijk het grote probleem dat we het beter 
gewend zijn. Een ding moet ik ze absoluut nageven, de camper is brand- en 
brandschoon!

Enfin, op naar de boodschappen, waarbij we besluiten deze keer geen 
beddengoed te kopen, maar te beginnen met wat we hebben meegekregen. De 
dekbedsets waren maar liefst 80 dollar, dat wordt ons te gek. In plaats 
daarvan kopen we twee goede tuinstoelen en natuurlijk een goede voorraad 
eten en drinken en wat andere dingetjes, waaronder een mobieltje waarmee 
we binnen de States goedkoop kunnen bellen.

Ha, inmiddels kruipt Albert in bed en weten jullie? Ik vertel morgen verder 
over de rit van vandaag! We zijn zo moe … alweer. Maarre, het weer is lekker 
hier hoor!

De rit naar Key West
Posted on 17 februari 2010 | 
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Zoals beloofd, het vervolg van onze eerste dag met de camper. We waren 
gisterenavond echt versleten. ‘s Nachts om twee uur klaarwakker zijn, de 
nacht volkletsen en internetten tot je kan gaan ontbijten, camper halen, twee 
uur in de enorme Wal*Mart doorbrengen en dan nog een rit van zo’n vier uur. 
‘t Is eigenlijk teveel, temeer omdat daarna ook de koffers nog uitgepakt 
moesten worden. Waarom trappen we nu na zes reizen op de zevende weer in 
de beginnersfout om de eerste dag teveel te willen? Omdat anderen het wel 
kunnen? Maar ja, die anderen komen dan op dat moment misschien niet met 
vermoeide, kouwelijke lijven Amerika binnen. Albert is natuurlijk al maanden 
verschrikkelijk moe en pijnlijk en ook mijn botten willen niet echt meer. Tel 
de ontregelde diabetes door het tijdverschil mee en het feest is weer compleet.

Maar! Wat een goede nacht kan doen, weten we nu. We lagen er dus voor 
negen uur in en hebben doorgeslapen tot kwart over zes vanmorgen. De 
lichtknopjes mogen dan lastig zitten in deze camper, de handdoekenrekjes 
ontbreken in de badkamer en nog veel meer kleine luxe die we gewend zijn 
mist, maar het bed is geweldig! Tjonge, dit is een Sleep Number bed en dat is 
lekker. Een soort luchtbed wat je naar behoeven kan oppompen of leeg lopen 
met een knopje naast het bed. De kussens van Moturis (we kregen er twee 
extra) waren niet genoeg, maar halverwege de nacht ben ik de sierkussens die 
op het bed lagen erbij gaan halen uit de woonkamer en toen was het helemaal 
goed. We hebben allebei heerlijk geslapen en de zere lichamen zijn behoorlijk 
opgeknapt. Zelfs het beddengoed is prima bevallen, al ziet het er niet zo fijn 
uit als we gewend zijn bij een eigen gekochte comforterset. Albert was 
gisteren wel kapotmoe, maar had aanzienlijk minder pijn dan de laatste tijd 
thuis. Lang leve de zon!

De rit naar Key West is prachtig. Het eerste stuk van Ft. Lauderdale naar 
Florida City is allemaal Interstate. We hebben op advies van Moturis gekozen 
voor de Florida Turnpike, omdat we anders continu stil zouden staan om tol 
te betalen. Nu hebben we ook wel een ongeveer vijf dollar aan tol betaald, 
maar het ging vrij vlot. Vanaf Florida City werd de weg grotendeels tweebaans 
met flinke wegwerkzaamheden, het lijkt wel thuis. Maar het ging allemaal 
lekker rustig aan, de maximum snelheid was op veel plaatsen 45 mijl per uur 
en iedereen reed ook rustig. Ik had me een heel andere voorstelling gemaakt 
van deze rit. Ik had een soort lange dijk verwacht met hier een daar een grote 
brug en verder weinig drukte. Nou, dat was wel even anders hoor. 
Knabbelend op stukjes appel uit een zakje, genoten we met volle teugen.

We kwamen ogen tekort, zoveel bedrijvigheid en toerisme is er op de hele rit 
van Key Largo naar Key West. Boten, jetski’s, quads, sandalenoutlets, 
zwemkleding, alles wat met water en zee te maken heeft werd in grote 
schreeuwerige borden aangegeven, afgewisseld door veel restaurants, bars en 
clubs. Ha, ik zou niet dagelijks in die commercie willen leven, maar ik vind 
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het altijd wel prachtig om te zien, al die kleurige bedrijvigheid. En geloof me: 
maar liefst drie KleurigeMolens-winkels gezien onderweg met gigantisch veel 
demo-modellen die buiten hard stonden te draaien in de wind. Als ik zoveel 
tentoonstel ben ik meteen failliet  De windspelen doen het duidelijk goed 
hier.

Natuurlijk reden we ook regelmatig door plaatsen waar de zee wel tot aan de 
weg kwam. Ongeloofelijk mooi licht water, de kleur zeegroen komt hier 
duidelijk vandaan. Af en toe zie je een boot, regelmatig een haventje en aan de 
strandjes zie je van die leuke tiki-hutten met zo’n dakje van palmblad (of zo). 
We zien veel pelikanen en andere vogels en op de oude spoorbruggen, die de 
eerste verbinding vormden van de Keys met het platteland, zien we veel 
mensen wandelen. Ook wordt er veel gevist. Je krijgt hier absoluut een 
tropisch gevoel.

Aangekomen op onze camping, KOA Sugarloaf/Key West worden we 
vriendelijk verwelkomd door de meneer van de incheck. Hij vraagt me waar ik 
als niet-Amerikaan zo ‘excellent’ Engels heb geleerd. Het gekke is dat ik wel 
vaker hoor dat mijn Engels goed is, maar op deze trip is me al drie keer 
verteld dat ik absoluut geen accent heb. Lijkt met sterk, maar het compliment 
is wel erg leuk. Verder gaat het allemaal wat moeizaam, want de camping 
blijkt mudjevol te zitten en ze hebben zojuist iemand een plaats gegeven die al 
bezet is. De mevrouw rijdt een enorme dieselpusher en moet terug, achteruit, 
op aanwijzingen van haar man voor de camper en de man van KOA erachter, 
allebei met walkie talkie. Conclusie van Albert: ze kan niet rijden. Gek genoeg 
stapt haar man achter het stuur als het gevaarte weer vooruit gereden moet 
worden.

Na hen zijn wij aan de beurt: achter het golfkarretje aan en dan gaat de man 
Albert binnenloodsen. Ik voel de bui al hangen, de man geeft aanwijzingen 
met veel armbewegingen roepend naar Albert door het raam. En Albert wil 
die krappe bocht achteruit gewoon op zijn manier nemen, wat de man niet 
lijkt te begrijpen. Uiteindelijk duwt Albert gewoon door op mijn rustige 
aanwijzingen, want hij hoort mij door de achteruitrijcamera met microfoon 
prima. De KOA-man snapt het niet helemaal, maar ziet wel dat de camper 
strak in het gat staat. We houden ongeveer vijf centimeter over tussen de 
boom en de slideout, straks wel even goed voor de foto. Maar staan is staan, 
veel ruimte heb je hier toch niet. We staan met de picknicktafel ongeveer 
onder de slideouts van de buurman. Zelden heb ik een camping gezien waar 
het drukker is dan hier en waar ze zo hutje mutje staan. Het doet een beetje 
denken aan Canyonlands Campground in Moab, voor de kenners. Het lijkt 
erop dat hier veel mensen de hele winter doorbrengen, want alles praat met 
iedereen en de campers en trailers die hier staan zijn werkelijk enorm.
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Ik dacht dat ik alles al gezien had op campings, maar dat iemand bij zo’n grote 
zwart met gouden dieselpusher met vijf slide-outs, een tv onderin de luiken 
en een barbeque waar we thuis u tegen zeggen ook nog de Rolls mee brengt, is 
nieuw. Jullie horen het goed: er stond hier een prachtige roomwitte Rolls 
Royce Cabrio gewoon dwars voor een camper geparkeerd. Ach, so what, net 
daarna kwam er een binnen met een dikke Peterbilt als trekauto voor de fifth 
wheel. Jullie begrijpen het: als het kantoorwerk hier zo klaar is, ga ik met 
camera de camping op. We starten slow vandaag, want de shuttle van KOA 
rijdt om 12.30 uur naar Key West. We hopen dat er nog twee mensen mee 
willen, want ze rijden voor minimaal vier mensen en er stond nog niemand op 
het lijstje. Zo maar eens gaan informeren als de winkel open is. Er is hier ook 
nog ergens gratis ontbijt, komen we dan vanzelf tegen. Weet niet echt of ik zin 
heb in pancakes of zo, in de koelkast staat die heerlijke dikke low fat yoghurt, 
we hebben muesli en zoetstof aan boord en terwijl ik het typ, krijg ik er al zin 
in.

O, nog een stunt trouwens: onze koffiezetter doet het niet. We hebben ding 
met honderd standen erop, waarop je van alles in kan stellen, maar koffie 
zetten doet hij niet. Vraag me niet waarom, maar we gaan zeker een andere 
kopen, dit is niks. Mijn allerliefste echtgenoot heeft vanmorgen een pannetje 
water gekookt en het water netjes door het filter van het apparaat laten lopen. 
Zo had ik na mijn ochtenddouche meteen toch mijn kop koffie, geweldig toch? 
Moest wel aan jouw denken, Ingrid 

Ik ga me zo eens aankleden, zit in nachtpon, heerlijk is dat. Rondje camping is 
wel leuk, er is hier een bar (gisterenavond en vanavond met live muziek), een 
haventje met weer een bar waar ze bier en cocktails schenken (yummie) en 
een strandje. Toch tijd om eens echt vakantie te vieren in plaats van alleen 
maar bezig te zijn met vliegen, boodschappen en inrichten! Corry, de foto’s 
komen hoor, daar had ik gisteren geen puf meer voor. 
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Key West: toeristisch maar erg leuk
Posted on 18 februari 2010 | 

Om zes uur worden we wakker. Dat is toch best netjes op dag twee, we zijn er 
tevreden mee. Albert gaat uit bed en besluit dat koffie zetten ook kan zonder 
een werkend koffiezetapparaat. Hij doet netjes de koffie van Dunkin’ Donuts 
in het filter van het apparaat en gaat dan water koken in een steelpannetje. 
Hij giet met beleid het koken water door het filter en jippie, daar is de koffie. 
En lekkere koffie ook, ik denk dat we deze lekkerder vinden dat de Starbucks 
die we normaal kopen. Omdat het apparaat natuurlijk de koffie niet warm 
houdt, besluiten we vandaag in de KOA-store even mugs te komen (van die 
bekers die werken als een soort thermoskan) en later een nieuwe koffiezetter 
te kopen. We melden we even bij Moturis dat het ding niet werkt, zodat we de 
kosten vergoed gaan krijgen. Hetzelfde geldt voor de aansluiting van de 
waterslang buiten. Kan je geloven dat Albert al jaren dat haakse bochtje 
meeneemt, maar dat het juist nu in Denver aan de Road Bear camper is 
blijven hangen bij onze laatste trip. Strafpuntje Hans: bochtje vergeten bij de 
laatste dump! Dat wordt straks weer een haaks bochtje kopen, want we 
krijgen door de noodreperatie nu maar een zeikstraaltje water.

Enfin, de dag begon lekker vroeg en zo kunnen we rustig bloggen, foto’s 
online zetten, forums kunnen bijlezen en dus eigenlijk doen wat we thuis ook 
doen. What a way to start a day! Ondertussen zien we mensen richting de 
douches en toiletten gaan en sommigen zelfs al een wasje draaien. We staan 
hier pal naast de voorzieningen, druk, maar wel leuk. Ik zie bijna iedereen in 
korte broek en t-shirt lopen, al zijn er ook mensen die die bontjas bijna aan 
hebben. Het lijkt wel erg bewolkt. Amerikanen zijn Amerikanen hoor, er 
komen diverse mensen met de auto  Als de ochtend vordert zien we de 
camperwassservice komen en worden er twee fifth wheelers aan de overkant 
professioneel gewassen. Wij hebben dat ook weleens laten doen op een 
camping, voor 30 dollar reden we na vijf weken rood stof, grijs zand, 
miljoenen mugjes en andere gebruikerssporen weer met een blinkende 
camper rond.

Zo rond een uur of half tien lopen we een rondje over de camping en maken 
we foto’s van de brug, de zee die opvallend ondiep en ongelooflijk helder is. 
Later horen we dat de zee hier bijna nergens dieper is dan een meter of 3. Ze 
kennen dan ook nauwelijks golven. Er zitten hier opvallend veel pelikanen, 
dus die gaan ook op de foto. We belanden uiteindelijk in de winkel hier, waar 
we vragen of er nog meer mensen zijn die met de shuttle (het busje) naar Key 
West gaan. Ze hebben namelijk vier personen nodig om te willen rijden. 
Helaas zijn we nog steeds de enigen, maar terwijl we er staan komt een 
mevrouw vragen of ze haar kunnen helpen. Ze wil met de bus naar Key West 
en vraagt of ze het busschema voor haar kunnen uitprinten. Wij kijken mee, 
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want dat is voor ons ook een optie. De bus stopt hier voor aan de weg, maar 
dat is ook al gauw een mijl lopen en rijdt dan elk uur ongeveer. Je wordt dan 
afgezet aan de rand van het stadje en moet dan weer een taxi nemen richting 
het centrum. Omslachtig dus en vooral terug lijkt het ons erg vervelend. Een 
taxi vanaf de camping zal al gauw 120 dollar retour kosten, ook geen 
kattenpis.

Ik vraag de mevrouw of ze geen interesse heeft om met ons mee te gaan in de 
shuttle, samen met haar man, zodat we allemaal makkelijk op Key West 
kunnen komen. Ze vertelt me dat ze vindt dat de shuttle te laat terug gaat, 
omdat ze haar hondje niet zo lang alleen wil laten. De shuttle rijdt om half 
negen ‘s avonds terug. Ik bied haar aan om eventueel ook wat vroeger mee 
terug te rijden, maar daar reageert ze niet erg op. Ik laat ons mobiele 
telefoonnummer dus maar achter op het kantoor en die beloven ons te bellen 
als er nog iemand komt die mee wil. Ondertussen besluiten wij dan maar te 
bellen naar zo’n verhuurder van van die elektrische karretjes die ermee 
adverteert dat je daar je ‘big rig’ kan parkeren als je bij hen huurt. We drinken 
onderweg terug naar de camper nog even verse koffie bij het Breakfast Café 
hier en dan belt de dame van kantoor weer. De mevrouw van het hondje wil 
wel mee, als we bereid zijn om half acht terug te gaan. Nou, prima, da’s voor 
ons ook lang genoeg, dus de camper kan mooi blijven staan hier.

Terwijl we aan de koffie zitten, zien we dat de bewolking volledig is 
verdwenen en dat de lucht prachtig blauw wordt. Ik maak nog wat foto’s en 
dan gaan we terug naar ons huis op wielen. Na nog wat gerommeld te hebben 
en naar de kids thuis te hebben gebeld, lopen we richting de shuttle en wat 
blijkt: er gaat nog een vader met dochter mee ook. Zo zitten we uiteindelijk 
toch met zes mensen plus chauffeur  in het mooie gele KOA-busje. De 
chauffeur is een gezellige prater, hij vertelt dat hij in Maryland woont en dat 
hij met zijn vrouw hier het hele winterseizoen verblijft. We kennen het 
fenomeen ‘workers’ al enige jaren, deze mensen werken een paar dagen per 
week op een camping in ruil voor de kosten van het verblijf. Mooi systeem is 
dat, ze zijn vaak erg vriendelijk en gemotiveerd en genieten zelf ook van het 
campingleven en de sociale contacten. Hij vertelt ons dat ook veel over de 
omgeving en over Key West. De rit is zo’n 18 mijl lang en hij zet ons af bij de 
Historic Seawalk, waar we direct naar de haven lopen. We gaan lekker 
lunchen op het bovendeck van Turtles Kraal en hebben uitzicht op de haven 
en de Golf van Mexico. Albert neemt een hamburger en ik geniet van een 
lekkere kipsandwich.

Na de lunch wandelen we langs de haven richting het centrum van Key West. 
We komen aan op de bekende Duval Street, vol met winkeltjes, galeries, 
restaurantjes en toeristen. Op de hoek zit het bekende Sloppy Joe’s, het café 
waar schrijver Hemingway bijna woonde. We willen graag een tour en kunnen 
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kiezen tussen de Old Town Trolley en de Conch Train Tour. Omdat de Conch 
Train open is en volgens onze chauffeur heel goede toers heeft, kiezen we daar 
voor. We kunnen dan niet ‘hop on – hop off’, maar dat vinden we niet zo heel 
erg, omdat onze tijd hier toch beperkt is.

We krijgen absoluut geen spijt van dit besluit. Voor 29 dollar per persoon 
hebben we een hele mooie middag. De tour duurt anderhalf uur, maar 
volgens mij zijn we veel langer onderweg geweest en we hebben ons geen 
moment verveelt. Treinmachinist en gids Gary was een gezellige verteller, 
maar ook iemand die blijkbaar enorm veel kennis heeft van de roerige 
geschiedenis van dit eiland. Het voert te ver om die hele geschiedenis hier te 
vertellen, maar het was enorm interessant om te horen hoe dit eiland (en de 
andere Keys) vele orkanen hebben overleefd en van de rijkste stad in Amerika 
na de beurscrash in 1929 ineens de armste stad werd. Zo erg, dat de regering 
eigenlijk besloot om iedereen van het eiland te halen en het hele eiland te 
sluiten. Maar dat lieten de bewoners niet gebeuren, ze vonden andere 
manieren om inkomen te vergaren en de regering zag toen in dat Key West als 
toeristische bestemming heel veel geld kon opleveren. De inmiddels kapot 
gestormde spoorverbinding uit de 19e eeuw werd vervangen door een 
highway en zo konden de toeristen massaal toestromen. Tot op de dag van 
vandaag dus. Het hele stadje leeft van het toerisme, want de oorspronkelijke 
bron van inkomsten, natuurlijke sponzen, brengt niets meer op.
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Het gaat over scheepswrakken, enorme opbrengsten door schepen die 
schipbreuk leden, over prachtige houten huizen, over de Cubanen en mensen 
van de Bahama’s die hier massaal naar toe kwamen, over ‘gingerbread’ 
huisversieringen, over militairen, over van alles eigenlijk. Teveel om te 
vertellen, maar echt, als je op Key West komt en je houdt een beetje van 
geschiedenis, dan is deze tour een absolute aanrader. Ik leef me uit met mijn 
camera, zoals altijd. De tour stopt niet op het bekende ‘Southernmost Point’, 
de plek die het meest zuidelijke puntje van het vasteland van Amerika is. 
Alleen Hawaï ligt zuidelijker, maar dat is weer geen vasteland. Vanaf hier is 
het 90 mijl naar Cuba, we kunnen Fidel Castro bijna de hand schudden. We 
zijn hier dichterbij bij Cuba dan bij de dichtstbijzijnde Wal*Mart en dat zegt 
wat in dit land.  Na de tour wandelen even terug naar het winkeltje waar we 
de bekende windspelen vrolijk zagen draaien. Ik moet daar natuurlijk even 
gaan kijken. Alle produkten kennen we, ze hebben duidelijk dezelfde 
leverancier als wij. Ik moet zeggen dat de prijzen me daar nog best 
tegenvielen, wij zijn zeker niet duurder  We maken een praatje met de 
eigenares die het wel heel grappig vindt dat wij ook ‘in de windspelen’ zitten.

Daarna lopen we naar Mallory Square, het gebied waar de grote 
cruiseschepen vaak aanleggen. Vandaag geen schip gezien, maar het is wel 
mooi om te zien hoe al die toeristen direcht door prachtige souvenirswinkels 
worden geleid. Tjonge, ze hebben daar leuke kleurrijke dingen. We kijken 
verliefd naar leuke geschilderde aardwerk zongezichten in allerlei felle 
kleuren. Pff, honderd dollar per stuk, ‘t is maar goed dat ze te zwaar zijn voor 
onze koffers, want we zien ze al hangen onder een mooie Spaanse veranda. Op 
Mallory Square maken handelslieden zich op voor een soort markt, die 
blijkbaar elke avond plaats vindt daar. Mallory Square is de plaats waar 
iedereen samenkomt om naar de zonsondergang te kijken. Wij besluiten daar 
niet op te wachten, want we willen ook nog eten en we moeten op tijd terug 
zijn voor het busje. We gaan dus terug naar de Historic Sea Walk, via een 
andere weg deze keer en eten bij de Seafood Company. Geen vis natuurlijk, 
hoewel ik best een keer een lekker stuk zalm lust, maar steak voor Albert en 
ribs voor mij. Vooraf krijgen we een salade die zo groot is dat ik mijn 
hoofdgerecht eigenlijk wel had kunnen missen. Het toetje slaan we dan ook 
maar over. De twee frozen Margarita’s waren trouwens heerlijk!

Het is inmiddels donker buiten en nu de zon weg is, is het koud! We hebben 
vanmorgen getwijfeld of we vesten mee zouden nemen, maar het sjouwen met 
die dingen de hele dag is ook zo vervelend als het lekker warm is. We lopen 
door de kou snel richting de plaats waar we opgehaald worden en duiken weer 
de Turtle Kraal in, maar deze keer aan de bar. Albert drinkt twee biertjes en ik 
neem een lekkere warme beker koffie. Als we om kwart over zeven naar 
buiten lopen, staat de KOA-bus alweer klaar en ook onze medepassagiers zijn 
er al. We kunnen dus mooi op tijd weg. Aangekomen op de camping horen 
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vanuit de Pub, die hier in een tent zit, lekkere countrymuziek. Naast de pub 
staan een soort mobiele verkoopwagen, zoals we bij ons de frietwagens 
kennen, maar dat blijkt een ‘barbecuewagen’ te zijn. Erachter staat zo’n 
enorme barbecue op een karretje. Mensen kunnen dus voor $ 15,99 onbeperkt 
bier en vlees halen, begrijpen we later. Hardstikke goed geregeld, we snappen 
best dat mensen hier een tijdje blijven, alles is super geregeld hier.  We zijn 
moe en zien het niet meer zitten om naar de Pub te gaan, maar vanuit de 
camper genieten we net zo goed van de muziek. Om negen uur gaat ons lichtje 
weer uit en duiken we ons bedje in.

Saai dagje? Nee hoor, rustdag!
Posted on 18 februari 2010 | 

Terwijl Albert zich helemaal verbaast over de Duitse WLRN-zender die hier 
kraakhelder op TV verschijnt, kijk ik maar eens terug naar een dagje wat we 
hard nodig hadden. Na de reis, de boodschappen en inrichtdag en een 
superleuke dag op Key West, was het vandaag allemaal niet zo spannend.

We zijn vanmorgen gewoon weer om zes uur begonnen, zoals ik al schreef. 
Voor we weg gingen op Sugarloaf Key heb ik een lekker ontbijtje voor ons 
gehaald in het Breakfast Café op de camping. Albert had een Texas Toast met 
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ei en bacon en ik ging voor mijn favoriete French Toast. Koffie erbij, glaasje 
jus voor de vitamientjes en toen weer op weg. Terug via de US-1 richting 
Miami. Een rit van ruim drie uur, prima te doen dus.

In Florida City hebben we weer eens een Wal*Mart stop gemaakt. Voor de 
derde reis op rij blijken we het verkeerde kabeltje mee te hebben voor de 
aansluiting van de MP3-spelers op de stereo van de camper en het is zo 
lekker, een beetje eigen muziek. Nieuw kabeltje dus, nieuw haaks bochtje voor 
de waterslang en nieuw koffiezetapparaat, wat maar liefst 10 dollar kost. 
Bonnetje mee voor Moturis. Tenslotte nog wat van die lekkere Dunkin’ 
Donuts koffie, een pak melk en wat lekkere dingen voor op de boterham. 
Terug in de camper hebben we eerst maar eens de tafel gedekt voor lunch met 
verser dan vers French Bread. Jummie, blijft altijd lekker. Achter ons 
parkeerde het hele vuilniswagenpark van Miami, zo leek het wel, want er 
stonden er zeker 20. We denken dat die gasten allemaal gingen lunchen bij de 
Golden Corral.

Vanaf Wal*Mart was het nog zo’n kleine 10 mijl naar de Miami Everglades 
Campground. Leuke weg, tussen alleen maar palmbomenkwekerijen oftewel 
nurseries, zoals ze dat hier noemen. We hebben palmbomen gezien van tien 
centimeter tot hele grote metershoge bomen. De camping blijkt erg leuk, het 
is zo’n typische camping waar veel snowbirds zitten, zo noemen ze in Amerika 
mensen die hun eigen koude gebied voor de winter achterlaten en richting 
warmere streken trekken. Er is duidelijk een sfeer van ons-kent-ons en er zijn 
allerlei georganiseerde activiteiten. Bij het zwembad was het erg druk, dus 
blijkbaar vindt niet iedereen het uitzonderlijk koud, zoals we hier steeds 
horen. Wij vinden het wel lekker hoor, een graadje of 20 zo. Zolang het niet te 
hard waait is dat erg goed uit te houden. We hebben hier een mooie ruime 
plek en hebben vanmiddag lekker in het zonnetje gezeten. De mailboxen 
brachten nieuws: de paarden hebben het prima naar hun zin op de Blakheide 
en de gemeente lijkt het voorkeursrecht op onze grond misschien niet te 
verlengen, wat de verkoop van het huis makkelijker kan maken. En Esmee is 
ziek, Peet eigenlijk ook, maar ze knappen al weer op.

We krijgen duidelijk vandaag de vermoeidheidsklap die we eigenlijk altijd wel 
hebben op de derde of vierde dag na aankomst. We leren naar ons lichaam 
luisteren en hebben dan ook eigenlijk niets meer gedaan dan koffie drinken 
en eten. De biefstuk wilde niet erg snel ontdooien, dus die heeft Albert 
vakkundig in reepjes gesneden en heb ik later roergebakken of geroerbakt of 
hoe je dat ook noemt. Aardappelsalade, cole slaw, verse groene sla en een stuk 
overgebleven French Bread erbij en je hebt een heerlijk maaltijd. Daarna met 
de hand afwassen, voor het echte campinggevoel en meteen douchen. En dan 
is moeders klaar en is er weer koffie. Goud leven, toch? Morgen gaan we 
alligators spotten!
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Alligators en vogels in de Everglades
Posted on 19 februari 2010 | 13 reacties

We staan weer eens vroeg op, hoewel we het deze keer wel tot zeven uur 
hebben uitgehouden. Het nieuwe koffiezettertje werkt prima en het 
ochtendritueel van weblogs lezen, forums bekijken en mail ophalen loopt 
weer lekker. Rond een uur of acht besluiten we te ontbijten met yoghurt en 
muesli en op tijd te gaan rijden. Het is een uurtje rijden naar de ingang van 
het Everglades National Park en we moeten onderweg ook nog tanken. De 
eerste tankbeurt van deze vakantie en voor de belangstellenden: de benzine 
was hier $ 2,79 per gallon en er ging bijna 50Â gallon in onze tank. Helaas, 
helaas is de dollarkoers weer de verkeerde kant op gegaan, een paar weken 
geleden kreeg je nog 1,50 voor de euro, nu maar weer 1,35 (net als op onze 
reis in 2009).

Onderweg naar de Everglades rijden we langs een soort kanaal met veel 
palmbomen en cypressen. We zien diverse aanbieders van Airboat Tours, 
maar we hebben eigenlijk geen zin om op zo’n herrieding te gaan zitten met 
dit frisse weer. We kiezen ervoor om naar het officiÃ«le visitorcenter van de 
National Park Service in Shark ValleyÂ te gaan. Daar rijden we zo binnen met 
onze parkenpas van vorig jaar die nog een paar maanden geldig is. We horen 
van de ranger dat er maar liefst drie parkeerplaatsen voor campers en bussen 
zijn en dat er al een bezet is. We kunnen plaats nummer twee gebruiken en 
direct na ons parkeert een touringcar met een grote groep toeristen. We 
hadden niet even later moeten komen, dan hadden we weer om kunnen 
draaien.
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We zijn net voor tien uur binnen, maar de tour zit al vol. Maakt niet uit, dat 
geeft ons de kans om een stuk te wandelen en vogels te fotograferen. Er zijn 
veel mensen met camera’s in de weer en we zien mensen die opgesteld zitten 
met enorme toeters op statief en vaak nog een of twee camera’s om de nek. Ik 
voel me met mijn spiegel nog erg amateur hier  Al snel kom ik erachter dat 
mijn polarisatiefilter de foto’s geen goed doet en ik loop naar de camper om 
mijn UV-filter erop te draaien. Gelukkig hebben we onze dikke fleecevesten al 
aan en heb ik mijn laarzen maar onder uit de camper getrokken, want het is 
koud. Albert en ik lopen samen de Bobcat Trail en zien zo’n 30 centimeter 
onder ons een alligator. Brr, eng! Later kijk ik nog bij de fotograven en zie een 
alligator rustig op een meter of twee van iemand liggen. Mooi dat ik niet zo 
dicht bij ga komen.

Om elf uur vertrekt ook ons treintje. Ik koop van tevoren nog snel voor ons 
allebei een Snicker, want je zal zien dat dit net een tijd is om een hypootje op 
te lopen. Chauffeur Moses (in het Spaans ‘Moises’Â hoor ik) en gids Ann 
kennen het gebied duidelijk op hun duimpje. Ze stoppen op precies de juiste 
plaatsen om te vertellen over de ins en outs van het park. Ann vertelt 
hardstikke leuk, echt in Jip-en-Janneke-taal in de stijl die ik zelf ook zo graag 
gebruik. Ze heeft humor en weet de groep enorm te boeien. We leren van alles 
over het ecosysteem in het park, over de rivier die dus geen moeras is, over de 
dierenketen en de vogels en alligators. De tijd vliegt, ondanks de kou. Na een 
dik uur komen we bij de Observatietoren, die best hoog is, maar die we wel 
heel makkelijk kunnen beklimmen. We hebben een mooi uitzicht op de 
omgeving, die vooral plat en groen is, maar ook op de alligators en vogels die 
beneden liggen. Beneden zit een groep schoolkinderen te lunchen en er wordt 
hen op het hart gedrukt dat ze precies vijftien minuten hebben. Alles wat niet 
in de buik zit, gaat in de vuilnisbak, da’s duidelijke taal.

Om kwart over twaalf gaan we het treintje weer in en vervolgen we onze weg 
terug naar het Visitor Center. Tjonge, wat een prachtige vogels zien we en wat 
zijn er enorm van alligators van kleine afstand te zien. De kinderen achter ons 
tellen ijverig de alligators. Ook de baby-alligators die we zien, worden niet 
vergeten. Als Ann vertelt dat we nog een mijl van het visitorcenter af zitten, 
hoor ik een bedeesd stemmetje bij nummer 63: ‘Daddy, can we stop counting 
now?’. We liggen in een deuk, die kinderen moesten dus tellen om zoet te 
blijven 

Na ruim twee uur komen we terug bij de camper. Tjonge, wat was dit 
indrukwekkend en wat zijn we blij dat we hier geweest zijn. Deze tour is een 
absolute aanrader! Na de tour duikt er een probleem op: een of andere dwaas 
heeft links van de weg een grote Mercedes geparkeerd, waar hij helemaal niet 
mag staan. Wij kunnen er met de camper niet tussendoor. Ik vraag dus de 
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mensen achter ons om ons de kans te geven achteruit te rijden, zodat Albert 
aan de andere kant van de overvolle parking tegen het verkeer in via de 
ingang weg kan. Ik loop naar de ranger bij de ingang en vertel hem van het 
probleem. Hij fietst direct naar de Mercedes, waar al een bon op zit, maar dat 
helpt niet natuurlijk. Ik loop dus netjes naar de eerste auto in de rij die staat 
te wachten om binnen te komen en leg uit dat er een camper aan komt, tegen 
de rijrichting in en vraag of hij even kan wachten. De man toont alle begrip en 
zo kunnen wij toch weg. We zien later dat er ook langs de highway nog veel 
auto’s geparkeerd staan, het is duidelijk heel druk Ã³f er is veel te weinig 
parkeerruimte.

Voor ons volgt nog een hele rit. We hebben in het park onze Snickers al op en 
nemen nog een appel. We besluiten de lunch over te slaan en rijden dwars 
door het park naar Naples. In eerste instantie willen we de US-41 volgen tot 
Ft. Myers, maar tjonge, wat is het daar druk! We staan meer stil voor 
stoplichten dan dat we rijden, dus al snel verleggen we de route naar de I75, 
die wel heel vlot loopt. En zo rijden we de hele middag tot we om half zes 
aankomen in Cortez op Holy Cove RV Resort. We krijgen een hele mooie 
ruime plaats met keurige bestrating. Morgen maar eens wat foto’s maken. Op 
de ene foto die ik nu heb, zien jullie het bordje ‘sold’ al staan. We verkopen 
alles hoor, als we maar naar Spanje kunnen, naar de zon 

We hebben allebei behoorlijk trek en lopen direct naar de overkant, waar 
Pelican’s Pete zit. Echt zo’n houten eettentje, paars met limegroen, het ziet er 
niet uit. Maar er staan al aardig wat auto’s en het krijgt hele goede reviews op 
Internet. WeÂ komen binnen in een bomvolle tent, waar een band zit te 
spelen en de grijze golf is uitgebroken. Maar daar heeft Albert vast al over 
geschreven (ik heb het nog niet gelezen). We eten er heerlijk en het is er ook 
nog eens gezellig, wat wil een mens nog meer? Ik niets, ik ben er klaar mee 
voor vandaag! Ik wil alleen nog even kwijt dat ik stomverbaasd en heel 
gelukkig ben met Albert, die in een week tijd van een wrak veranderd is in een 
ontspannen blij mens, die heel veel aan kan.

Alligators en vogels in de Everglades
Posted on 19 februari 2010 | 

We staan weer eens vroeg op, hoewel we het deze keer wel tot zeven uur 
hebben uitgehouden. Het nieuwe koffiezettertje werkt prima en het 
ochtendritueel van weblogs lezen, forums bekijken en mail ophalen loopt 
weer lekker. Rond een uur of acht besluiten we te ontbijten met yoghurt en 
muesli en op tijd te gaan rijden. Het is een uurtje rijden naar de ingang van 
het Everglades National Park en we moeten onderweg ook nog tanken. De 
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eerste tankbeurt van deze vakantie en voor de belangstellenden: de benzine 
was hier $ 2,79 per gallon en er ging bijna 50 gallon in onze tank. Helaas, 
helaas is de dollarkoers weer de verkeerde kant op gegaan, een paar weken 
geleden kreeg je nog 1,50 voor de euro, nu maar weer 1,35 (net als op onze 
reis in 2009).

Onderweg naar de Everglades rijden we langs een soort kanaal met veel 
palmbomen en cypressen. We zien diverse aanbieders van Airboat Tours, 
maar we hebben eigenlijk geen zin om op zo’n herrieding te gaan zitten met 
dit frisse weer. We kiezen ervoor om naar het officiële visitorcenter van de 
National Park Service in Shark Valley te gaan. Daar rijden we zo binnen met 
onze parkenpas van vorig jaar die nog een paar maanden geldig is. We horen 
van de ranger dat er maar liefst drie parkeerplaatsen voor campers en bussen 
zijn en dat er al een bezet is. We kunnen plaats nummer twee gebruiken en 
direct na ons parkeert een touringcar met een grote groep toeristen. We 
hadden niet even later moeten komen, dan hadden we weer om kunnen 
draaien.

We zijn net voor tien uur binnen, maar de tour zit al vol. Maakt niet uit, dat 
geeft ons de kans om een stuk te wandelen en vogels te fotograferen. Er zijn 
veel mensen met camera’s in de weer en we zien mensen die opgesteld zitten 
met enorme toeters op statief en vaak nog een of twee camera’s om de nek. Ik 
voel me met mijn spiegel nog erg amateur hier  Al snel kom ik erachter dat 
mijn polarisatiefilter de foto’s geen goed doet en ik loop naar de camper om 
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mijn UV-filter erop te draaien. Gelukkig hebben we onze dikke fleecevesten al 
aan en heb ik mijn laarzen maar onder uit de camper getrokken, want het is 
koud. Albert en ik lopen samen de Bobcat Trail en zien zo’n 30 centimeter 
onder ons een alligator. Brr, eng! Later kijk ik nog bij de fotograven en zie een 
alligator rustig op een meter of twee van iemand liggen. Mooi dat ik niet zo 
dicht bij ga komen.

Om elf uur vertrekt ook ons treintje. Ik koop van tevoren nog snel voor ons 
allebei een Snicker, want je zal zien dat dit net een tijd is om een hypootje op 
te lopen. Chauffeur Moses (in het Spaans ‘Moises’ hoor ik) en gids Ann 
kennen het gebied duidelijk op hun duimpje. Ze stoppen op precies de juiste 
plaatsen om te vertellen over de ins en outs van het park. Ann vertelt 
hardstikke leuk, echt in Jip-en-Janneke-taal in de stijl die ik zelf ook zo graag 
gebruik. Ze heeft humor en weet de groep enorm te boeien. We leren van alles 
over het ecosysteem in het park, over de rivier die dus geen moeras is, over de 
dierenketen en de vogels en alligators. De tijd vliegt, ondanks de kou. Na een 
dik uur komen we bij de Observatietoren, die best hoog is, maar die we wel 
heel makkelijk kunnen beklimmen. We hebben een mooi uitzicht op de 
omgeving, die vooral plat en groen is, maar ook op de alligators en vogels die 
beneden liggen. Beneden zit een groep schoolkinderen te lunchen en er wordt 
hen op het hart gedrukt dat ze precies vijftien minuten hebben. Alles wat niet 
in de buik zit, gaat in de vuilnisbak, da’s duidelijke taal.

Om kwart over twaalf gaan we het treintje weer in en vervolgen we onze weg 
terug naar het Visitor Center. Tjonge, wat een prachtige vogels zien we en wat 
zijn er enorm van alligators van kleine afstand te zien. De kinderen achter ons 
tellen ijverig de alligators. Ook de baby-alligators die we zien, worden niet 
vergeten. Als Ann vertelt dat we nog een mijl van het visitorcenter af zitten, 
hoor ik een bedeesd stemmetje bij nummer 63: ‘Daddy, can we stop counting 
now?’. We liggen in een deuk, die kinderen moesten dus tellen om zoet te 
blijven 

Na ruim twee uur komen we terug bij de camper. Tjonge, wat was dit 
indrukwekkend en wat zijn we blij dat we hier geweest zijn. Deze tour is een 
absolute aanrader! Na de tour duikt er een probleem op: een of andere dwaas 
heeft links van de weg een grote Mercedes geparkeerd, waar hij helemaal niet 
mag staan. Wij kunnen er met de camper niet tussendoor. Ik vraag dus de 
mensen achter ons om ons de kans te geven achteruit te rijden, zodat Albert 
aan de andere kant van de overvolle parking tegen het verkeer in via de 
ingang weg kan. Ik loop naar de ranger bij de ingang en vertel hem van het 
probleem. Hij fietst direct naar de Mercedes, waar al een bon op zit, maar dat 
helpt niet natuurlijk. Ik loop dus netjes naar de eerste auto in de rij die staat 
te wachten om binnen te komen en leg uit dat er een camper aan komt, tegen 
de rijrichting in en vraag of hij even kan wachten. De man toont alle begrip en 
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zo kunnen wij toch weg. We zien later dat er ook langs de highway nog veel 
auto’s geparkeerd staan, het is duidelijk heel druk óf er is veel te weinig 
parkeerruimte.

Voor ons volgt nog een hele rit. We hebben in het park onze Snickers al op en 
nemen nog een appel. We besluiten de lunch over te slaan en rijden dwars 
door het park naar Naples. In eerste instantie willen we de US-41 volgen tot 
Ft. Myers, maar tjonge, wat is het daar druk! We staan meer stil voor 
stoplichten dan dat we rijden, dus al snel verleggen we de route naar de I75, 
die wel heel vlot loopt. En zo rijden we de hele middag tot we om half zes 
aankomen in Cortez op Holy Cove RV Resort. We krijgen een hele mooie 
ruime plaats met keurige bestrating. Morgen maar eens wat foto’s maken. Op 
de ene foto die ik nu heb, zien jullie het bordje ‘sold’ al staan. We verkopen 
alles hoor, als we maar naar Spanje kunnen, naar de zon 

We hebben allebei behoorlijk trek en lopen direct naar de overkant, waar 
Pelican’s Pete zit. Echt zo’n houten eettentje, paars met limegroen, het ziet er 
niet uit. Maar er staan al aardig wat auto’s en het krijgt hele goede reviews op 
Internet. WeÂ komen binnen in een bomvolle tent, waar een band zit te 
spelen en de grijze golf is uitgebroken. Maar daar heeft Albert vast al over 
geschreven (ik heb het nog niet gelezen). We eten er heerlijk en het is er ook 
nog eens gezellig, wat wil een mens nog meer? Ik niets, ik ben er klaar mee 
voor vandaag! Ik wil alleen nog even kwijt dat ik stomverbaasd en heel 
gelukkig ben met Albert, die in een week tijd van een wrak veranderd is in een 
ontspannen blij mens, die heel veel aan kan.

Wandelschoenen aan en gaan
Posted on 20 februari 2010 | 

Kwart voor acht! Wat een heerlijke tijd om wakker te worden. De jetlag lijkt 
overwonnen, we leven weer als gewone Amerikanen. Ons 
nummertjesslaapbed is wel het allerbeste in deze camper hoor. De rest is ook 
prima, de kleine dingen die we missen als echte Road Bearklanten zijn te 
overkomen, maar dat bed, dat maakt veel goed! Het is niet alleen op hardheid 
in te stellen, maar de matras is een stuk langer dan de bedbodem en hangt 
een centimeter of 15 over. Dat stuk maakt nou net dat het bed lang genoeg is 
om niet met de voeten buiten boord te bungelen, zoals we bij de meeste 
campers wel hadden. En slapen dat we doen, als roosjes. Het is ‘s nachts ook 
lekker koel, dat slaapt sowieso lekker. De dekbedden zijn ook prima.

Het is al dik negen uur als ik achter de koffie en laptop uit kom en besluit dat 
ik ga wassen. We zijn natuurlijk al een week onderweg, als we de nacht op 
Schiphol mee tellen en inmiddels heb ik een tas vol was verzameld. We staan 
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20 meter van de laundry, dus dat is lekker luxe. Minder luxe is het beperkte 
aantal wasmachines. Er blijken er maar drie te zijn, waarvan er een net vrij 
komt. Mooi, die is van mij. Een dame vertelt me dat haar machine nog 
ongeveer een kwartiertje moet, dus ik besluit te blijven wachten. Ik red het 
wel met twee machines, een voor het mooiere spul en de fijnere was en de 
andere voor ondergoed, handdoeken en spijkerbroeken.

Het is wel gezellig hoor, iedereen maakt een praatje en ik steel de show, 
omdat ik helemaal uit Europa kom. Dat zijn de snowbirds hier niet helemaal 
gewend geloof ik. De meesten vertellen trouwens wel dat ze zelf een keer in 
Nederland of Duitsland geweest zijn, we hebben hier dan ook wel te maken 
met mensen die best wat te verteren hebben, anders sta je hier ook geen hele 
winter in Florida. Ze wonen eigenlijk allemaal noordelijker. Er zijn hier ook 
opvallend veel mensen die Canada in de winter verlaten en naar Florida 
komen. En geef ze eens ongelijk, het is hier wel lekker hoor.

Wij bekijken het natuurlijk allemaal met andere ogen dan voorheen, vanwege 
onze eigen ‘snowbirdplannen’. Zouden we de hele winter in een camper willen 
wonen? Nee, want hoe luxe en groot die dingen ook zijn, wij hebben weinig 
zin om hutje mutje bij de buren te staan en de hele dag te moeten ‘socializen’. 
En nee, we zouden het heerlijk vinden om regelmatig onze kinderen of 
vrienden te ontvangen en ik wil een huis waar minstens een eettafel voor zes 
of acht personen in kan en waar logeerruimte is. En nee, want we hebben 
gewoon niet genoeg aan een paar vierkante meter om ons heen, we willen wat 
te rommelen hebben. In dat kader kijken we ook onze ogen uit hier in de 
omgeving, waar heel veel resortachtige appartementencomplexen zijn met 
van alles erop en eraan, waaronder gezamenlijke zwembaden en golfbanen. 
Ook niks voor ons, ben ik bang, dus schrap Torremolinos, Marbella en dat 
soort badplaatsen ook maar van het lijstje.

Maar we dwalen af, terug naar Florida en de dag van vandaag. Als de was in 
de droger zit, neem ik mijn door Albert naar de laundry gebrachte koffie weer 
mee naar de hut en kan ik zo aanschuiven aan het ontbijt. Albert heeft eieren 
gebakken, scrambled op zijn Amerikaans en de broodrooster toast lekkere 
boterhammen. Glaasje melk, netjes de pilletjes erbij en het smaakt weer 
geweldig. Na het ontbijt ga ik terug om de was uit de drogers te halen en op te 
vouwen. Ik kom terug in een keurig opgeruimde camper, waar ook de vaat 
gedaan is. Ik hou van mijn kerel!

We bellen nog even met Saskia, proberen oma en Frans te bereiken, maar die 
zijn er niet en beantwoorden Esmees mail, die graag het recept van Albertjes 
Kipfilet wil. Daarna trekken we de wandelschoenen aan en lopen we naar het 
Commercial Fish Festival hier een stukje verder. Tjonge, wat een eterij! De 
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eerste 100 meter kraampjes bestaat uit eten, eten en nog eens eten. Grieks, 
Spaans, Mexicaans, Italiaans en wat er nog meer te bedenken is, het is er. Wij 
lopen er zo snel als het kan doorheen, want het ontbijt zit nog vast in de maag. 
We lopen langs leuke kraampjes met allerlei kunstwerkjes, ‘crafts’ zoals ze 
hier zeggen. Het is een soort braderie, maar dan veel eigengemaakte artikelen 
en niet echt veel van de dertien-in-een-dozijn meuk die je bij ons vaak op 
braderieën ziet. Best leuk! We kopen niets, want ja, waar laat je het allemaal 
weer straks, on the plain?

Na een klein uurtje hebben we het wel gezien en lopen we richting de brug 
over de Golf van Mexico, die ons naar het eiland aan de andere kant brengt. 
Het is bijna een mijl lopen, maar het is heerlijk wandelweer. Tussen de 
kramen was het al warm, maar op de brug zorgt een briesje ervoor dat het 
prima gaat. Het is nog bewolkt, maar er komen steeds meer helderblauwe 
stukken tussen de wolken door. Het is vreselijk druk rondom het festival, 
maar ook op de brug richting het eiland rijden de auto’s bijna in file. We zijn 
blij dat we geen huurauto hebben genomen of de camper hebben afgekoppeld, 
maar gewoon de benenwagen hebben genomen.

Aangekomen op het eiland weten we niet precies wat en hoe. Er zijn geen 
leuke winkeltjes of restaurantjes zoals verwacht, dus lopen we eerst het strand 
maar op. Albert wacht op een bankje, terwijl ik naar de vloedlijn loop. Tjonge, 
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je zakt hier geen halve meter weg in het zand, maar loopt heel makkelijk over 
het hele lichte zand heen. Ik laat het water over mijn voeten heen lopen en 
ben verbaasd over de aangename temperatuur ervan. Geen wonder dat 
mensen hier zelfs in de winter gewoon in zee zwemmen, al is het nu voor hun 
begrippen koud. Ik maak wat foto’s en geniet van de parasailers die bijna over 
me heen vliegen.

Albert en ik besluiten terug te lopen naar de weg, waar we een trolleybus 
hebben gezien. Volgens de bordjes gaat deze gratis over het eiland. We zien 
bij de halte een paar mensen wachten en vragen aan iemand waar de trolley 
heen gaat. De man is enthousiast en vertelt dat een van de mooiste plekken 
van het eiland de pier van Ana Maria Island is. Hij gaat er ook heen. We 
besluiten dus met hem te wachten en hebben ondertussen dikke pret om een 
oudere dame die in verbasterd Engels moppert over het koude weer en over 
nog veel meer dingen. Als de eerst trolley voorbij rijdt omdat hij vol zit, 
spuugt ze vuur. Italiaans temperament, blijkt wel. Ze heeft haar dikke 
winterjas aan, terwijl de meeste mensen inmiddels weer in korte mouwen 
lopen en sommige jonge meisjes zelfs in ultrakorte broekjes voorbij hupsen. 
Wij stappen in elk geval in trolley nummer twee en laten ons over het eiland 
rijden.
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Eerlijk? We vonden er niet veel aan, het is één rij appartementen met beton er 
tussen. Je moet ervan houden, maar ik zie me hier geen hele winter zitten. De 
bus loopt ondertussen vol en ik krijg gezelschap van een dame uit Baltimore, 
die ook gevlucht is voor de sneeuw. Ze vindt het eiland geweldig, want er is 
een trolley en je kan er lekker eten en ze gaan nu een ijsje halen op de pier. 
Fijn, maar gelukkig hoeven wij geen maand hier te zitten. Hartstikke leuk 
voor een middagje, maar verder hoeft zo’n golfeiland voor ons niet echt.

Bij de pier stappen we uit en wandelen we naar het eind van de pier. Tjonge, 
dat golfwater is wel helder en ondiep hoor. Ik maak natuurlijk nog wat foto’s 
en ben blij dat er op de pier een toilet is. We duiken het restaurantje in en 
krijgen een leuk tafeltje, precies in een hoek, zodat we allebei zicht naar 
buiten hebben. Rondom het restaurantje zitten heel veel mensen op de 
houten boardwalk te vissen. We eten er een lekkere burger met frietjes, omdat 
het inmiddels al drie uur geweest is, vinden we dat dat ook wel onze 
avondmaaltijd kan zijn. We hebben dorst en genieten weer van de gratis 
refills van onze diet cokes. Dat moesten ze in Nederland ook eens uitvinden. 
Ik neem nog een grote beker koffie, want ik vind het wel relaxed daar. Het is 
net of het eiland vaart. Als mensen over de buitenrand lopen, schommelt het 
hele spul en als er een boot voorbij komt, is het net of de boot stil ligt en wij 
varen. Leuk!

We lopen terug maar het vasteland en besluiten de trolley terug te nemen. We 
rijden het hele stuk weer richting de brug en omdat het nog steeds lekker 
weer is, besluiten we gewoon de mijl terug ook weer te wandelen. We waren 
bang dat het te koud zou zijn op de brug, maar dat is zeker niet het geval. 
Voorbij de brug voelen we de vermoeide benen wel, maar het was ook heerlijk 
wandelen vandaag. Albert krijgt hoge nood en loopt terug naar de camping, 
terwijl ik nog even een plaatselijke keet inloop, waar met grote letters Cortez 
Supermarket op staat. Da’s wel een heel groot woord hoor, maar vooruit, ik 
zoek after sun voor Alberts verbrande bolletje en dat hebben ze in elk geval 
wel. Ik hoop dat het verkoeling biedt.

Terug op de camping probeer ik eerst een hoop strandzand van mijn voeten te 
vegen, maar besluit dan dat gewoon even douchen net zo effectief is en ook 
nog eens lekker na een warme dag. Ondertussen heeft Albert buiten ons kamp 
opgeslagen en volg ik hem met frisdrank en mijn laptop. We zitten nog een 
klein uurtje buiten, maar dan is het inmiddels bijna zes uur en wordt het echt 
te fris. We verhuizen naar binnen en vermaken ons met televisie kijken, 
muziek luisteren en natuurlijk weer foto’s uploaden, bewerken en online 
zetten. Het avondeten bestaat uit het vanmiddag niet genomen toetje, ijs met 
vruchten voor Albert en ijs met slagroom voor mij.
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Inmiddels is het half negen en is het al weer een paar uur donker hier, het is 
ondanks het mooie weer tenslotte ook gewoon winter hier. We kijken nu live 
naar de Olympics, waar we net de Nederlandse bob hebben zien gaan. We 
wachten nu 0p het schaatsen, misschien laat Amerika eens wat meer zien dan 
alleen Shani Davis op deze 1500 meter. (Ha, wij zien net Tuitert winnen!!!).

Nog wat toelichting bij de foto’s: die gekke blauwe rolstoel is een speciale 
rolstoel voor het strand, met dikke luchtbanden. Te huur net voor de brug in 
Cortez aan de rechterkant, mocht je nog eens in de buurt zijn en zo’n ding 
nodig hebben. En dat bordje ‘sold’ bij de camper? Nou, eigenlijk verkopen ze 
hier gewoon die RV-plaatsen en als ze verkocht zijn, zetten ze er gewoon toch 
gasten op, als de eigenaren er niet zijn. Maar wij vonden de foto wel grappig 
zo. Zullen we die naar Moturis sturen? Trouwens, Bauke en Menno: geen 
zonnescherm op deze camper, see?

Lange rit en Internet is erg slecht
Posted on 22 februari 2010 | 

Bright and sunny, zo begint onze dag vandaag. Wat een geweldige dag lijkt 
het te worden, de zon staat al vroeg hoog aan de hemel en de camping komt 
op gang. Wij houden het vrij kort met het ochtendritueel, want we hebben een 
stevige rit te gaan. We besluiten niet te ontbijten, maar onderweg wat te 
zoeken. Mijn bloedsuikers zijn toch continu te hoog, omvallen zal ik zomaar 
niet dus.

We rijden weg en het is nog opvallend rustig, zeker vergeleken met gisteren 
toen de auto´s in de file stonden voor het visfestival. Dat begint echter pas om 
10 uur en wij rijden om tien voor negen weg van Holy Cove RV Resort. Mooi 
stekkie hoor, alles was echt keurig verzorgd. Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik 
deze reis nog op geen enkele camping de douche of WC bekeken heb, het gaat 
allemaal prima in onze eigen camper en dat vind ik altijd wel heel prettig.

We hebben besloten om gewoon de route te nemen die zowel TomTom als 
Streets & Trips aangeven. We zouden om kunnen rijden via Ocala om zo wat 
van het beroemde paardengebied van Florida mee te pikken, maar de rit is al 
zo lang, dat maakt het nog langer en paarden zien we al vaak genoeg, toch? 
We rijden richting St. Petersburg, waar we heen gaan over de grote brug die 
we gisteren zagen vanuit het restaurantje op de pier van Ana Maria Island. De 
brug zag er uit de verte indrukwekkend uit en is dat van dichtbij zeker. We 
betalen een dollar tol en ik maak foto´s van het mooie bouwwerk. Heel 
bijzonder vinden wij dat van allebei de kanten parallel aan de brug een grote 
vispier is gebouwd met toilethokjes erop en volop parkeerruimte voor de 
vissers. Aan het eind van de pier zit zelfs een restaurantje.
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Na St. Petersburg steken we de baai nogmaals over, deze keer naar Tampa. 
We rijden in een behoorlijk druk gebied met veel luxe huizen en prachtige 
uitzichten over het water. Net buiten Tampa proberen we bij een Cracker 
Barrel de camper kwijt te raken, maar dat lukt niet, dus rijden we maar weer  
verder. Voorbij het vliegveld van Tampa rijden we wederom een tolweg op en 
deze volgen we een hele lange tijd. We moeten een keer of vijf betalen, steeds 
een dollar en een keer zelfs maar 75 cent. De weg is erg rustig en rijdt heel 
makkelijk. Onderweg is best een en ander te zien nog, maar het valt ons wel 
op dat het steeds droger wordt overal.

Gek genoeg is de winter in Florida het droge seizoen en dat is goed te zien. 
Het regent maar af en toe een keer en het gras aan de kant van de weg ziet 
eruit zoals je in Californië in de zomer verwacht. Heel raar eigenlijk, maar 
hier is de zomer juist nat, met elke dag wel een flinke tropische regenbui aan 
het eind van de middag. Combineer dat met de hoge temperatuur en je kan 
verwachten dat het gras er de grond uit schiet.

Hoe noordelijker we komen, hoe meer kerken we tellen. Ongeloofelijk, het 
lijkt wel kerkenpad vandaag. Het gebied wordt duidelijk rommeliger en vooral 
ook armer. We zien veel slechte huizen, veel mensen die in slecht 
onderhouden trailers wonen met veel rommel en oude auto´s rond de deur. 
Als we onderweg een Denny´s zien, besluiten we eens ouderwets te gaan 
ontbijten. Het kan onderhand wel, want het is al half twaalf. Albert neemt een 
gerecht met eieren, pancakes, bacon en toast en ik houd het bij mijn geliefde 
Fabulous French Toast Slam. Ik heb er eigenlijk de kaart niet eens bij nodig. 
We parkeren ons gevaarte maar brutaalweg in het dorre gras naast een 
vrachtwagen.

We passeren dorpjes met namen als Crystal River, Chiefland, Cross City en 
zien dan op de kaart dat er een hele tijd geen dorp meer aan komt. We tanken 
dus nog maar een keer voor alle zekerheid en weer gaat er voor 157 dollar in 
de tank. Ik neem een paar rolletjes Mentos mee en zo vervolgen we onze weg 
richting Perry, ons doel voor vandaag. Het bezoek aan Homosassa Springs 
Wildlife Park hebben we ook laten zitten, want parkeren met een camper valt 
hier in Florida nog lang niet overal mee en eigenlijk hebben we er ook gewoon 
geen zin in, weer tussen de mensen. De laatste dagen waren vooral vol met 
veel mensen om ons heen.

De weg naar Perry is lang en recht en we zien dat we door een gebied moeten 
rijden met veel moeras. Hier zitten vast veel alligators! Mooi is het hier niet 
echt, maar toch was het wel een hele afwisselende rit en zijn we vooral 
getroffen door het grote verschil tussen het zuiden van deze staat met al zijn 
luxe en pracht en praal en het arme middenstuk wat ons naar de Panhandle 
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heeft gebracht. We zijn erg benieuwd wat we morgen gaan zien op onze rit 
langs de Golf van Mexico. Het eerste Spaanse Mos hangt hier al aan de 
bomen, het moet best een bijzonder gebied zijn.

We staan hier op een KOA, die vanmiddag bij onze aankomst bijna leeg leek, 
maar vandaag aardig gevuld is. Dit is duidelijk een echte 
overnachtingscamping voor mensen die vanuit het noorden naar de warme 
streken gaan of andersom. We zagen vandaag zelfs zo´n bakbeest van een 
camper waar achter op een rek een golfkarretje stond, terwijl aan de dolly 
gewoon nog een auto hing. Ongelooflijk wat mensen meeslepen! Het contrast 
is groot, de armoe die het gebied uitstraalt en de luxe van de campers die we 
tegenkomen en die hier staan.

Aangekomen op de camping maken we MSN-contact met Jan en Anita en 
praten we met zn vieren gezellig bij, compleet met webcams, zodat we elkaar 
zien. Het enige wat nog miste was die fles wijn die er normaal bij staat. We 
draaien de laptop nog eens rond door de camper, zodat ze op de webcam 
kunnen zien waar ze in het najaar mee op pad kunnen. Later loop ik nog een 
fotorondje over deze niet zo mooie, maar wel handige camping. Ik heb ook 
heerlijk gekookt vandaag: er was verse pizza in de campingwinkel! Ze wilden 
het zelfs bezorgen met het golfkarretje, maar die 50 meter heb ik toch maar 
zelf gelopen met de pizzadoos. Het moet niet gekker worden! Het is ook nog 
eens geweldig weer, we hebben tot acht uur met de ramen en deur open 
gezeten en lekker buiten gegeten. Wat een luxe!

Vanavond heb ik met Claudia bijgekletst op MSN, tot het Internet het begaf. 
Sorry Claud, we zijn nu bijna 2 uur verder en het is nog bagger. Ik zit mijn 
blog te typen in Word om hem later online te kunnen zetten. Ondertussen is 
het wel leuk om TV te kijken, de Amerikanen laten natuurlijk veel van de 
Olympische Spelen zien. En weer is er een Olympisch kampioen, we zagen net 
Ireen Wüst goud winnen op de 1500 meter. Tjonge, wat gaaf! De Amerikaanse 
verslaggevers raken niet uitgepraat over het Holland Huis waar ˜the Prince of 
the Netherlands¨ hugt met Mark Tuitert. Ha, waar een klein landje groot in 
kan zijn. Wat trouwens ook erg leuk is, is de skicross waar we net naar kijken. 
Tjonge, dat gaat hard zeg!

Het internet hier is nog steeds helemaal niks. We hebben ons toetje net op, 
niks lekkerder ´s avonds dan een bakje ijs uit ons eigen vriezertje. Ik ben 
lekker gedoucht en ik geloof zomaar dat we vroeg naar bed gaan hier. 
Misschien krijg ik dit blog nog online, anders wordt het toch echt morgen pas. 
De foto´s staan inmiddels wel op de fotosite (hoop ik!), maar ik krijg ze zeker 
niet meer onder dit blog nu.
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Achter de wolken schijnt toch weer de zon
Posted on 22 februari 2010 | 

Alweer een lange rit vandaag. Waarom zullen sommigen zich afvragen? Nou, 
omdat we eigenlijk deze reis niet helemaal in de planning hadden (of 
helemaal niet), maar toch besloten om aan het eind van de winter de warmte 
eens op te zoeken. Want – en dat weten onze bloglezers nu wel – de winter is 
gewoon elk jaar weer te lang voor Albert. Dus gingen we zoeken naar vluchten 
naar Tenerife of de Canarische Eilanden, maar kwamen we al snel tot de 
conclusie dat zo’n appartement of resort niet echt iets voor ons is. Dan eens 
gekeken naar zo’n cruise naarÂ de Bahama’s zoals ma en Frans vorig jaar 
deden, maar nah, nee, ook niet echt wat wij zoeken. Wat dan wel? Nou, liefst 
zijn we gewoon lekker samen, zonder een hoop mensen om ons heen en 
genieten we het meest van lekker toeren. Dus? Camper, warm weer, Amerika? 
Dan kom je in de winter al gauw in Arizona of Florida uit, toch?

En zo kwamen we terecht bij een aanbieding van Moturis voor 14 tot 17 dagen 
camperhuur. Nou, da’s dan gemakkelijk, als het in kosten niets uitmaakt, 
worden het 17 dagen. Maar we hadden ook niet echt veel zin om 17 dagen 
alleen in Florida rond te rijden, want het leek ons dat we dat veel van 
hetzelfde zouden vinden. Texas staat al lang op het verlanglijstje, gewoon 
omdat de staat wijds moet zijn en het nog het echte cowboygevoel kan geven, 
denken wij dan. En in Texas zitten Hans en Bianca op hun Holland Ranch en 
we willen daar eigenlijk ook best eens heen. En zo werd het dus Miami – 
Dallas. Maar als je maar 17 dagen hebt, is dat best nog een eind kachelen met 
de SRV-wagen. En zeg nou eerlijk, op Key West, in New Orleans en in San 
Antonio moet je toch wel zeker even goed rondkijken? Precies, dat betekent 
dat er op andere dagen gewoon mijlen afgelegd moeten worden.

En zo begonnen we vanmorgen aan een rit die op papier 4,5 uur zou moeten 
gaan duren. De dame van TomTom bedacht dat we dat via de Interstate 
gingen doen, de 10 om precies te zijn. Nou, dat dacht ik niet. Ik had bedacht 
dat we grotendeels de Golf van Mexico zouden gaan volgen en dat gebeurt dan 
ook. Makkelijker kan het niet, je rijdt in Perry linksaf de camping af, rijdt in 
het dorp bij het eerste stoplicht de ’98 West’ op en blijft die de hele dag 
volgen. Tot je hier in Navarre aan de linkerkant Emerald Beach RV Park ziet.

Zo gezegd, zo gedaan. Maar tjonge, wat hebben wij vanmorgen een partij 
regen en onweer over ons heen gehad. Gelukkig konden we nog droog 
vertrekken in Perry, want afkoppelen in de regen is ook al niet prettig, maar 
daarna was het snel over. Het heeft letterlijk gespoeld en soms zagen we de 
bliksem zo in de grond slaan. Dikke donderslagen en felle flitsen gingen 
gepaard met modderstromen over de weg. En weet je wat zo gek is? Het 
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maakt ons eigenlijk niet zoveel uit. We zitten samen in die camper gezellig te 
keuvelen, hebben vandaag niet eens muziek aan gehad en praten wat over 
thuis, over onze toekomstplannen, over hoe we dit deel van Amerika vinden 
en we zijn hartstikke tevreden. Wij vinden dit soort dagen vaak net zo leuk als 
de echte vakantiedagen met bezoeken aan steden of nationale parken.

Natuurlijk zijn wij ook blij als op een gegeven moment af en toe de lucht 
opentrekt en er een flauw zonnetje verschijnt. We zien de zee en de vele 
houten huizen die erlangs gebouwd staan, allemaal bijna op palen, zodat het 
water er onderdoor kan spoelen. Want deze zee kan spoken, we zitten in het 
gebied waar orkanen in het orkaanseizoen keihard kunnen toeslaan. Hier en 
daar zie je ook wel dat er vernielingen zijn aangericht door deze stormen, 
maar er staan ook veel winkels en vooral restaurantjes leeg die gewoon 
verlaten lijken. Armoede, crisis of toch die hurricanes? Het is schrikbarend 
hoeveel huizen er ook te koop staan, op sommige stukken staat bij bijna elk 
huis een bordje ‘for sale’? Zouden dit allemaal tweede huizen zijn die mensen 
niet meer kunnen opbrengen?

We passeren kleine dorpjes met verwaarloosde huizen en winkels, maar als 
het weer beter wordt, komen we ook weer in een gebied waar veel meer geld 
en luxe blijkt te zijn. Voorbij Panama City wordt het allemaal weer spic en 
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span. We doen onze boodschappen voor vandaag in Panama City Beach en 
besluiten niet in de camper onze boterhammen te eten, maar wat verder te 
zoeken. Als we uit de camper stappen is het trouwens droog en is de zon net 
aan het doorbreken. Als we weer uit de winkel komen, is het gewoon weer 
lekker warm en stralend weer. Hoe snel kan het hier omslaan!

We rijden en rijden, maar zien niet ergens een lekker plekje om te stoppen. 
Bij Destin worden de huizen steeds mooier, de appartementencomplexen 
rijzen de grond uit en hier zitten we duidelijk weer in een dure badplaats. 
Eigenlijk hebben we inmiddels meer zin in een lekkere warme maaltijd dan in 
de boterham, maar parkeren kunnen we hier vergeten, de grond lijkt hier te 
duur om fatsoenlijke parkeerruimte te maken bij restaurants. We rijden 
verder en spotten dan in Fort Walton Beach een Olive Garden met een 
aardige parkeerplaats. Bingo! Olive Garden is Italiaans en ze serveren lekkere 
maaltijden. We parkeren het gevaarte en bestellen een brochetto als 
appetizer, soep voor mij en salade voor Albert omdat die nou eenmaal bij het 
hoofdgerecht horen en voor Albert een varkensschnitzeltje met pasta en voor 
mij de mixed grill.

Het was heerlijk, alles. Mijn hoofgerecht zat boordevol lekkere grote stukken 
paprika, ui, squash, brocolli en courgette, heerlijk, al die warme groenten. 
Maar tjonge, we zijn gewend aan snelle service in Amerika, maar dit ging ons 
toch wel erg hard hoor. We kregen alles als een speer voorgezet en klapten 
bijna uit elkaar, terwijl we lang niet alles op hadden. Ik had gewoon brutaal 
moeten zijn en een deel moeten terugsturen, zoals Petra me ooit geleerd 
heeft. Doe ik dan weer niet he? Nou ja, we hebben nog een espressootje 
genomen om de boel te laten zakken, maar eigenlijk is het jammer van het 
geweldige lekkere eten, dat tempo.

Op naar Navarre, waar we rond drie uur de camping op reden. We hebben er 
veel langer over gedaan dan de 4,5 uur, maar de regen heeft ons absoluut 
vertraagd en natuurlijk hebben we ook nog boodschappen gedaan en gegeten 
onderweg. De klok is een uur terug gegaan, we zitten in de volgende tijdzone. 
We krijgen een prachtig plekje, pal aan de Golf van Mexico, met naast ons een 
soort picknickplaatsje. We hebben het mooiste plekje van de camping zegt de 
incheckdame en ik geloof haar direct. Onze buren zitten allemaal op een rijtje 
achter hun campers naar de zee te koekeloeren, terwijl wij een hele tuin voor 
onszelf hebben. We zitten nog lekker een uurtje buiten in de zon en ik 
vermaak me met foto’s maken.

Vanavond hebben we nog een boterham gegeten en Albert riep net nog iets 
van ijs met aardbeien. Denk het niet hoor, ik zit nog vol  Het wordt weer 
lekker op tijd naar ons nummertjesbed denk ik. Misschien, heel misschien 
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kan ik morgen de moed opbrengen om foto’s te maken van de mooie 
zonsopkomst. De zonsondergang zat achter de huizen, maar de sunrise moet 
mooi zijn hier.

Vrachtwagens kijken op de 'ten'
Posted on 24 februari 2010 | 

Gisteren had ik even helemaal geen inspiratie voor een blog. Het was een 
echte rijdag, met alleen maar rijden over de ’10′. Dit is de grote Interstate die 
helemaal van de oostkust van de USA naar de westkust loopt. Om precies te 
zijn van Jacksonville in Florida naar Los Angeles in Californië. Van de 
Atlantische Oceaan naar de Pacific dus. Er valt weinig over te vertellen, maar 
dat betekent niet dat wij het niet naar onze zin hadden hoor. Wij kijken 
allebei heel graag naar grote vrachtwagens en op dit soort snelwegen rijden de 
grote mannen hoor. Ze blazen je gerust met 70 mijl per uur voorbij terwijl wij 
65 toch echt genoeg vinden voor de camper. Er is opvallend veel politie in de 
middenbermen om de boel in de gaten te houden.

We hebben maar liefst in vier staten gereden en dat hebben we volgens mij 
niet eerder gedaan op één dag. We begonnen in Florida, reden na een uurtje 
Alabama binnen, weer een uur later Mississippi en nu zitten we in Louisiana. 
Het verschil tussen Alabama en Mississippi was treffend. Zodra we de 
staatsgrens overkwamen, zaten we tussen de grote reclameborden voor 
casino’s. Ook de wegen in Alabama waren beduidend beter onderhouden dan 
in Mississipi. En hier in Louisiane was het echt een beton-beton-betonbaan. 
We hebben lekker geluncht bij Cracker Barrel, waar we voor het eerst 
‘dumplings’ hebben gegeten. Raar spul, maar de smaak kwam me ook weer 
heel bekend voor. Lieve Neder-Amerikanen, help me eens, wat zijn dumplings 
precies?

We waren rond twee uur hier, maar we waren geen van tweeën echt fit. Bij 
Albert slaat toch de vermoeidheid wat toe en geloof het of niet, het is hier een 
stuk frisser en zijn hand begint weer krom te staan. Idioot toch, wat die 
warmte goed doet. Ik had (nou ja!) last van diarree en besloot de was maar te 
gaan doen. Echt veel was het niet, maar het kan maar weg zijn en ze hebben 
hier prachtige grote badkamers met douche en toilet in een, pal naast de 
wasserette. Ik zag gisteren nog mensen in de hot tub, die inderdaad heerlijk 
warm was, maar brr, als je eruit komt bij zo’n 12 graden lijkt het me toch erg 
koud hoor. En vandaag wordt het niet veel warmer.

Wij hebben dus op de camping gisteren direct een tour geboekt. Om tien uur 
rijdt het busje hier voor bij de lobby en gaan we een drie uur durende tour 
maken door New Orleans, waarbij we de mooie dingen zullen zien, maar ook 
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de ellende van de door Katrina geraakte gebieden. In de namiddag wordt weer 
zon opgegeven, dus ik hoop nog op mooie foto’s uit het French Quarter en van 
de Mississippi die hier door de stad stroomt. We hebben wel de waarschuwing 
meegekregen om niet ‘s avonds over de parkeerplaats naast de camping hier 
naar toe te lopen. We staan maar om een halve mijl van het French Quarter, 
dé wijk om je te vermaken in New Orleans, maar naast de parkeerplaats van 
een of andere leegstaande winkel is ‘low income housing’, zoals het meisje 
zegt. Een slechte buurt dus, waar je maar beter niet in het donker alleen kan 
lopen. De camping is volledig ommuurd, er is een automatisch hek wat alleen 
op je code open gaat en op de muur zitten scherpe pinnen. Er is dag en nacht 
beveiliging aanwezig.

Ik zit hier ook niet echt naar mijn zin hoor. Het is een prachtige camping, 
helemaal prima met mooie ruime plaatsen, een fitnessruimte, 
recreatieruimte, schitterend zwembad, tub, douches, helemaal goed. Maar 
een herrie de hele dag; de snelweg loopt hier vlakbij en het gilt de hele dag 
van de sirenes en je voelt de camper soms deinen van het zware verkeer. Geef 
mij maar het platteland, maar die stad willen we toch niet zomaar overslaan. 
Gelukkig viel het vannacht heel erg mee, ik zag er best tegenop om te slapen 
in die herrie, maar vreemd genoeg was het heel stil. Heerlijk geslapen, goed 
uitgerust en opgeknapt. Zo even ontbijten en dan warm aankleden voor het 
busje. In de camper loeit de verwarming, gelukkig is die heel goed.

Wel even slecht nieuws uit België vanmorgen: Gerard heeft zijn enkel 
gebroken gisteren. Omgeslagen met het enkelspan van een lesklant. Ellis en 
Richard zijn er nu en zorgen gelukkig mee voor Janssen en Whisper, maar we 
hadden zo graag gezien dat Gerard met hen een paar keer met onze paarden 
reed. Richard is op zoek naar een betrouwbaar paard en tja, die van ons 
zoeken een nieuw huis, al kan ik nog niet zo goed aan dat idee wennen. Ik 
weet niet wat er nog van komt, nu Gerard uit de running is. Gelukkig heeft hij 
daar nog goed personeel lopen om voor onze mannen te zorgen als Richard en 
Ellis weer naar huis gaan. Gerard, beterschap!

Toeren door the Big Easy
Posted on 24 februari 2010 | 

Na het schrijven van mijn blog vanmorgen, jaagt Albert me op, want het busje 
komt zo. Ik ben altijd wat makkelijker, ik red het wel. En ja, ik red het héél 
makkelijk, want we waren al vroeg op en dan blijkt zo rond negen uur dat ik 
nog uitga van de tijd die de klok in mijn laptop geeft. En die staat nog op 
Miami en inmiddels zitten we al sinds gisteren in een andere tijdzone. 
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Handig! Dat betekent dat het busje pas over een uur komt en dat ik ook nog 
makkelijk mijn foto’s online kan zetten. Ha, soms zit het mee.

We hebben inmiddels wel door dat het buiten ijzig koud is, daar gingen we 
nou eigenlijk niet voor naar New Orleans. Het kan hier zomaar dik 25 graden 
zijn in deze tijd van het jaar, eigenlijk is dat meer gebruikelijk dan de 12 á 13 
graden die ze vandaag opgeven. Je ziet hier dan ook mensen die gekleed zijn 
alsof het stevig vriest. Mutsen en handschoenen zijn geen uitzondering hoor. 
Ik denk dat Nederland bijna in z’n t-shirt gaat lopen als het 13 graden wordt 

 Wij doen de spijkerbroeken aan, dichte schoenen en fleecejacks met 
voering. En dat is wel nodig ook. We wachten aan de overkant in de lobby, 
samen met een echtpaar uit Iowa wat ook met de tour meegaat. Om klokslag 
tien uur rijdt het busje van Celebrations Tours voor. Er zitten al twee stellen 
in, dus we gaan met acht mensen plus chauffeur/gids op stap. De andere 
stellen komen uit Florida en New York City. Het stel achter ons woont in 
hartje Manhattan, vertelt de man met een air alsof je dan veel meer bent dan 
wanneer je uit Beesd komt of zo. Hij zoekt het maar uit, ik heb vast meer 
eigen grond achter het huis dan hij, duh. Ha, ik mag lekker voorin van de 
chauffeur, is vast voor de gewichtsverdeling of zo.

Onze tourgids neemt de tijd voor zijn uitleg. We beginnen in French Quarter, 
het hartje van New Orleans aan de Mississippi. Dit is waar de stad zo bekend 
om is. De balkonnetjes (zonder ‘palen’ eronder) en de galleries (met palen), de 
oude gevels, de luiken en de bloeiende planten die eraan hangen. Helaas zijn 
die er nu, midden in de winter, wat minder dan op de bekende foto’s. We zien 
hele smalle doorgangetjes en de Franse en Spaanse invloeden zijn hier heel 
duidelijk aanwezig. De man stopt vaak en vertelt bij heel veel huizen wat er te 
zien is, wie er woont of welke instantie er gevestigd is. Hij heeft duidelijk een 
voorliefde voor geschiedenis, wat in dit werk heel handig is natuurlijk. Maar 
bij heel veel namen van vroegere veroveraars, legerleiders of andere 
interessante figuren krijg ik een gelamineerd A-4tje met foto in mijn handen 
gedrukt en moet ik dat door naar achter geven. ‘Look, this is a picture of 
Napoleon’. Ja, die ken ik! Ik zie een hele stapel laminaatjes staan en snap nu 
waarom er iemand voorin moest: ik ben de foto-doorgeefmiep vandaag. Mij 
best hoor.

Na French Quarter rijden we naar een minder leuk deel van New Orleans en 
eigenlijk vinden we deze geschiedenis vele malen interessanter. In 2005 
planden wij onze tweede reis naar Amerika, nadat we in 2002 een korte trip 
met de kinderen hadden gemaakt. We hadden grootste plannen, we wilden 
helemaal ‘dwars over’. De Lannoo-gids ‘Dwars door de USA’ was onze 
leidraad en de hele reis was al in de planning, de weblog stond al klaar, maar 
we hadden nog geen tickets en camper geboekt. En toen kwam orkaan 
Katrina. De stad New Orleans en de omgeving werd slachtoffer van deze 
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enorme natuurramp en wij gooiden meteen onze plannen om. Wie wil er nu 
na zo’n ramp de toerist uithangen in een stad die zo getroffen is? Wij niet, 
hoewel er al snel werd opgeroepen de stad niet te mijden, omdat juist het 
toerisme hier ook een grote bron van inkomsten is, die destijds hard nodig 
bleek.

We horen vandaag dingen over Katrina die we al wisten, maar ook heel veel 
nieuwe feiten. Het voert te ver om het hele verhaal hier te vertellen, de 
meesten van jullie zullen het ook nog vers in het geheugen hebben. Eind 
augustus 2005 overstroomde 80 procent van New Orleans als gevolg van de 
combinatie van de hevige storm en hoog water. Waar Nederland zich al sinds 
1953 voor wapent, werd hier een feit. Nu, vijf jaar later, is het ongelooflijk om 
te zien hoeveel huizen nog leeg staan, hoeveel schade nog niet hersteld is en 
hoe groot de schade is geweest. Was het inwoneraantal van de stad voor 
Katrina dik 450.000 mensen, nu wonen er nog maar 300.000 mensen. Naast 
het officiële dodental van ongeveer 1800 mensen, is er ook nog steeds van een 
aantal mensen niet bekend waar ze zijn en zijn er heel erg veel mensen niet 
terug gekomen naar de stad. Hun huizen waren vernield, scholen bleven soms 
meer dan twee jaar dicht, de stad was lamgeslagen en de wederopbouw is nog 
steeds gaande, nu bijna vijf jaar later.

Het was niet alleen water, nee, de hele stad lag lam. Post? Werd niet bezorgd, 
want ook postkantoren waren ondergelopen. Telefoon? Alle zendmasten van 
de mobiele communicatie waren omgewaaid. School? Geen school, want er 
was maanden geen elektriciteit en toen dat er wel was, waren de scholen nog 
niet hersteld. Kan je je voorstellen dat studenten hier gewoon twee jaar lang 
geen onderwijs konden volgen? De historische wijk French Quarter en het 
business district bleven gespaard, vanwege hun hoge ligging bij de 
Mississippi.

We rijden lange tijd door de getroffen wijken en waar je echt kippenvel van 
krijgt, zijn de tekens die de inspectieploegen hebben achtergelaten op de 
huizen. Na de ramp (en dan praten we van weken later) zijn ploegen uit het 
hele land de huizen gaan inspecteren en op de muren van de huizen kan je 
zien op welke dag de inspectie gedaan is, waar de inspectieploeg vandaan 
kwam en of er dode mensen of dieren zijn aangetroffen. Op de foto hieronder 
zie je dat het huis is geïnspecteerd op 12 september door een ploeg uit Dallas-
Forth Worth (DFW) en dat er geen dieren en geen mensen zijn aangetroffen. 
In veel huizen was dat wel anders, want ondanks de verplichte evacuatie 
besloten veel mensen toch te blijven, omdat ze dachten dat het wel zou 
meevallen. Dat doet me erg denken aan 1995 … De gids vertelt het verhaal van 
de bekende zanger Fats Domino die een huis en zijn muziekstudio had in New 
Orleans. Ook hij had besloten om te blijven en uiteindelijk zijn hij en zijn 
vrouw door helikopters van het dak van hun huis gehaald, net als veel 
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anderen. Deze mensen kwamen allemaal terecht in de Super Dome, het grote 
stadion waar mensen drie dagen lang zonder eten of drinken zaten en waar de 
kans op ziektes met de dag groter werd.

De gids brengt ons in een wijk waar je alleen nog betonnen vloeren ziet waar 
ooit huizen hebben gestaan, die zijn compleet weggevaagd. Een stukje verder 
verschijnen prachtige nieuwe huizen, allemaal op palen. Dit blijkt een project 
te zijn wat gefinancierd en gepromoot wordt door de bekende acteur Brad Pitt 
en het heet Make it Right. De huizen moeten wel gekocht worden, maar de 
bewoners hebben een vergoeding gekregen voor hun verloren gegane huizen 
en de voorwaarden voor de aankoop van deze huizen zijn erg gunstig. De 
huizen staan trouwens niet alleen op palen vanwege het water wat eronder 
door kan, maar ook omdat dat heel veel koelte schijnt te geven in de hete en 
vochtige zomers hier. De palen zijn allemaal verankerd in de fundering 
vanwege het overstromingsgevaar.

We toeren verder en komen in Music Village, een wijk die na Katrina 
herbouwd is en waar in elk huis een muzikant woont. De wijk is kleurrijk en 
vrolijk als het gaat om de huizen, maar de kapotte weg en de slordige bermen 
laten zien dat ze er ook hier nog lang niet zijn. Na deze wijk zien we veel van 
de nieuwe maatregelen die genomen zijn bij Lake Pontchartrain, de grote 
watermassa waardoor de meeste schade is ontstaan. We zien grote nieuwe 
waterkeringen met hoog geplaatste dieselpompen. New Orleans kon pas na 
maanden worden leeggepompt na Katrina omdat de stad alleen beschikte 
over elektrische pompen die allemaal in het water stonden. Als we langs de 
snelweg 10 rijden, wijst de chauffeur ons op de ruimte onder de weg. Daar 
hebben ruim een jaar lang alle autowrakken gestaan die nog weg moesten 
voor recycling, na de ramp.

Na een korte sanitaire stop en kans om even wat te drinken en snacken te 
halen, gaan we een leuk uitstapje maken naar een begraafplaats. Tjonge, da’s 
ook wat bijzonders hier hoor. We rijden over een enorm kerkhof met allemaal 
graftombes. Het is zo groot dat er gewoon verkeersborden staan op de 
kruisingen. Je kan hier voor zo’n slordige 20.000 dollar je eigen stukje grond 
kopen en daarop kan je dan zo’n graftombe laten plaatsen. Niet zomaar 
hoor,Â je ontwerp moet door een architect gemaakt zijn en dan nog 
goedgekeurd worden door een commissie. De gids laat even bedragen rollen, 
we rijden zomaar langs zo’n leuke familietombe die 2 miljoen dollar heeft 
gekost. Maar dan heb je ook wat! Je kan er generaties lang in, met z’n allen. 
En denk niet dat zo’n hok gauw vol is. Nee!! Want – goh, het wordt luguber – 
als je hier een lichaam in een kist begraaft, onder in die tombe, mag je er een 
jaar en een dag lang niet meer in komen. De zomers zijn hier zo heet en zo 
vochtig, dat de ruimte in de tombe werkt als een natuurlijk crematorium. Na 
afloop van de jaar/dag termijn, gaat het graf open, dan is kist en lichaam 
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volledig tot as vergaan en gaan de resten in een speciale zak. Die zak gaat bij 
de andere familieleden die er al bewaard liggen en zo duurt het eeuwen voor 
zo’n graf vol is. Iets lastiger is het aan de buitenkant, waar de namen en 
overlijdensdata gegraveerd worden op de steen. We hebben graftombes 
gezien waar ze al in de traptreden verder gingen, omdat de voorkant vol was. 
Als ook de treden vol zijn, gaan ze aan de zijkant verder. O ja, en ga je binnen 
een jaar en een dag na de vorige gebruiker van de tombe dood, dan wordt je 
tijdelijk elders bewaard. Leuk verhaal he?

OK, terug naar het heden en de huizen van de rijke mensen. We rijden door 
het Garden District, waar ook gegooid wordt met getallen met zes nullen 
erachter. Zo heeft Sandra Bullock net een huis gekocht van 2,2 miljoen dollar. 
Best een leuk optrekje. Nicolas Cage deed het wat minder, zijn huis is door de 
bank opgeëist. O ja, en kerken, héél veel kerken. En mijn gids heeft niet alleen 
veel foto’s van historische figuren, hij komt ook graag in de kerk. Want ik heb 
heel wat A-4tjes naar achteren geschoven met het interieur van die kerken op 
de foto. ‘This is how this church looks at the inside’. Petra, werk aan de 
winkel: die kerel kan niet fotograferen en jij hebt er je business van gemaakt.

Enfin, ik geloof dat we daarna weer naar het French Quarter gingen en we 
hebben ons laten afzetten op de French Market. Al snel werden we bij een of 
andere jazzy tent naar binnen gelokt met een bon voor 15 procent korting op 
onze lunch en omdat we allebei honger hadden, zijn we daar maar op 
ingegaan. Die kerel die ons binnen haalde was ‘very good looking’, echt zo’n 
macho van rond de 30 met een strak pak en een mooie donkere jas erop, 
lekker ding. De bediening aan tafel was beduidend minder fris. Hij was zo 
rond de 80 denk ik, had zijn winterjas aangehouden, had de zonnebril er bij 
op en zijn pluizige baardje was ook al niet zo jofel. Maar hij was hartstikke 
vriendelijk en nam wel onze bestelling op. Albert koos voor iets van pork 
chops (varkensvlees) en ik ging voor de Po-boy, omdat je die volgens de gids 
gegeten moest hebben. Een Po-boy is dus gewoon een doorgesneden stuk 
stokbrood met wat sla erop en in mijn geval ‘hot sausage’. Tjonge en hot was 
die worst wel! Gelukkig had opa ons nog een tweede diet coke gebracht.

Na de lunch zijn we naar de Mississippi gelopen, waar we langs de kade 
hebben gewandeld en nog een paar van die Mississippi-stoomboten hebben 
gezien. Het zonnetje scheen inmiddels heftig, maar het blijft maar fris hier 
hoor. Terug langs Jackson Square, waar de rondjesloopkoetsen hier geen 
paarden hebben om de kar te trekken, maar muildieren. Die schijnen beter 
bestand te zijn tegen de hitte hier ‘s zomers. Ik fotograaf wat balkonnetjes en 
huizen, maar eigenlijk hebben we geen van tweeën nog zin om lang in de stad 
te hangen. Het is gewoon fris en gek genoeg trekt de stad ons niet zo. We 
lopen door de beroemde Bourbon Street, maar ook daar is het erg rustig.

Reisverslag USA Voorjaar 2010 -  Van Miami tot Dallas  -  Albert en Monique Tijmes



Op naar de camping. Volgens de dames achter de receptie is de wandeling 
overdag wel veilig. En toch … we voelen ons allesbehalve prettig als we over 
de grote parkeerplaats van een of andere gesloten winkel lopen. Het is echter 
de enige directe weg naar de campground en we zijn gewaarschuwd voor de 
wijk ernaast. We zijn allebei blij als we er zijn. Eigenlijk hebben we ons nog 
nooit zo onveilig gevoeld in Amerika als vandaag. Waardoor? Toch wel door 
de waarschuwingen die we kregen op de campground en al eerder onderweg. 
We vonden de tour geweldig om mee te maken, maar de stad zelf geeft ons 
niet het gevoel dat we hier terug willen keren. Ik heb al eerder begrepen dat 
de meningen over deze stad heel verdeeld zijn en misschien hebben wij de 
verkeerde indruk gekregen?

Terug op de campground voel ik me niet fijn. Het is koud, ik heb last van mijn 
rug (rotstoel in dat busje) en ik voel me hier heel erg opgesloten. De continue 
herrie rond om ons heen, de muren rondom de camping, de betonplaat waar 
op we staan, het is gewoon niet wat ik fijn vind. Ik wil terug naar de natuur, 
naar gezelligheid om me heen en niet dit geforceerde beveiligde gebeuren 
hier. Het lijkt hier wel een luxe concentratiekamp. Ik zal blij zijn als we hier 
morgen weg zijn. Na een lekkere warme douche in de mooie badruimtes hier, 
knap ik wel op hoor. Albert bakt lekkere varkensfiletjes in de pan en ik maak 
een salade. Zo eten we samen makkelijk in de camper. Ondertussen ben ik al 
een beetje begonnen aan het fotoalbum van deze reis. Ik twijfel nog heel erg 
bij welke aanbieder we dat laten drukken. Albelli viel de vorige keer zeker niet 
mee, Profotonet schijnt erg goed te zijn en de software is super, maar ze zijn 
heel duur. Nu maar eens kijken bij TicTac.

Oak Alley Plantation
Posted on 25 februari 2010 | 

Rillend van de kou lig ik al een tijdje wakker. Het is nog maar goed vijf uur in 
de ochtend en onder het dekbed is het nog wel lekker, maar steeds als ik 
beweeg, komen mijn schouders bloot en ik heb ook ijskoude voeten. Ik ga 
mijn bed uit en verwissel na toiletbezoek mijn topje zonder mouwen voor een 
nachthemd mét. Albert hoort me rommelen en vraagt wat er aan de hand is. 
Hij heeft het niet koud en ik kruip heel dicht tegen hem aan. Met zijn arm om 
me heen word ik weer warm en zo slapen we samen nog een tijdje door. 
Albert staat rond half zeven op, zet de verwarming aan en komt nog een tijdje 
terug in bed. Hij vertelt me dat de temperatuur in de camper op dat moment 
46 graden is, in Celcius is dat nog geen 8 graden. Brr, zo’n camper wordt zo 
koud, de vloer, de wanden, alles is koud en beslagen. Gelukkig doet de kachel 
goed zijn werk en tegen de tijd dat we opstaan is het behaaglijk warm.
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We houden het ochtendritueel kort, slaan het ontbijt over en rijden rond acht 
uur de camping af, nadat ik mijn deposito op de waskaart (je kreeg hier een 
creditcardding waarop je 20 dollar tegoed moest nemen) terug had gevraagd 
op kantoor. We sluiten in de rij aan bij de vele auto’s die ook de 10-west op 
willen. Het gaat niet snel, de stad uit, maar na een tijdje rijden we dan toch 
richting Vacherie, waar we een bezoek willen brengen aan Oak Alley 
Plantation. We besluiten niet de route langs de Mississippi te nemen, omdat 
we dan niet meer zien dan de ‘levee’, oftewel de dijk. We nemen de snellere 
route van TomTom, die ons aan weerskanten weer voornamelijk moeras laat 
zien. Ik ben niet erg onder de indruk van het natuurschoon hier.

Voor ik weer negatief over kom, wil ik nog wel graag even reageren op ons 
gevoel over New Orleans gisteren. Allereerst: we vonden de tour erg leerzaam 
en zijn blij dat we in zo’n korte tijd (3 uur) zoveel geleerd hebben over deze 
stad. En ja, Figment (of Jenn  ), er waren prachtige groene gedeeltes in de 
stad en die vonden we heel mooi. City Park en Garden City waren erg leuk om 
doorheen te rijden en de zo zwaar door Katrina getroffen gebieden hebben 
grote indruk op ons gemaakt. Het was juist na de tour, toen we in French 
Quarter waren, dat het tegenviel. Maar ik denk dat dat niet zozeer door de 
stad kwam als door ons en door de omstandigheden. Het was gewoon erg 
koud en de straten waren vrijwel uitgestorven, ook in French Quarter. Het 
was nog vroeg in de middag, wellicht werd het later op de dag wel erg gezellig 
en vrolijk. Maar als je zelf moe en koud bent en je lichaam kan daar moeilijk 
mee omgaan, dan ga je niet ‘s avonds nog een paar uur terug. Dan heb je 
gewoon geen zin om de gezelligheid nog op straat te zoeken of in een of 
andere club. En ja, misschien kan je dan beter in een hotel midden in de stad 
zitten, maar we hebben ook vanuit onze camper genoeg steden bezocht waar 
we het wel heel erg naar onze zin hadden. Misschien heeft Albert ook wel 
gelijk als hij zegt dat wij de knop niet zo makkelijk kunnen omzetten van alle 
ellende en armoede die we in de stad gezien hebben, naar vrolijkheid, feest en 
muziek. Die omschakeling vinden we gewoon heel moeilijk.

Ik zal echt niemand ontraden om naar New Orleans te gaan, maar ik zal wel 
eerlijk zeggen dat wij het niet op de goede manier beleefd hebben. Hetzelfde 
heb ik ervaren in Las Vegas, niet één keer, maar meerdere keren op rij. Ik heb 
geen zin om voor twee dagen mijn camper uit te gaan, maar ook daar vind ik 
de betonnen camping deprimerend en de drukte van de Strip is me te nep. Ik 
weet dat ik daarin heel anders ben dan velen die de stad geweldig vinden. Er 
zijn steden in Amerika waar ik wel met volle teugen van genoten heb, zoals 
San Francisco, San Diego, Washington DC en bijvoorbeeld New York. Denver 
en omgeving vind ik ook heerlijk, maar dan met name de omgeving. Het was 
gisteren gewoon te koud en dat had volgens mij zijn weerslag op de hele 
ervaring.
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Terug naar Vacherie, waar we net na 9 uur als eerste bezoekers de 
parkeerplaats van Oak Alley Plantation op draaien. We zijn lekker vroeg, er is 
volop parkeerruimte voor onze grote camper en we gaan eerst eens naar de 
giftshop waar we koffie met een koek nemen. We hebben geen zin in een 
groot ontbijt. Na de koffie wandelen we samen richting het huis, ‘the 
mansion’, terwijl ik onderweg foto’s maak van de mooie grote eiken en zelfs 
een eekhoorntje kan pakken met de camera. De lucht is staalblauw en het is 
heerlijk weer. Het waait amper en daardoor is het echt aangenaam buiten, 
hoewel we de vesten wel aan houden. Geloof me, er is op de camera geen filter 
gebruikt, de lucht was van nature zo blauw als op de foto’s.

Aangekomen bij het grote huis worden we opgewacht door Darléne, die ons 
met een slepend zuidelijk accent welkom heet en vertelt dat de tour over een 
kwartier zal beginnen. We gaan naar de voorkant van het huis en ik maak 
foto’s van de beroemde oude eikenbomen langs de ‘alley’. We leren later in de 
tour dat deze 28 oude eiken er al eerder stonden dan het huis. Het huis is 
later gebouwd aan het eind van de laan die van het huis naar de Mississippi 
leidde. Jacques Roman liet het huis bouwen voor zijn vrouw Celine en samen 
kregen ze er zes kinderen, waarvan twee jongens en een meisje jong 
overleden. Celine was een echte ‘southern belle’ die liever in New Orleans 
was, waar volop gefeest kon worden dan op Oak Alley. In de jaren dat de 
kinderen klein waren, gaf ze vele feesten en diners op de plantage, waar 
natuurlijk veel slaven werkzaam waren. De inkomsten kwamen uit de teelt 
van suikerriet, het geld uitgeven kon Jacques best aan Celine overlaten.

Zijn vrouw bracht toen de kinderen groot waren veel tijd door in New Orleans 
en Jacques stierf al op 48-jarige leeftijd op Oak Alley. Celine heeft nog een tijd 
de plantage gerund, maar later heeft zoon Henry het overgenomen, omdat 
Celine er een puinhoop van maakte, op z’n Hollands gezegd. Ook hij heeft het 
niet gered. De burgeroorlog en Celines gat in de hand werden ook hem fataal. 
Hij stierf toen hij 50 was en Oak Alley bleef failliet achter. Het landgoed werd 
geveild in 1866 en is daarna in verschillende handen geweest en zelfs lange 
tijd compleet verlaten, tot in 1925 Andrew en Jacqueline Stewart het huis 
kochten. Ze kochten het huis met 1200 acres land voor 50.000 dollars en 
besteedden nog eens 65.000 dollar aan de restauratie van het totaal 
uitgeleefde pand, waar zelfs het vee was binnengekomen en het als schuilstal 
gebruikte.

Zij hebben er vele jaren doorgebracht tot Jacqueline in 1972 als laatste is 
gestorven. Ze waren kinderloos en zij heeft de plantage in handen gegeven 
van de door haar opgerichte Oak Alley Foundation die het huis en het land tot 
op de dag van vandaag beheert. Nog steeds wordt er op de landerijen door 
plaatselijke farmers suiker verbouwd. De rondleiding is interessant en we zien 
de mooi ingerichte, maar zeker niet overdadig aangeklede ruimten van het 
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huis. Darléne vertelt over de geschiedenis, maar wat ons opvalt is dat het 
allemaal heel triest is dat de Romans kinderen hadden die jong overleden, dat 
Celine de boel verbraste en dat het huis in verval raakte. Maar eigenlijk is er 
weinig te horen over de positie van de vele slaven die in hutjes op het 
landgoed woonden, die in huis dienden en die een grote rol gespeeld moeten 
hebben in de geschiedenis.

Geen foto’s trouwens, in het huis, jammer he? We wandelen na de 
rondleiding naar buiten en gaan nog even naar de garage, waar een antieke 
auto staat om te bezichtigen, maar waar ook een meneer is, die compleet 
gekleed in het uniform van de Zuidelijken informatie geeft over de 
Amerikaanse Burgeroorlog. Deze oorlog draaide grotendeels om de slavernij 
en ik vind het heel interessant om van hem te horen hoe dit gebied de oorlog 
heeft doorstaan. Helaas kunnen we niet te lang blijven, we hebben nog een 
lange rit voor de boeg. Jammer, over de Amerikaanse burgeroorlog had ik 
best nog een tijd willen doorpraten.

Wij stappen weer in de camper en zien over de dijk de grote schepen over de 
Mississippi varen. We volgen de dijk en gaan dan via een hele grote brug over 
de rivier heen. We rijden weer naar de grote ’10′, de Interstate die we vandaag 
niet meer verlaten. We rijden urenlang door Louisiana, waarbij we weer heel 
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veel ‘swamp’ zien, maar ook veel casino’s en rijstvelden. Het is een lange rit 
met weer heel veel mooie two-pipers. Af en toe dut ik wat weg. Meer dan een 
appel en een stukje kaas hebben we niet gegeten tijdens die hele lange rit en 
als we dicht bij de camping voor vandaag komen, zien we ook geen 
supermarkt meer. Wel veel restaurants van de bekende ketens, maar daar 
hebben we niet zo’n zin in. We zetten even op een rijtje wat er nog in huis is: 
hamburgers van Angus Beef, een half brood, mayo en ketchup. OK, genoeg 
om van te eten. Als we bij het inchecken op de camping nog een blikje 
kippensoep scoren, zijn we tevreden. Hier redden we ons wel mee vandaag.

De camping ligt een stukje van de snelweg af, genoeg om geen last van het 
verkeer te hebben. Het is hier lekker rustig en toen we aankwamen stond de 
zon nog hoog aan de hemel. Jammer van de wind, anders hadden we best nog 
een tijdje buiten kunnen zitten. Maar vooruit: voor San Antonio verwachten 
ze morgen en het weekend temperaturen van rond de 19 graden met volop 
zon. Wat wil een mens nog meer?

Genieten in San Antonio
Posted on 27 februari 2010 | 

Albert zit enthousiast te vertellen hoe hij hier voor de camper een eekhoorntje 
de boom in ziet rennen. We zijn dus gelukkig weer terug in de natuur, nou ja, 
relatief, want ook deze camping zit midden in de stad, maar is een stuk 
groener in elk geval. Niks verkeerds trouwens over de camping in Beaumont, 
die we puur als makkelijke overnachtingsplek op onze rit van New Orleans 
naar San Antonio gebruikten. Wat was het daar heerlijk stil en wat hebben we 
er lekker geslapen. Gewoon geweldig, zo’n rustige nacht na alle herrie in New 
Orleans.

Enfin, opstaan, bijkletsen met Anita online, ontbijtje halen aan de overkant 
op de camping, want we zitten zelf zonder voorraad en het ontbijt zit bij de 
prijs inbegrepen, dus is gratis. Ik mag zelf twee lekkere wafels bakken en 
breng die snel naar de camper, voor ze koud zijn. Mmm, die smaken wel echt 
lekker. We slaan de rest af, we zien onderweg wel verder. We beginnen weer 
aan een rit van een uurtje of vier en eerlijk is eerlijk, het is hartstikke saai 
zowel links als rechts van de Interstate 10. Ik heb die Interstate nou toch zo 
onderhand wel gezien hoor. We rijden een klein uurtje en komen dan door de 
stad Houston. Man, wat hebben ze daar een bouwwerken van wegen, het lijkt 
wel een achtbaan waar je in zit, zoveel wegen lopen er onder en boven elkaar 
heen. Indrukwekkend! Het duurt een hele tijd voor we Houston voorbij zijn. 
Onderweg kijken we nog of we een makkelijke afrit zien met een supermarkt, 
maar dat valt wat tegen. Ze zullen er best zijn, maar niet dicht bij de snelweg 
en niet met makkelijke parkeerplaatsen zo op het eerste gezicht.
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Dus rijden we door en een stukje voorbij de stad stoppen wij bij een Flying J. 
Dat is een truckstop en dat is natuurlijk altijd leuk voor onze oud-chauffeur. 
We gooien de Chalet vol en zetten hem aan de kant, omdat we toch wel een 
beetje trek hebben inmiddels. We schuiven aan bij het ontbijtbuffet en eten 
voor nog geen 20 dollar een heerlijk uitgebreid ontbijtje daar. Voldaan 
stappen we weer in ons huis op wielen voor nog een rit van een uurtje of twee 
en een half. De wegen in Texas zijn beduidend ruimer dan in Louisiane en het 
loopt allemaal prima. Ik dut af en toe weer weg, kan er niks aan doen hoor. 
We hebben de regen achter ons gelaten en naarmate we verder richting San 
Antonio komen, wordt het steeds zonniger. De zon staat – net als gisteren – 
steeds op Alberts kant op de camper. Hij heeft het bloedjeheet en ik heb 
koude benen van de airco  Dat heb je als je continue dezelfde kant op blijft 
rijden.

Het landschap om ons heen verandert en ik krijg het meer naar mijn zin. Ik 
heb net nog tegen Albert gezegd dat ik deze reis de natuur mis, de afwisseling, 
de ranches, het om me heen kijken naar alles wat er gebeurt. We zijn in 
Amerika zo verwend in het westen, met de spectaculaire natuur daar, maar 
ook in het noordoosten met de lieflijke heuvels en vele bossen, dat we deze 
reis de natuur echt missen. Florida was mooi met veel water en natuurlijk de 
Everglades, maar daarna hebben we vooral veel moerassen gezien en daar 
ben je toch snel op uitgekeken. Maar nu komt het weer hoor: wat meer 
glooiend landschap, koeien en paarden, ranches, mooie huizen erbij. Ik geniet 
weer (als ik wakker kan blijven).

Reisverslag USA Voorjaar 2010 -  Van Miami tot Dallas  -  Albert en Monique Tijmes



Na de middag rijden we de stad San Antonio in. De buurtjes waar we door 
komen zijn weer triest. Veel rommel, leegstand, armoedige huizen, ook dit is 
Amerika en we hebben er deze reis heel veel van gezien. We houden ons hart 
een beetje vast voor de camping, maar die is verrassend netjes. We worden 
hartelijk welkom geheten en krijgen veel informatie over de camping en de 
omgeving. Ons plaatsje voor de komende drie dagen is prima. Vlakbij de 
recreatiehal, toiletgebouwen en laundry, want ik moet weer eens wassen. We 
sluiten de hookups aan, gooien de slide-out eruit, legen de tanken en 
proberen televisie en internet uit. Daarna tut ik me snel wat op, want we gaan 
de stad in. We nemen de bus aan de overkant van de straat die ons in een 20 
minuten midden in de stad zal brengen. Albert heeft direct aanspraak, zijn 
mede-passagier is helemaal enthousiast en als hij hoort dat we in New 
Orleans zijn geweest is het hek van de dam. Hij vertelt honderduit over 
Katrina en de gevolgen.

Ik vraag ondertussen aan de buschauffeur waar we het beste kunnen 
uitstappen voor het Marriot River Hotel, want daar moeten we onze huurauto 
op gaan halen. Hij zegt dat het een eind lopen is vanaf de busstop en geeft me 
gratis twee kaartjes voor de stadstrolley die er wel heen gaat. Ik bedank hem 
vriendelijk, ook dit is Amerika, zo aardig. Hij geeft ons een seintje waar we 
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eruit moeten en wijst op de trolley die net weg rijdt, wij moeten de volgende 
hebben, zegt hij. We stappen uit en zien onder ons de beroemde Riverwalk, 
het pad langs de San Antonio Rivier en verderop de toren van het Marriot. 
Het lijkt ons helemaal niet zo ver en de wandeling ziet er heel leuk uit. We 
wachten dus beleefd tot de bus weg is en duiken dan het trapje af. We lopen 
langs het riviertje en vermaken ons prima. Wat is dit leuk! Overal zijn mooie 
uitzichten, leuke hoekjes, eendjes, bankjes om te zitten. Helemaal goed!

We komen langs terrasjes waar mensen gezellig wat zitten te eten en drinken 
en besluiten die auto nog maar een tijdje te laten staan als dat mag bij Hertz. 
We gaan de stad niet uit, we gaan eerst leuke dingen doen. We lopen naar het 
Marriot Hotel en vermoeden dat Hertz daar binnen zal zijn. Dat blijkt te 
kloppen en we lopen samen naar de desk. Een tijdje terug kreeg ik een 
aanbieding van Hertz om van gewoon lid ‘Gold’ te worden, gratis en voor niks 
en dat hebben we maar gedaan. De auto was toen trouwens al wel 
gereserveerd, maar het membership blijkt wel doorgevoerd te zijn. Het enige 
wat ze nog graag even willen is een kopie van het rijbewijs van Albert, dat van 
mij hebben ze in principe niet eens nodig, omdat ik als echtgenote van een lid 
gewoon verzekerd ben en mag rijden. Ik geef het toch maar even, voor de 
zekerheid.

Ik heb een midsize SUV besteld, dat staat voor een auto formaat Ford 
Explorer of gelijkwaardig. Ik ben altijd bang om een Chevrolet Trailblazer te 
krijgen, op een of andere manier heb ik in die auto’s altijd ruzie met de 
gordels en de stoelen. De gordels zitten op de stoel in plaats van aan de 
zijkant van de auto en dat werkt voor mij niet. De man vertelt ons dat hij een 
‘large SUV’ heeft klaar staan, een Nissan Armada. Yes, dat is een bak! Die 
hebben we ooit in Rapid City gehad en voor mij is dat nog steeds de gaafste 
huurauto die we hier ooit gehad hebben. Je hebt bijna een trapje nodig om 
erin te klimmen, maar het is een geweldige stoer monster. Hij zal best 
slurpen, maar voor die twee dagen, ach … We vragen of we heb bakbeest nog 
mogen laten staan, omdat we graag nog een aantal uren in de stad blijven. Dat 
is geen probleem, dus lopen we even met de sleutels naar de parkeergarage, 
kwijlen even bij het monster, gooien er wat spullen in en gaan dan terug.

Ondertussen is er wat meer wind gekomen en ondanks het lekker zonnetje, 
kan je het vest wel gebruiken. Het is zo’n 20 graden met felle zon, dus heerlijk 
weer. We lopen terug naar de Riverwalk en kopen kaartjes voor de rondvaart. 
Hardstikke leuk, zo’n 2,5 mijl door de stad, met uitleg. Het lijkt hier Venetië 
wel. De San Antonio River is natuurlijk gevormd, maar de aftakking waar al 
de boten liggen is met de hand uitgegraven. We horen leuke en interessante 
feiten over de stad, waar ooit een bloedige oorlog tussen Mexico en de 
Verenigde Staten is uitgevochten over het eigendom van Texas. Eerlijk is 
eerlijk, we moeten nog naar de beroemde Alamo, de geschiedenis zit er nog 
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niet goed in bij mij. We doen zo in elk geval een leuke eerste indruk van de 
stad op en genieten met volle teugen.

Na de boottocht lopen we het River Center in, een winkelcentrum met hele 
leuke winkels, vooral heel veel souvenirswinkels en bijvoorbeeld de officiÃ«le 
winkel van de Dallas Cowboys. Het wemelt in de stad ook van de jonge 
knullen en meisjes in uniform van de Air Force. Hier is vast een opleiding 
gevestigd? Ze lopen allemaal met ouders, vriendin of vrouw met kinderwagen, 
het lijkt wel bezoekweekend of zo. We proberen uit vier geldautomaten geld te 
trekken, maar overal wordt mijn pinpas geweigerd. Vreemd … Ik koop nog 
een ketting en oorbellen want ik ben echt op vakantie, ik vergeet dat soort 
spul allemaal en voel me toch wel een beetje feestelijk vandaag. Mocht 
iemand trouwens uit Alberts blog het idee krijgen dat ik dure juwelen voor 
mijn trouwdag heb gekregen, da’s niet zo hoor. Hij is niet eens die winkel mee 
ingeweest en ik moest 19 dollar afrekenen voor mijn juwelen en twee doosjes 
oogschaduw.

Na deze enorme uitgave wordt het tijd om onze huwelijksdag te vieren. Op de 
camping hebben we advies gevraagd voor een leuk restaurant en daar 
hoorden we dat Fogo de Chao nieuw is in de stad. Ik heb weleens van hun 
speciale concept gehoord (Robert-Jan toch?) en we zien het wel zitten. We 
hebben voor de boottour al gereserveerd en kunnen zo aanschuiven. We 
beginnen met een Braziliaanse cocktail, ééntje voor Albert, want die moet het 
monster naar huis manoevreren straks. Ik lust er nog wel een zo. We genieten 
van de ambiance, het ziet er allemaal strak uit, maar wel gezellig. Mooie 
warme kleuren rood, heel donker bruin, prima! De bediening loopt in 
uniforme kledij, maar tussen hen in lopen ook mannen in gaucho-broeken en 
bijpassende hemden. Dit Braziliaanse steakhouse draait om vlees. Maar voor 
we daaraan beginnen, mogen we gebruik maken van een saladebar die niet 
onderdoet voor een compleet koud buffet in ons eigen kikkerlandje.. Verzin 
het en het is er en allemaal van uitmuntende kwaliteit.

We houden ons in, want je zou er je hele maal mee kunnen doen. Dat mag 
trouwens ook hoor, voor 19,50 kan je je alleen met de saladebar bezighouden. 
Wij komen voor meer! We krijgen een schoon bord uitgereikt en dan komt 
het. We hebben een rond kaartje met een rode en een groene zijde. Zodra je je 
kaartje op groen draait , komt er zo´n mooie gaucho met een grote spies vlees 
en een groot mes. Hij vertelt welke soort vlees er op zijn spies zit en snijdt dan 
een stukje voor je af. Je neemt het met een tangetje aan. De kwaliteit van het 
vlees is geweldig. Ik bedenk me nu hoe graag ik mijn vader, slager en echte 
vleesliefhebber, hier eens een avondje mee naar toe had genomen. Wat zou hij 
genoten hebben.

Reisverslag USA Voorjaar 2010 -  Van Miami tot Dallas  -  Albert en Monique Tijmes



Ook wij genieten met volle teugen en nadat we van alles geproefd hebben 
(nou ja, Albert slaat de kip af), zitten we (te?) vol. Toch krijgen ze ons nog aan 
het dessert, want wat we voorbij zien komen, is ook weer prachtig allemaal. 
Albert kiest een mooie créme brulee, ik eet een ´strawberry cream´. Dit blijkt 
een coupe ijs te zijn die zo perfect bijna gesmolten is, zo lekker heb ik het 
zelden gegeten.

Dit restaurant is absoluut de moeite waard voor iedere vleesliefhebber. Of 
Petra, ik las op het forum dat jij niet zo van het vlees bent (dat wist ik wel 
trouwens), maar ik denk dat je met de saladebar al heel ver komt. Het viel ons 
op dat er heel veel kleine kinderen waren. Later zag ik dat kinderen onder de 
vijf jaar gratis aten en kinderen tussen de zes en de tien jaar voor half geld. 
Die kleine Amerikaantjes zijn duidelijk gewend aan uit eten gaan, ze zijn 
allemaal heel netjes en eten als dijkers!

Voor ons was het een hele leuke manier om onze trouwdag te vieren. We zijn 
super voldaan, halen het monster uit de parkeergarage bij het Marriot en 
horen dat we 25 dollar moeten betalen bij de uitgang. Gelukkig werken de 
twee uitrijkaartjes van Hertz goed en gaat het poortje gratis open voor ons. 
Albert heeft TomTom in mijn tasje gepropt en die brengt ons veilig naar de 
camping, waar we heel vroeg ons bedje in storten.

Waar de vogeltjes fluiten …
Posted on 28 februari 2010 | 

Half tien, zondagmorgen. Ik zit buiten in het zonnetje aan de picknicktafel. 
Ergens is een buurman aan het timmeren geloof ik, maar verder hoor ik 
vooral veel vogeltjes fluiten. Ik dacht vanmorgen zelfs dat ik wekkervogeltjes 
had, zo druk zijn ze. Je kan je gewoon niet voorstellen dat het hier winter is. 
De een loopt in fleecejack met lange broek, de ander hupst in korte broek op 
teenslippertjes rond. Het leven is goed en ik zie er gewoon tegenop zaterdag 
weer naar huis te moeten.

Over gisteren ga ik kort zijn hoor, we hebben gewoon een leuke dag gehad. 
Albert was vandaag vlotter met bloggen als ik en heeft al veel verteld. Ik heb 
namelijk op dit moment drie wassen in de droger zitten, dus was even anders 
bezet. Ondertussen MSN ik met Peet thuis. We hebben gisteren heerlijk 
getoerd door mooie heuvels, het gebied is erg droog, maar wel charmant 
mooi. Mooie ranches, prachtige huizen erbij, grote oprijlanen en pittoreske 
dorpjes. We waren onder andere in Boerne en Fredericksburg voor de 
kenners. Vandaag staat Greune op het programma. Winkelen deden we 
gisteren bij Bass Pro Shop, waar ik o.a. eindelijk eens nieuwe sandalen heb 
gekocht. Mijn Source-sandalen zijn echt versleten en nu zijn het Teva’s 
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geworden. Albert heeft twee nieuwe afrits-outdoorbroeken en verder hadden 
we nog wat klein spul, waaronder een tas om alles weer mee thuis te krijgen. 
We hebben een hele verzameling inmiddels.

‘s Middags zijn we voor het eerst in onze Amerika-carriere een Dollar General 
in gestapt. Goh, da’s gewoon een buurtsuper, maar dan lekker goedkoop. Zo 
heb ik toch maar een bezempje voor in de camper gekocht voor een hele 
dollar. Enne, die lekkere beige joggingbroek die nu geen 10 dollar kost, maar 
afgeprijsd is en nog maar 3 dollar hoeft op te brengen, stond niet op de bon. 
Die heb ik dus mooi voor niks en hij zit nog lekker ook! Lunchen deden we 
weer bij een Cracker Barrel onderweg. Enne, we hebben geloof ik drie rondjes 
San Antonio gedaan voor we een Outback Steakhouse vonden, maar het is wel 
mooi gelukt! En zo at ik weer eens mijn favoriete baby back ribs en de volledig 
aangeklede baked patatoe. De wachttijd was maar 20 minuten, maar die 
waren goed door te komen, lekker buiten op de porch. Het was nog lang warm 
hier.

Toen we de Outback uit kwamen, stond er een volledig baseball team met 
aanhang te wachten om te eten. Wachttijd was maar liefst een uur! Wij gingen 
nog even voor wat boodschapjes naar Wal*Mart aan de overkant. Tjonge, 
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zaterdagavond, half negen en ze stonden er bijna het verkeer te regelen. Wij 
kunnen ons als nuchtere Hollanders niet voorstellen dat Amerikanen op 
zaterdagavond nog massaal boodschappen doen, maar we hebben bijna 10 
minuten in de rij gestaan voor de kassa. Onvoorstelbaar!

Ik ga weer mijn washok in! Sterkte met het slechte weer daar, wij gaan nog 
even toeren met de Armada vandaag.

't Is echt zondag
Posted on 1 maart 2010 |

Het is hier echt zondag hoor. We hebben niet te veel gedaan. Alleen wat 
getoerd, beetje geshopt, koffie geleut en o ja, ontbeten bij zo’n echte classis 
diner van Denny’s. Daar was het druk, volgens mij ontbijt half Amerika op 
zondag buiten de deur. We horen met schrik op van het dodental in Spanje en 
Frankrijk vanwege de storm daar. Ook in Nederland blijkt best veel schade te 
zijn, wat een toestand weer. Gelukkig blijken ma en Frans vandaag genoten te 
hebben van ons cadeautje voor haar verjaardag, de musical Ja Zuster, Nee 
Zuster, compleet met valet parking en koffie.

We waren vandaag echt een beetje moe. Ik ben een hele tijd bezig geweest om 
mijn was te doen, want dat doet men hier graag op zondagmorgen blijkt wel. 
De Frans-Canadese dames moesten af en toe netjes terug in de hoek gezet 
worden. Ze spreken waardeloos Engels en doen ook nog net of ze het niet 
verstaan. Mij niet gepakt he, mijn Frans is niet goed, maar we goed genoeg 
om hen duidelijk te maken wie de machines eerst had! Canada mag gewonnen 
hebben bij het ijshockey. Nederland won in de laundry vanmorgen! Alleen de 
drogers, tjonge, mijn fijnere was krijg ik maar niet droog genoeg zonder 
krimpen, dus voor we weg, gingen hing de camper vol met kleding op 
hangertjes 
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We zijn wel naar het mooie plaatsje Gruene geweest, maar het was er zé druk, 
net Volendam op zondagmiddag. Daar hadden we dus net weer geen zin in. 
We zijn dus lekker doorgetoerd naar, jawel, Bass Pro Shops. Verslavend is 
dat. Albert was zó blij met zijn nieuwe broeken, dat hij er nog een mocht gaan 
halen. Helaas hadden ze de fijne stretch riemen niet meer in zijn maat. 
Jammer! We hebben er even wat gedronken en ik heb een lekker 
breadpuddingding op. Daarna zijn we bij Best Buy even twee exemplaren 
Streets & Trips 2010 gaan scoren. Een voor mij en een voor Ko en Marja. En 
Claudia, je maatsetje is ook al in huis.

Rond een uur of vijf waren we terug op de camping. Eten hebben we de 
laatste dagen al genoeg gedaan, dus hebben we alleen samen een fles rode 
wijn soldaat gemaakt en wat gesnackt. Morgen moet de auto eerst terug naar 
Hertz, downtown, daarna gaan we weer een uur of vier kachelen, dwars door 
Texas. We gaan naar de Holland Ranch van Hans en Bianca. Geen luxe 
camping deze keer, maar wel gezellig denken we hoor. Hans is al jaren lid van 
hetzelfde forum als wij en Bianca volgt mijn blog trouw. Komt vast helemaal 
goed daar in Buffalo. Hoe het precies met Internet gesteld staat bij hen, zien 
we vanzelf. Lukt het niet op onze laptops, dan laten we via hen wel weten of 
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we aangekomen zijn. En verschijnt er niks? Dan is geen nieuws nog altijd 
goed nieuws!

Enne: de foto’s van vandaag zijn een mengelmoesje hoor. Kwijlen bij de luxe 
camper twee plekken verder (gokje: 600.000 dollar of zo?) waarvan de 
eigenaar net weg is gereden met de pickup Hummer, verlekkerd kijken naar 
het leuke Jeepje van de buurvrouw (zo een wil ik in Spanje wel) en een 
camper met dichte gordijnen ingericht als drooghok  En de (weinige) foto’s 
van gisteren zijn inmiddels ook aan de blog toegevoegd!

Zalige rust op de Holland Ranch
Posted on 2 maart 2010 | 

Wat een nacht, daar in San Antonio! Heeft heeft geregend, ongelooflijk. Eerst 
de hele nacht een constant getik op de camper en dan ineens alsof ze er 
bakken met water overheen gooien. Na de laatste regendruppels wordt het 
rustig en dan begint de trein weer op de kruising een stuk verder: 
toeoeoeoeoetttttt!! Dat slapen is hier ook wat soms hoor. Als we rond half 
zeven opstaan, staat er hele grote plassen water op de hele camping. Het is 
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niet echt koud en het is wat mistig van al het water. Wij drinken onze koffie, 
nemen wat yoghurt, kleden ons vlot aan en stappen dan in de Nissan. We 
rijden vrij vlot naar het Marriot hotel, waar ik naar binnen ga en Albert met 
de auto voor de deur blijft staan. Bij Hertz is het nog net geen acht uur en 
samen met nog een klant wacht ik tot er iemand komt. Al vrij snel komt er een 
oudere meneer aan, die vertelt dat we de sleutels achter kunnen later. Ik 
vertel hem dat ons beloofd is dat dat we terug gebracht zouden worden naar 
de camping. Hij vertelt me dat hij ons dan gaat brengen, maar dat we wel 
even moeten wachten tot de mensen van Hertz er zijn.

Â Dat duurt gelukkig niet lang en ondertussen is Albert even binnen komen 
wandelen. Samen met de oudere heer gaan we weer op weg naar de camping. 
De man is een gezellige prater en hij is ooit in Nederland en België geweest. 
Hij is helemaal gelukkig met de twee klompjes die ik hem geef voor hem en 
zijn vrouw. Van een serveerster van een Cracker Barrel uit Mississippi krijg ik 
een hele lang mail trouwens als bedankje voor het klompje. Erg leuk! Om tien 
over half negen rijden we al weer weg van de camping.

Het verkeer rondom San Antonio is druk, maar het loopt eigenlijk allemaal 
prima. We verlaten pas na Austin de snelweg en komen dan op het echte 
Texaanse platteland terecht. Da´s andere koek. Dit is waar wij zo van houden. 
Kleine dorpjes, verlaten huizen, oude boerderijtjes, hier en daar een mooie 
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ranch, koeien, paarden en opvallend vaak ook ezels. We genieten ouderwets 
met volle teugen van het landschap, al is het hier allemaal wel erg plat en 
uitgestrekt. Om een uur of 11 stopt Albert ineens op een rest area. Hij heeft 
zin in koffie en al is het nog vroeg voor lunch. Goed idee eigenlijk wel, we 
staan op een mooi rustig plekje, helemaal zonder andere auto´s. Ik slinger de 
generator aan en na een sanitaire stop, doen we wat van dat lekkere French 
Bread uit de vriezer in de magnetron en zet ik een potje koffie. Samen dekken 
we de tafel en smullen we van het brood met kaas, ham en jam. Met een grote 
beker melk hebben we een prima lunch en het breekt de lange rit even. Een 
stuk voor Buffalo, waar Hans en Bianca wonen, tanken we de camper nog een 
keer vol. Ik maak een praatje met de mevrouw achter de kassa, maar moet 
mijn best doen om haar Texaanse binnensmondse taaltje te kunnen volgen. 
Buiten loopt een straathond te bedelen om voedsel, maar haar verhaal is 
duidelijk: als je dat kreng voert, kom je d´r nooit meer van af. Ik geef haar 
gelijk, want zij ziet er zeker niet mager uit en aan haar lijf te zien heeft ze 
ergens een nestje pups liggen. Het winkeltje bij het tankstation is enigszins 
´ahum´smoezelig.

We vervolgen onze weg en worden dan aangenaam verrast door het 
veranderende landschap. Tjonge, wat is het hier heuvelachtig ineens. En er 
zijn veel bomen, stukken bos en het is ook nog vrij groen. We zijn vlakbij de 
Holland Ranch en begrijpen best waarom Hans en Bianca gekozen hebben 
voor dit stukje Texas. En dan, na het dorpje Centerville , slaan we nog een 
keer rechtsaf en over een heuvel zien we een mooi klassiek pickup truckje 
staan en verderop de van de foto´s zo bekende blauwe en roze oldtimers met 
de rode pomp. We zijn er: hier is de beroemde Holland Ranch. We rijden het 
terrein op en Bianca komt al snel naar buiten. De begroeting is uiterst 
hartelijk, grappig, je kent elkaar niet, maar doordat we al zeker een jaar of 
drie elkaars blog volgen, weet je eigenlijk heel veel van elkaar. We hebben dit 
soort ontmoetingen vaker meegemaakt en het voelt vaak heel vertrouwd. 
Bianca wijst ons een plekje voor onze camper en dan gaan we met haar een 
kijkje nemen bij de ezels Thelma en Louise en de paarden Princess, Cherokee 
en Boy. Zoals altijd voelen de paarden aan dat Albert iets met ze heeft, vooral 
Cherokee is helemaal in love. Al snel zitten we bij Hans en Bianca in huis, 
waar ook Johan en Marcel zijn. Deze heren zijn hier voor zaken, maar het 
wordt uiteindelijk een erg gezellige middag, want de klik is er duidelijk in de 
hele ploeg. Ondertussen komt de regen weer met bakken uit de hemel en is 
het koud!

Om een uur of zes stappen we in twee auto´s en rijden we naar Centerville, 
waar het Mexicaanse restaurant een van de enige goede eetgelegenheden op 
redelijke afstand hier is. Nou, veel meer heb je blijkbaar niet nodig. We 
bestellen met Johan en Marcel een vierpersoons Acapulco Dinner, terwijl 
Hans en Bianco hun eigen keus maken. We krijgen allemaal bonensoep 
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vooraf en die is best lekker, hoewel ik normaal niet zo van de bonen ben. Ik 
drink een heerlijke frozen margarita erbij. En dan krijgen we een grote 
gietijzeren hete schaal (net als zo´n tipan-ding bij de Chinees bij ons) met 
uien, vlees, stukjes groente, bief, kip en grote garnalen. Tjonge, dat is lekker!! 
Zelfs de grote garnalen gaan er bij mij goed in en zelfs Albert proeft er een. 
Ieder krijgt zijn eigen schaaltje met kaas, sour cream, guacomole, tomaatjes 
en rijst. En natuurlijk zijn er tortilla´s. Mexicaans eten is toch altijd super 
hoor, ik vind het heerlijk hier. Johan en Marcel hebben hun hotel bij de 
Mexicaan boven en wij rijden met Hans en Bianca terug naar de Holland 
Ranch. Het is nog niet eens zo laat, maar nadat we snel ons internet checken, 
slaan we de aangeboden koffie af. Ik ben super slaperig en we weten dat Hans 
en Bianca nog wat moeten werken, daar hebben we ze de hele middag al vanaf 
gehouden.

De camping is hier een paar jaar geleden de hoofdtak geweest, toen ze net uit 
Nederland zijn gekomen. Inmiddels hebben ze een bloeiend bedrijf in export 
van alles wat je maar bedenken kan naar Nederland. Regelmatig gaan er 
pakketten post, maar ook hele containers met spullen naar Nederland. Veel 
auto´s, maar ook bijvoorbeeld nu een hele zending met kinderbedjes met een 
´Dora-thema´. Als iemand iets nodig heeft uit de States, zakelijk of 
particulier, dan kan dat via dit bedrijf vervoerd worden. De camping is 
inmiddels bijzaak, maar voor ons nu wel heel handig, want we staan netjes 
aan de full hookups. Ik ga dit blog zo even op een stickje zetten en bij Bianca 
op de computer uploaden, want het WIFI hier is uitgeschakeld. Er zitten nog 
twee vaste bewoners op de camping en een van hen ging niet zo zorgvuldig 
met het Internet om, dusse ... geen WIFI meer 

Vanmorgen hebben we lekker uitgeslapen, want het is hier heerlijk stil en 
donker, je hoort of ziet echt niks. Vanmorgen eerst een paar uurtjes samen 
koffie geleut, zoals we thuis ook zo uitgebreid kunnen als er niks hoeft. Wat 
lekker, zo´n luie dag. Hans en Bianca hebben Johan en Marcel op zakelijk 
bezoek, dus de ochtend is lekker hangochtend. De zon schijnt buiten 
uitbundig, maar echt warm is het nog niet. nIk maak de camper een beetje 
schoon, gooi de bezem erdoor en dweil de vloer een keer. Gisteren vonden de 
honden Teun en Jason onze hut namelijk erg interessant. Ik heb van Ingeborg 
het verzoek om foto´s van de binnenkant gekregen en ik weet dat o.a. Menno, 
maar ook onze mede-Kentuckygangers daar ook wel benieuwd naar zijn.

Straks gaan we met Bianca naar Wes, die hier een paardenranch heeft. See ya 
all later!

Reisverslag USA Voorjaar 2010 -  Van Miami tot Dallas  -  Albert en Monique Tijmes



Everything is bigger in Texas!

Posted on 3 maart 2010 | 

Waar waren we gebleven? O ja, ik zat achter Bianca’s bureautje met haar 
netwerkkabel in mijn laptop om de vorige blog online te zetten. Ik ga verder 
….

Ik kom buiten en zie een man op een tractor met een paar spiezen voor in de 
hef. Het blijkt Wes te zijn, die een paar pakken hooi op komt pakken en bij de 
paarden zet. Grappig, wij hebben thuis onze eigen ‘Wes’, die we Stereo 
noemen. Hij zet bij ons de grote balen ook rijklaar op pallets, zodat we ze zelf 
binnen kunnen rijden. De paarden bij Hans en Bianca hoeven nooit binnen, 
het klimaat in Texas is dusdanig dat ze het af kunnen met een paar afdaken 
(shelters) om te schuilen tegen de zon en de regen en om hun hooi droog te 
houden. Heerlijk he? Naast de paarden Princess, Cherokee en Boy hebben ze 
natuurlijk ook nog de ezels Thelma en Louise.

Alle dieren komen bij Wes vandaan. Hij heeft een ranch, Fawn Acres Ranch, 
een stukje verder en Bianca nodigt ons uit om mee bij hem te gaan kijken. Dat 
laten we ons als paardenliefhebbers geen twee keer vertellen natuurlijk! We 
stappen bij haar in de auto en zijn al snel bij Wes, die zit te bellen over een 
dier wat volgens hem een ‘pain’ is en nodig weg moet. Wes fokt en handelt in 
paarden en ezels. Af en toe gaat het mis en komt er een ‘mule’ uit, een 
kruising tussen een paardenmerrie en een ezelhengst. Het beestje wat een 
pain blijkt te zijn is een kruising tussen een shetlanders en een ezel. ‘t Is 
eerlijk gezegd ook maar een lelijk ding.

Wes neemt ons mee op zijn gator, zo’n handig karretje op dikke rubberen 
banden waarmee hij door het terrein crost. Wij zijn erg verbaasd dat de grond 
hier echt vettige klei is, terwijl het bij Hans en Bianca zo zanderig is. Mijn 
laarzen en Alberts sportschoenen hebben echt een grote schoonmaak nodig 
na deze middag! Maar het is absoluut de moeite waard. In een heuvelachtig 
landschap, onder grote bomen, lopen overal kleine koppeltjes paarden. Het 
zijn voornamelijk Quarterhorses en wat shetlanders, hoewel er ook nogal wat 
kruisingen van Quarter met welsh zijn.

Het valt ons op dat de rijpaarden van Wes en zijn vrouw eigenlijk heel klein 
zijn voor onze begrippen. Ik schat ze niet hoger dan een goede 1,40 meter, 
misschien een enkeling 1,50 meter, terwijl een beetje rijpaard bij ons 
tegenwoordig onder de 1,65 al klein gevonden wordt. Zijn wij nou allemaal zo 
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groot of is het vooral een trend, die grote kastelen van knollen bij ons? Wij 
zijn natuurlijk zelf ook gewend aan paarden van rond de 1,70 meter.

Wes heeft bij elk paard een verhaal en de liefde voor paarden straalt van hem 
af. Allemaal krijgen ze een uitgebreide knuffel. Het is superleuk om te horen 
hoeveel deze man van de paarden houdt, maar handel blijft handel, als ze 
goed verkocht kunnen worden dan gaan ze. Zo is Bianca ook aan Princess 
gekomen, die toen al drachtig was van Cherokee. Bianca is voor Wes een hele 
dierbare vriendin, dat is ons wel duidelijk. Hij vertelt hoe ze vorig jaar 
Dutchess heeft verzorgd nadat iedereen haar eigenlijk al had opgegeven. Het 
arme dier had een vreselijke wond door prikkeldraad en Bianca heeft haar 
weer op de been geholpen. Geweldig, het is zo’n leuk paard.

Natuurlijk komen ook de ezels aan bod. Regelmatig komen we in een ander 
stuk weiland, Bianca is de hekkensluiter steeds en wij krijgen verhaal op 
verhaal te horen. Bij de ezels loopt een ezelveulen, zo lief! Je zou het beestje 
zo meenemen. De ezels zijn dol op aandacht. Albert zit op een pak hooi en 
wordt bijna bedolven onder de ezelliefde. Oma-ezel, Grandma, heeft besloten 
dat ze mij wel lief vindt en begraaft zich onder mijn oksel. Wat een geinige 
beestjes zijn dit allemaal. Zowel de ezels als de paarden zijn allemaal zo 
ontzettend lief en aanhankelijk!
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We genieten deze middag met volle teugen en zullen deze dag niet snel 
vergeten. Natuurlijk laat Wes ons nog zijn mooie western-zadels en tuigen 
zien. Zijn palominomerrie loopt in de tuin en stapt liefst ook de zadelschuur 
in. Buiten staat een rookoven, waarop een groot stuk rundvlees ligt, een 
brisket, zoals ze dat hier noemen. Het paard kijkt er niet eens naar om. Ik 
denk dat Whisper zijn snuit allang verbrand zou hebben. Tot slot van de tour 
krijgt Albert van Wes een mooie pet van de Fawn Acres en beloven wij hem 
klompjes van onze stal achter te laten bij Hans en Bianca.

Wij gaan terug naar Hans, die ondertussen rustig heeft kunnen werken, want 
Johan en Marcel zijn vertrokken voor een tourtje Austin en San Antonio. Het 
is niet warm in de wind, maar beschut en in de zon is het heerlijk toeven. We 
zitten met Hans een tijdje buiten te kletsen, terwijl Bianca boodschappen doet 
en ik een fotorondje over de Holland Ranch maak. Het is heel interessant om 
van hen te horen hoe hun emigratie verlopen is, de camping eigenlijk bijzaak 
is geworden en het exportbedrijf bloeit. Albert vraagt Hans honderduit.

Als het te fris wordt, verhuizen we naar binnen. Bianca heeft ons uitgenodigd 
voor het eten en we genieten van een uitgebreide maaltijd met biefstuk 
(everything is big in Texas!), bonen, aardappelen, sweet patatoes, 
champignons en een heerlijke salade. Bianca, het was hartstikke lekker, we 
hebben ervan genoten! Na een tijdje drinken we nog koffie, maar dan vinden 
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we het allemaal mooi geweest voor vandaag. Albert en ik hebben geen puf 
meer om veel te doen en duiken lekker vroeg het bed in.

We worden pas rond een uur of 7 weer wakker van het geluid van een 
draaiende auto. Brrr, het is koud in de camper, dus ik ga er uit om de kachel 
aan te doen en duik dan weer terug. Ook de heater voor de douche is aan, 
zodat ik na een half uurtje eruit kan om te douchen. Albert zet koffie en zo 
zien we allebei dat het zelfs gevroren heeft. Alles heeft een klein laagje rijp. Ik 
bewerk de foto’s van gisteren en selecteer wat ik online wil zetten.

Rond negen uur lopen we naar Hans en Bianca, nadat we eerst de paarden 
ons oude brood hebben willen voeren. Nah, Cherokee zag het wel zitten, maar 
de andere twee vonden het maar vreemd. Hond Jason daarentegen is mijn 
grote vriend, die lust wel een hapje. Freek en Teun, de kleine hondjes hebben 
het er ook niet zo op. Bianca nodigt ons nog uit voor de koffie, maar we weten 
dat zij veel werk in te halen hebben en dat wij vandaag nog heel veel willen. 
We houden het dus bij een hartelijk afscheid, want we hebben er heel erg van 
genoten om hen nu eindelijk eens te ontmoeten. Het voelt alsof je elkaar al 
lang kent, als je al een paar jaar elkaars blogs volgt en veel interesses deelt.

Hans en Bianca lopen mee naar de camper en zwaaien ons uit. Ha, foto’s 
maken voor op hun blog natuurlijk en elkaar stangen dat het echt tijd wordt 
dat we vertrekken. Visite en vis blijven drie dagen fris en zo is ‘t maar net! 
Jongens, onwijs bedankt, we vonden het waanzinnig bij jullie!

Wij rijden richting Dallas en doorkruisen de stad met de camper via allerlei 
interstates. We komen net voor 12 uur aan op Vineyards Campground in 
Grapevine. Ik had al een tijd geleden site nummer 19 gereserveerd en dat 
blijkt een goede keus. We kijken uit op het meer, hebben een mooie ruime 
stek onder de bomen met een leuke picknickplek onder een afdakje, compleet 
met barbeque. Het is hier heerlijk weer, echt zonnig, aangenaam lekker 
buitenweer. Helaas is de modder achter de camper genoeg om mijn laarzen 
weer eruit te laten zien Ã¡ la Wes. Nah ja. nog maar eens met de sopdoek 
erover.

We gaan even online, zetten foto’s op de site, praten met Peet en Esmee via 
MSN en met Jan en Anita op Skype. Daarna eten we een boterham en als we 
klaar zijn, bel ik een taxi. Die is er vrij snel en de man brengt ons naar het 
vliegveld waar we bij Dollar een standaard SUV gereserveerd hebben via de 
bekende Duitse website. Dat is vaak toch de voordeligste. We moeten een 
tijdje wachten, maar dan krijgen we een hele leuke dame die ons helpt. Ze 
vertelt dat ze een GMC Acadia heeft, maar dat ze ons voor weinig extra ook 
een Chevrolet Tahoe of een Suburban kan aanbieden. Mijn ogen glinsteren al 
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weer, ik ben gek op die grote bakken. Ze vertelt dat de Suburban heel mooi is, 
met lederen bekleden en allerlei electrische verstelbare toestanden enzo. Wij 
zijn overstag, misschien hadden we hem toch wel gekregen, maar ach … we 
betalen wat extra en krijgen een prachtige donkerrode auto mee.

We zetten koers naar Fort Worth, waar ik via de TomTom intyp dat we naar 
de Stockyards willen. Vreemd genoeg komen we bij een soort modern stadion 
voor hippische sporten en vee en weet ik wat. Dit is niet goed … we graven 
nog eens in TomTom en komen dan uiteindelijk nog net op tijd bij het 
Historische Forth Worth Stockyard Museum aan. We zien nog net een klein 
koppeltje Longhorns met een paar cowboys door de straat gaan. Verder lijkt 
het er eerlijk gezegd wel een pretpark, zÃ³ toeristisch. We hebben er gewoon 
geen zin in, dus vertrekken weer.

Op de terugweg zie ik een Cavender’s Boot Store. Ha, westernlaarzen en 
kleding, dat stond nog op het programma. We dalen af uit de Suburban en 
lopen naar binnen. En weten jullie? We zijn cowboys geworden vandaag! 
Albert en ik hebben eindelijk, na zeven Amerikareizen, allebei een paar 
originele cowboylaarzen. Albert van die grote stoeren platte stampers met 
stalen neuzen en ik heb puntige laarzen met schuine hak, van echte 
struisvogelleder van het merk Lucchese. Ik koop ook nog een hele mooie 
Texaanse portemonnee en van die haken om je laarzen makkelijker aan te 
trekken. Yeeehaaawww!!

We rijden langs de camper om ons even op te frissen en trekken allebei daar 
de nieuwe laarzen aan. Gaaf! Daarna stappen we weer in de auto en rijden 
richting de Grapevine Mills, het grote winkelcentrum een stukje verder, om 
een restaurant te zoeken. We komen terecht bij Texas Law & War, waar we 
een heerlijke cowboyschotel verorberen en samen nog een apple pie delen als 
nagerecht. De koffie was slap, maar vooruit, ook dit is soms Amerika.

Aan alles komt een eind
Posted on 5 maart 2010 | 

Onze laatste volle dag in Amerika is traditioneel een boodschappen-, was- en 
opruimdag. Ik vind het verschrikkelijk om met een hele berg vuile was thuis 
te komen, dusgooi ik alle vuile was in de Chevy en rijdt de 100 meter richting 
de laundry. Dan voel ik me wel héél Amerikaans hoor! Ik ben de eerste die 
bedacht heeft dat het wasdag is en heb alledrie de machines voor mezelf. 
Lucky me. Ik sorteer mijn was, zet de machines aan en zet mijn overgebleven 
wasmiddel op de wasmiddelenautomaat. Is vast nog iemand blij mee. Zelf 
loop ik terug naar de camper, ik vind het zo belachelijk om voor dat stukje de 
auto te nemen dat ik die maar netjes laat staan.
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Ik neem nog een kop koffie, maar zin in ontbijt hebben we eigenlijk geen van 
tweeën. Komt nog wel een keer vandaag. Ik ruim wat op, doe de vaat, rommel 
wat aan en ga dan de was in de drogers doen. Een klein uurtje later zit alles 
opgevouwen en wel in de tas en wat we niet nodig hebben, laat ik daar mooi 
in zitten. Onzin om dat nog in de kasten te leggen, toch? Albert is ondertussen 
al gedoucht en snel spring ik er ook onder om opgetut en geföhnt weer uit het 
hok te komen. We rijden met de Chevy naar Denton, want we hebben 
inmiddels wel door dat het allemaal een beetje druk en rommelig hier is en 
willen graag kijken waar we morgen bij het inleveren propaan en benzine 
kunnen tanken. We hebben een missie richting Sanger, net voorbij 
Campingworld, dus besluiten dat we het net zo goed even kunnen gaan 
vragen.

Het is toch al vlot een drie kwartier rijden, mooi dat we dat weten, dan 
kunnen we daar rekening mee houden. Een aardige cassiere bij 
Campingworld vertelt ons dat we bij Destiny RV Resort propaan kunnen 
tanken en waar de benzinestations bij hen in de buurt zijn. Wij bedanken haar 
en lopen buiten tegen een meneer aan die bij de huurcampers rondloopt. Ik 
spreek hem aan en vraag hem of we een kijkje mogen nemen in de Damon 
Sport A-klasse camper die we zien staan. Wie weet krijgen we er in het najaar 
wel zo een mee. Hij heeft toevallig de sleutels in de zak en nodigt ons uit de 
camper van binnen te kijken. Ik ben zojuist gestopt met kwijlen  Mooi dat 
ik een mail naar de Zwitsers ga sturen of ze er zo eentje in de aanbiedingen 
hebben voor ons. Of drie … De camper heeft een hele andere indeling, maar is 
vooral chique met zijn leren bekleding, twee slide-outs en mooie donkere 
afwerking. Die zou ik weleens willen uitproberen. Er zit ook nog een stapelbed 
in, maar ja, die hebben we niet nodig, ons gezelschap heeft zijn eigen 
nummertjesbed straks.

Vrolijk rijden we verder. We zijn op zoek naar Rustic Ranch Furniture. Op de 
Facebook-pagina van onze Californische vriendin Darcy zag ik dat zij fan 
geworden was van dit bedrijf en ik ben haar gevolgd. Van buiten valt het erg 
tegen, het is een klein zaakje zo te zien. We stappen toch binnen en Albert 
gaat bijna van zijn houtje van de combinatie van de geuren van leder, hout en 
geurkaarsen. Gelukkig valt het wat verder naar binnen mee. De dame achter 
de toonbank is aan het bellen (wie niet in Amerika?) en roept dat we gerust 
rond kunnen kijken. Dat laten we ons geen twee keer zeggen en we kijken 
werkelijk onze ogen uit. Alles is ‘western’ hier, van een WC-borstelhouder als 
laars tot een gigantisch King-bed. Helemaal geweldig. De dame vraagt of we 
iets specificieks zoeken, maar we leggen haar uit dat we niet veel kunnen 
meenemen in het vliegtuig. Ik vertel haar dat ik de naam van haar bedrijfje 
heb van een Californische kennis en laat de naam Darcy vallen. Darcy Vlot??? 
You’re kidding!!
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Eh, no, ik maak geen grapje. Ze is helemaal verrast, want ze blijkt Darcy en 
Case ontmoet te hebben op de grote rodeo in Las Vegas een tijdje terug, 
samen met de Silva’s, die wij ook wel kennen. Darcy en Case zijn net in het 
huis van Dick en Elly getrokken, voor mijn trouwe bloglezers vast geen 
onbekenden. En ja, dat is een leuk huis om in te richten, dus ik kan me 
voorstellen dat Darcy fan is geworden van Rustic Ranch Furniture. Er blijkt 
pas een container vol spullen richting Chowchilla gegaan te zijn! Ik vertel 
haar dat wij plannen hebben om te verhuizen, maar ze vertelt dat het voor 
haar erg lastig om spullen naar Europa te laten verschepen. Ze zou niet echt 
weten bij wie en hoe en zeker niet als het niet om een volle container gaat. Wij 
vertellen haar op onze beurt over Hans en Bianca, die dat nou juist wel weer 
goed kunnen. Wie weet hoe dit balletje nog gaat rollen …

Albert is verliefd geworden op mooie wijnglazen met een westernafbeelding 
erop, dus die zitten nu in heel stevig verpakt in onze koffers. Ik hoop echt dat 
ze veilig aan gaan komen. Wij rijden terug naar Grapevine, waar we nog even 
de mall in lopen. Ondertussen is het half twee en we hebben nog niks op als 
een grote beker koffie vandaag! We zoeken het food court, maar daar zitten 
vooral zaken die wij niet zo waarderen. We komen terecht bij Chili’s, net naast 
de food court en voor het eerst in mijn leven eet ik een hamburger als ontbijt. 
Ik kan je zeggen: als je honger hebt, smaakt alles! Daarna lopen we naar de 
auto terug en ik krijg zere voeten. Mijn nieuwe laarzen zijn toch wel even 
wennen en mijn voeten branden. Iemand enig idee wat je daar tegen kan 
doen?
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Ha, en dan? Dan is het weer tijd voor Bass Pro Shop, jullie zullen het niet 
geloven. Albert wil nog graag de riem die hij in San Antonio niet kon vinden, 
ik koop er ook een voor in mijn steeds afzakkende broek en dan zie ik hele 
leuke overhemden in grote maten voor Albert. OK, voor die 22 dollar kan je 
weer geen armoede lijden, dus ook die gaan mee. We kopen nog een mooi 
Nascar-petje voor Alberts soulmaatje Jan en dan is het voor deze reis toch wel 
een keer gedaan met Bass Pro hoop ik. Op naar de camping, waar we eerst de 
airo even flink door de hut laten blazen. Tjonge, het is warm in de keet zeg. Ik 
vind het contrast tussen de kale bomen, die duidelijk op winter wijzen en de 
heerlijke temperaturen van boven de 20 graden nog steeds zó vreemd.

Als alles afgekoeld is, begin ik aan mijn grote hobby: inpakken. Kast voor kast 
loop ik na en ik pak alles in de door Albert klaargezette koffers. Als de koffers 
zijn gepakt, ga ik alle kastjesÂ met etenswaren e.d. opruimen en zo nodig wat 
schoonmaken. Tot slot volgt de badkamer, maar daar moeten dan ook altijd 
weer dingen blijven staan die je nog nodig hebt, net als in de koelkast. Rond 
een uur of zes is alles ingepakt en opgeruimd en zijn wij klaar voor een laatste 
avond Texas. We besluiten die in stijl te vieren. Onderweg zagen we een 
Braziliaans steakhouse, Boina Braza, wat er erg goed uitzag. Laten zij nou 
eenzelfde concept hebben als Fogo de Chao, wat we zo geweldig vonden in 
San Antonio! Zo kreeg ik niet op 3 maart, de datum van onze 
huwelijksinzegening en het feest, mijn tweede trouwdagsmaal, maar op 4 
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maart. Het smaakte er niks minder om! Als dessert had ik nog eens carrot 
cake (worteltjestaart), dat was lang geleden.

Vandaag stonden we om half zeven naast ons bedje. Zo’n inleverochtend is 
altijd best intensief. Na de koffie was het snel douchen, de laatste dingen 
opruimen, de tanks legen, tanks schoonspoelen, een bezem door de camper, 
douche uitspoelen, toilet schoon en het laatste vuilnis weg. De koffers stonden 
gisterenavond al in de auto, dat is luxe hoor. Wij rijden precies om kwart over 
acht de prachtige campground af. Ik rijd voorop met de Chevy en we gaan 
naar Destiny Dallas RV Resort om propane te tanken. Daarna neem ik nog 
ergens een verkeerde afslag, maar vooruit, we tanken in het plaatsje af en 
gaan dan naar Campingworld.

Dezelfde aardige man van gisteren checkt onze camper, doet onze 
papierhandel en besluit dat we ruim 10 dollar terug krijgen voor het 
koffiezetapparaat en dat verder alles helemaal prima is. Dacht ik ook, geen 
schade, netjes schoon, wat wil een mens nog meer? Wij mogen concluderen 
dat Moturis ons goed bevallen is. De camper had wat minder luxe snufjes dan 
de Sightseers van Road Bear, maar was technisch helemaal prima, was netjes, 
er was niets kapot en het bed was fantastisch. De service in Miami was een 
beetje simpel, maar in Dallas daarentegen erg professioneel en goed. Wij zijn 
tevreden en hopen in september op een herhaling (met die mooie Damon 

 ).

Campingworld Dallas is geen oude Moturisvestiging en levert geen shuttle-
service naar het vliegveld. Ze bieden wel netjes aan een taxi voor ons te 
regelen, maar dat hoeft niet, we nemen de Chevy en rijden naar Denny’s voor 
een laatste Amerikaanse ontbijt. Het ontbijt is lekker, het was er alleen erg 
warm en er werd gerookt, wat wij erg vreemd vonden, maar vooruit. We zijn 
al om half twaalf bij het vliegveld waar Albert mij afzet bij de terminal en hij 
de auto gaat wegbrengen. Ik internet wat, want we kunnen pas om half een 
inchecken. Inmiddels hebben we dat ook allemaal gehad en zitten we in de 
business class lounge. Ik ga eens een kop koffie pakken, we moeten nog twee 
uur wachten op vertrek met de BA0192 naar Londen!

Uitrusten van de vakantie
Posted on 7 maart 2010 | 

Tjonge, dat was me het eind van de vakantie wel. We zijn op tijd vertrokken 
van DFW (Dallas Fort Worth Airport) en zouden ook op tijd in Londen 
aankomen. Dat hadden we nodig ook, want onze overstaptijd was precies 1 
uur. Beetje lullig, ik heb nog gebeld naar Vliegtickets.nl of dat niet anders 
kon, maar nee. Vooruit, je haalt het wel, denk je dan.
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Niet dus. Net voor Londen roept de gezagvoerder om dat we redelijk op tijd 
zullen landen. Bij het woord ‘redelijk’ krijg je al je twijfels natuurlijk. En ja 
hoor, in plaats van 7.40 uur, wordt het 8.15 uur. Na 9,5 uur in de ‘bench’ ben 
je al blij dat je landt. Echt, het lijkt heel luxe, die business class bij British 
Airways met allemaal van die hokken, maar echt lekker vonden wij het geen 
van tweeën. OK, je stoel kan helemaal plat, met voetsteun, zodat je echt lekker 
zou moeten kunnen slapen. Maar dan moeten ze het hok niet opstoken tot 
ongeveer 25 graden Celcius. Tjonge, het was héét in dat toestel en daardoor 
ook benauwd. Kortom: het eten was goed en verder moeten we die vlucht 
maar snel vergeten.

Na de landing dachten we door de slurf nog te kunnen rennen voor de vlucht 
naar Amsterdam, maar nee, we werden niet eens aan een gate gezet. We 
konden via zo’n ouderwetse trap het vliegtuig uit en daarna met zo’n 80 man 
sterk in een bus naar de terminal. Toen hebben we de moed maar opgegeven 
om nog mee te kunnen. Ik ben bij Flight Connections beland en heb daar een 
nieuwe reservering kunnen krijgen voor de vlucht van 11.40 uur naar 
Amsterdam. Niet slecht, drie uurtjes later. Op naar de lounge, waar ik me in 
de ruime badkamer helemaal heb omgekleed, ik had mijn 
voorzorgsmaatregelen al genomen. Heerlijk, opfrissen en schone kleren aan. 
Daar knapt een mens van op. Koffie, wat lekkers en weer wachten.

Nou ja, om een lang verhaal kort te maken. We stonden om kwart over twee 
buiten in Amsterdam met onze koffers, doodmoe en slaperig. Peet en Remco 
kwamen ons samen ophalen en na koffie en het avondeten thuis (standaard 
friet met wat lekkers van de Smulmuis) zijn we naar bed gegaan. En je gelooft 
het of niet, we hebben allebei geslapen van 6 uur gisterenavond tot 12 uur 
vanmiddag. Liefst 18 uur in onze eigen bedje en het was heerlijk!

Ik wil iedereen weer bedanken voor de leuke reacties op onze blogs tijdens 
deze reis, hartstikke gezellig! Blijf ons volgen, er staat hier heel wat te 
wachten.
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