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Dag 1    : Donderdag 19 april 2018 
Vertrekplaats   : Velserbroek, Nederland 
Tijdstip vertrek  : 7.00 uur 
Naam hotel   : DoubleTree Salt Lake City Airport 
Reisverslag: Onze zoon Remco staat om even voor zeven uur voor de deur, koffers inladen en Remco 
brengt ons naar Schiphol. Na een afscheid en een “tot volgende week” lopen wij hal 2 in. Wij zijn benieuwd 
hoe deze vakantie gaat verlopen, nu Ellie 9 weken geleden, na een val, een nieuwe heup heeft gekregen. 
Koffers kunnen we al snel inleveren bij een balie en dan naar boven voor de security check. Gelukkig geen 
lange wachtrijen en hoeven niets uit te pakken. Lopen naar MacDonald, halen en drinken koffie. Nemen 
een klein bagagekarretje voor de handbagage, zo kan Ellie wat meer steunen. Inchecken bij D01. Dit blijkt 
alleen een controle te zijn op het inpakken en de papieren. De echte instap gate is echter E03 bij Delta 
Airlines. Dus lopen wij daar heen. Het instappen verloopt op zich vrij soepel. Hoewel de vertrek tijd 10.20 
uur is gaan we, kennelijk na toestemming te hebben gekregen, pas om 10.40 uur vanaf de gate weg. Wij 
vinden onze stoelen vrij ruim en Ellie heeft genoeg ruimte om haar rechterbeen te kunnen strekken. De 
vlucht verloopt rustig, hapje en drankjes. Lezen en dommelen. Als we tussen IJsland en Groenland vliegen 
wordt een mevrouw in een rij naast ons niet goed, zij valt helemaal weg en reageerde niet meer. Ellie heeft 
onmiddellijk het personeel gewaarschuwd, die meteen met zuurstof en apparatuur aan kwamen. Ook 
kwamen er meteen medici (passagiers) om te helpen. Het bleek gelukkig erg mee te vallen. Rond 13 uur 
landen we op Salt Lake City Airport. Er is veel bewolking en het ziet er wat somber uit. Om door de 
immigratiedienst te gaan hebben wij ruim een uur moeten wachten, de Amerikanen werden steeds als 
eerste geholpen! Op een gegeven ogenblik heeft Ellie om hulp gevraagd en mocht Ellie in een rolstoel 
zitten. Een jongedame van die dienst ging mee en duwde de rolstoel. Hierdoor zijn we sneller door de 
dienst gegaan. Maar de jongedame hielp ook om de koffers te halen en bracht ons zelfs naar de halte van 
de hotelshuttle! Deze shuttle kwam er net aan en konden we gelijk instappen. Jan geeft de jongedame een 
fooi. Eenmaal bij het hotel zijn wij ook snel op onze kamer op de 4e laag. Kamer met kingsize bed en 
uitzicht naar de bergen. Rusten uit van alle vermoeienissen. Later gaan we naar het meertje naast ons 
hotel en lopen langs de weg naar een Perkins restaurant die hier moet zijn. Na wat zoeken is dit restaurant 
gevonden, maar wij vinden het nog te vroeg om te eten en lopen terug. Om 5 uur we er toch heen om te 
eten. Krijgen bij het eten lekkere broodbolletjes. Bij het afrekenen vragen we een paar extra bolletjes voor 
morgenochtend! Terug op de kamer nemen we een lekkere douche en zitten nog wat te lezen en TV te 
kijken.    

 
Dag 2    : Vrijdag 20 april 2018 
Van / Naar   : Salt Lake City naar Provo 
Naam camping  : LakeSide RV camp ground 43 mijl, 69 km 
Reisverslag: Het weer is vandaag beter, wolkenvelden en soms iets zon. 
Gisteren heeft Ellie gebeld met Cruise Amerika en een afspraak gemaakt voor het ophalen van camper 
(13.30 uur) en daar richten wij ons nu een beetje op. Met de broodjes van gisteren en de meegenomen 
ontbijtkoek hebben wij wel een ontbijt gehad. Halen later, bij een winkeltje in het hotel, koffie en nemen 
daar een muffin bij. Het is zo jammer dat in dit hele (hotel) gebied geen kruideniers winkel is. Wij 
ontdekken wel een tankstation waar je vaak wel iets te eten kan kopen. Lopen daar rustig naar toe. Maar 
helaas hebben zij niets van een broodje of iets dergelijks. Kijken weer bij Perkins en kopen 6 grote muffins 
(aanbieding). Terug op kamer alles goed ingepakt (moeten van kamer af) en gaan naar lobby en vragen om 
een taxi te bestellen. Om ca.12 uur komt de taxi en rijden wij naar Cruise America (CA). Willen wachten bij 
CA tot de afgesproken tijd maar wij werden toch gelijk geholpen. Bij de inspectie laten we wat kleine 
dingen maken en rijden dan naar een winkel en ontdekken dat de deur niet goed op slot kan, gelukkig zijn 
we nog dicht bij CA om dit laten maken. 
Rijden nu dwars door de stad (voorsteden) naar het zuiden en dan de Interstate 15 op tot Provo. Bij de 
Walmart inkopen gedaan. Eerst een kar vol met etenswaren kopen, opruimen, even wat drinken en dan 
terug om nog wat andere zaken te kopen. Al met al is het bijna 5 uur geworden. Rijden weer de Interstate 
15 op en nemen iets later de afslag naar het Utah Lake en naar de camping. Na het inchecken en de 
camper op de aangegeven plaats gezet te hebben, eten we de meegenomen (warme) gebakken vis, met 
wat rijst en sla. Na het eten een rondje over camping gelopen en over een dijkje langs een riviertje. Maken 
samen het bed op en Ellie ruimt nog wat kleding op. Afwassen en de rest opruimen doen we morgen. 
 

Dag 3    : Zaterdag 21 april 2018 
Van / Naar   : Provo naar Delta 
Naam camping  : Antelope Valley RV Park   119 mijl, 192 km 
Reisverslag: Het wordt een prachtige zonnige dag. 
Na het ontbijt ruimen we de rest op en wassen we af. Drinken, buiten op de bank, koffie en lopen dan naar 
de overzijde van de weg. Hier zijn opslagruimten (een storage), waar de eigenaar ook heel veel borden van 
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tankstations (en veel andere oude zaken) heeft geplaatst. Leuk om te zien. Na nog een koffie te hebben 
gedronken rijden we eerst nog even naar de Family Dollar om nog wat dingen, bakjes e.d. te kopen. Rijden 
dan op ons gemak door een mooi landschap naar Delta. Eten onderweg een broodje. In Delta berekenen 
we dat door rijden naar de Great Basin NP wel veel gevraagd is. We zoeken een camping in Delta op en 
zoeken een plek uit en gaan de overnachting betalen. In de zon zitten lezen e.d.        
 

Dag 4    : Zondag 22 april 2018 
Van / Naar   : Delta naar Great Basin NP in Nevada 
Naam camping  : Lower Lehman Creek Campground 108 mijl, 174 km 
Reisverslag: Het wordt vandaag weer volop zon en alleen eind van de dag zijn er wolkenvelden. 
Voor vertrek drinken we buiten in het zonnetje onze koffie. Besluiten in Delta nog wat levensmiddelen in te 
kopen en halen bij een kleine supermarkt ook een beker koffie voor onderweg. Willen, als kan, vanavond in 
het Great Basin NP staan. Als je weet waarom het Great Basin heet weet je ook door welk landschap je rijdt. 
Wij rijden door een gebied wat geen waterafvoer heeft. Dus al het water wat in dit gebied valt blijft hier 
staan. Nu valt er hier in de desert weinig water maar je kan zien dat er grote meren zijn geweest. En bij 
desert niet alleen denken aan zand vlaktes maar ook aan bergen van meer dan 3000 m. Vandaag mooie 
lange en zeer stille wegen door een schijnbaar dor landschap. Prachtige vergezichten en een ongelooflijke 
weidsheid. In de 100 mijl die wij rijden slechts enkele huizen gezien. Net over de grens van Utah en Nevada 
begint de Loniest Road van Nevada. Wat verder ligt de afslag naar Baker. Het informatie centrum is helaas 
gesloten. Wij gaan het Great Basin park in, het park ligt op de hellingen van de Wheeler Peak (3013 m). Er 
zijn nu nog maar 2 campings open, wij rijden een rondje op de Lower Lehman Creek campground (2400 m), 
het is een kleine campground van 12 plaatsen. De meeste plekken zijn bezet, wij gaan op plek 10 staan met 
een ruim uitzicht op de omgeving. Achter ons stroomt een riviertje. Zien enkele deers, die staan te grazen. 
Na betaald te hebben via een envelopje en pauze te hebben gehouden lopen we de trail naar de upper 
Lehman Creek campground. Met onze bergschoenen aan en Ellie met haar stok was dit een leuke bergtrail 
van 2 km. We verzamelen hout voor een kampvuur. Tegen 6 uur komen er meer wolken en tegen het 
donker worden zien we toch de eerste sterren komen en ontsteken we het kampvuur. Het hout brandt 
prima, het begint koud te worden. Nog even wat lezen en drinken kruipen we even na 10 uur onder wol.       
 

Dag 5    : Maandag 23 april 2018 
Van / Naar   : Great Basin NP naar Austin 
Naam camping  : Austin RV park 160 mijl, 257 km 
Reisverslag: Het beloofd een zonnige dag te worden, maar onderweg sluierbewolking en eind van de dag 
toch helder en zonnig. 
Het park ligt net over grens in Nevada en dat betekent de klok een uur terug zetten.  Op ons gemak 
ontbijten en koffie drinken in de zon. Als we tegen 9 uur (voor ons gevoel nog 10 uur!) willen vertrekken 
horen we de roep van een kalkoen die we even later ook zien. Als we net weg zijn zien we ook het vrouwtje 
lopen. Rijden naar het info centrum bij de grot en bekijken de ruimte, gaan niet de grot in. Nemen wel 
folder van het park mee. Dan rijden naar weg 50 West. Na een half uurtje rijden komen we bij een 
rustplaats wat ook een “vrije” camping is. Hier drinken wij onze 2e koffie in de zon. De omgeving met 
bergen en toppen van sneeuw blijft mooi. Van nu aan rijden wij door een ongekend landschap van lange 
bergketens en dalen. Eigenlijk rijden wij steeds boven de 2000 meter. Heel veel witte toppen gezien en 
eindeloos lange en rechte wegen. En ook ontzettend weinig verkeer, er gaat veelal vele minuten voorbij 
voor je een tegenligger ziet! In Ely gaan we tanken en parkeren we de RV achter het tankstation met een 
uitzicht op het brede dal. Hoewel het niet echt koud is, maar er staat wel een windje en er is geen warme 
zon, eten we de lunch binnen op. Kunnen even appen met Melvin (1e werkdag bij nieuwe baas). Nog een 
belangrijk aspect is dat Ellie weer (na haar operatie) heeft gereden met de camper, mede omdat op deze 
wegen weinig geremd hoeft te worden. Na de middag rijden we nog steeds door het zelfde soort landschap. 
De jus orange drinken we onderweg op in de zon! Omstreeks 4 uur komen we aan in Austin. Zien 2 
campings, de een blijkt vol te zijn en de ander heeft nog wel plek. Kunnen zelf plek uitzoeken (er is 
niemand). Met enig zoeken en veranderen staan we met de rug naar de weg. Bij het gaan betalen blijkt dat 
het gebouw, naast wc ruimte, ook een kleine kerk is! Drinken thee en lezen wat in de zon. Na het 
avondeten lopen we rondje en bekijken een prachtig aangelegd park, speeltuin en zwembad.       
 

Dag 6    : Dinsdag 24 april 2018 
Van / Naar   : Austin naar Carson City 
Naam camping  : Gold Dust West Hotel Casino en RV park     200 mijl, 322 km 
Reisverslag: Het was een zeer koude nacht, maar vandaag wordt het mooi weer met wat sluierbewolking. 
Vertrekken na de koffie. Wat verderop zijn er wegwerkzaamheden, moeten wachten en kunnen dus op ons 
gemak foto's nemen van de bergketen waar wij vandaan zijn gekomen. Op een vlakte bij een wegafslag 
drinken we koffie. In de verte op een zandvlakte aan de voet van het volgende gebergte zien we kleine 
wervelwinden het zand omhoog zuigen. En dat op meerdere plaatsen te gelijk. Het blijft fascinerend te 
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merken dat er zoveel bergketens en enorme dalen in dit deel van Nevada zijn. En daarbij hoe ongelofelijk 
weinig mensen hier wonen. Onze route loopt ongeveer parallel aan de vroegere Pony Express. Deze Pony 
Express is opgezet in de jaren na de vondst van goud in het westen van Amerika (1849). Er kwam een 
grote behoefte aan communicatie tussen het Oosten en het Westen. Slimme jongens hebben een Pony 
Express lijn opgezet. Jongens reden dan, met de boodschappen, dagenlang dwars door Amerika. 
Onderweg stonden steeds verse pony's klaar. Maar de jongens werden vaak overvallen door het weer en 
door de Indianen zodat niet alle boodschappen over kwamen. De lijn heeft ca. 2 jaar stand gehouden en is 
ingehaald door de uitvinding van de Telegraaf. De lijnen van deze Telegraaf verbinding liep ongeveer de 
zelfde route als de Pony Express. Wij bekijken de nog bestaande fundamenten van deze verbindingen. 
Op de landkaart zien we iets van een park met zand, dus rijden wij daarna toe om ons boterhammetje te 
eten. Blijkt een hele hoge duin te zijn (Sand Mountain Recreation Area, 3,5 mijl lang, 1 mijl breed en 600 ft 
(180 m.) hoog). Hier rijdt men vooral met 4 wheeldrive karretjes over en op de zandduin.  
We steken een grote Salt vlakte over en komen weer een beetje in de bewoonde wereld. In Carson city 
(hoofdstad Nevada) rijden we even verkeerd om bij de uitgezochte camping te komen.  De camping is 
onderdeel van een hotel en casino. Inschrijven bij de balie van het hotel. Krijgen een plek aan de rand van 
de camping. Drinken thee in de zon en kijken naar de bergen in de verte. Bij het hotel/casino zijn 3 
restaurants. Wij er één uitgezocht  en hebben daar prima gegeten. De avond is niet meer zo koud (zijn niet 
meer in de bergen). Internet gebruiken lukt niet zo goed. 
   

Dag 7    : Woensdag 25 april 2018 
Van / Naar   : Carson City naar Angels Camp in Californië 
Naam camping  : Angels Camp RV & Camping Resort 216 mijl, 348 km 
Reisverslag: Het wordt een zonnige en warme dag. Buiten koffie gedronken en uitgecheckt. 
Rijden via de oude binnenstad naar weg 88 en stoppen bij een Walmart. Kopen water en andere zaken. 
Rijden daarna via een parallel weg naar Genoa. Parkeren in dit leuke stadje bij de eerste nederzetting in dit 
gebied en drinken eerst onze tweede koffie. Bezoeken een replica van het 1e huis dat hier in deze 
omgeving is gebouwd en bekijken dit kleine museum. Vertrekken langs de zelfde parallel weg naar het 
zuiden en komen vanzelf op weg 88. Onderweg even gestopt voor een broodje en om van de bergen met 
sneeuw te genieten. 
Als we weg 88 opdraaien zijn we ook in Californië. Omdat de benzine minder dan een kwart aangeeft rijden 
we eerst naar Markleeville alvorens de bergpas op de gaan. Ellie gaat de Carson pas (ruim 2800 m hoog) 
rijden, daarna wisselen elkaar wat af. Er zijn veel bochten en prachtige uitzichten. Anderzijds is de afdaling 
erg lang. Dachten handig te zijn en weg 26 op te gaan. En smalle zeer bochtige weg, wel leuk om de vele 
huizen te zien die in dit “achterland” staan. Maar we verdwalen wat en met behulp van Map.me rijden we 
weer naar de goede weg. Tegen kwart voor zes zijn op de uitgezochte camping. Mooie ruim opgezette 
camping. Het kantoor is al gesloten, mogen zelf een lege plek uitkiezen. Er komt wel iemand naar ons toe 
om de weg te wijzen en hij gaf aan dat wij morgenochtend kunnen betalen. Gaan eerst eten en daarna een 
wasje draaien, lekker buiten zitten lezen. Foto op website gezet, etc.       
 

Dag 8    : Donderdag 26 april 2018 
Van / Naar   : Angels Camp naar Hollister 
Naam camping  : Casa de Fruita R.V. Orchard Resort 158 mijl, 254 km 
Reisverslag: Hele dag zonnig en eind van de middag veel wind (dicht bij de kust). 
's Morgens buiten in de zon koffie gedronken en natuurlijk betaald bij de office. Willen weg 49 rijden tot 
Mariposo en willen dan afslaan naar de kust. De weg 49 is een smalle en zeer bochtige weg. In het oude 
stadje Sonora is het druk en de weg wordt nog wat smaller, moeten plotseling een hoek om en betwijfelen 
of we goed gaan. En dat gaan we niet  maar verder op is er weer een afslag naar de weg 49. Op een grote 
inrit (met afgesloten hek) naar bergweides gaan we stoppen voor de koffie. Hiervandaan kunnen we op 
een bord lezen dat deze weg leidt naar weg 49. Wat later is er stop voor wegwerkzaamheden, en weer later 
nog een keer en weer later een derde keer. Als we op de kruising komen dat de weg zich splitst in één naar 
Yosimite en verder op de 49, is de weg 49 volledig afgesloten. Nu hebben we de keuze of door Yosimite te 
rijden (80 mijl extra) of terug langs de werkzaamheden (40 mijl extra). Wij kiezen voor het laatste maar 
gaan wel eerst even een broodje eten op een terreintje bij de afzetting. Terug rijdend blijkt één stuk van 
weg alweer vrij gegeven te zijn. Rijden nu via Oakdale en dan recht naar beneden naar Los Banos. Het 
blijkt een weg te zijn met vele stoplichten en een drukke plaats Turlock. Enerzijds langdurig en anderzijds 
er is veel te zien! Passeren San Luis National Wildlife Refuge en San Luis Reservoir. Gaan voor vandaag 
stoppen bij Casa de Fruita welk vlakbij bij een afrit van de snelweg ligt. Het is een groot complex met 
restaurant, bakery, speeltuin, benzinepomp, motel en een RV park. Het is een groot RV park geheel op 
asfalt (er zijn nog veel lege plekken). Als we staan nemen wat te drinken en gaan buiten zitten. Besluiten 
om lopend naar het restaurant te gaan (15 min.) en daar wat te gaan eten. Het is een vrij druk restaurant, 
wij nemen een burger met champignons en Zwitserse kaas. 's Avonds niet veel meer gedaan.     
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Dag 9    : Vrijdag 27 april 2018 
Van / Naar   : Hollister naar Half Moon Bay State Beach 
Naam camping  : Francis Beach Campground 84 mijl, 135 km 
Reisverslag: In de ochtend zonnig naar kust wordt het frisser. 
Op tijd opgestaan, Ellie gaat 2 wassen draaien. Maken wat ruimte in de kasten voor de jongens. Voor we 
echt gaan rijden parkeren we de camper op het grote parkeerterrein en lopen naar de grote fruitwinkel. Er 
zijn echt heel veel verschillende soorten fruit en ook veel gedroogd fruit. Wij kopen allemaal lekkere 
dingen. Tegen half twaalf rijden we richting Half Moon Bay. Het is een drukke snelweg richting San 
Francisco. Ter hoogte van Half Moon Bay gaan we eraf en rijden we over een kleine bergrug naar de plaats 
zelf. De afslag naar de camping aan zee zien we ook snel zodat we omstreeks 1 uur ons aanmelden en we 
naar onze gereserveerde plek kunnen gaan. Het is een ruime plek met ruimte voor een extra auto. Het is 
door de wind wel wat fris. Remco belt dat zij ongeveer half drie hier zijn. We eten een broodje en gaan later 
de jongens, zoon Remco en kleinzoons Melvin en Timo, bij het hek opvangen. Blij dat de reis goed is 
verlopen. De jongens verkennen de camper en waar geslapen moet worden. Spullen uitpakken en 
opruimen. Buiten gezeten, wat gelopen en samen boodschappen in dorp gehaald. Slaapzak gekocht en 
voor de rest voor het slapen zien we wel. Eten brood, de jongens zijn moe. Na de koffie naar bed gegaan. 
 

Dag 10   : Zaterdag 28 april 2018 
Van / Naar   : Half Moon Bay naar Half Moon Bay 
Naam camping  : Half Moon Bay RV Park  3 mijl, 5 km 
Reisverslag: Het weer is de hele dag wat wisselend, ca. 16 graden. 
Wij allen zijn natuurlijk vroeg wakker. Na de koffie parkeren we de camper op de dagrecreatie (omdat wij 
niet meer konden reserveren voor vanavond) en gaan we met de huurauto van Remco naar San Francisco. 
Rijden grotendeels langs de kust. Parkeren vlakbij de Golden Gate Bridge. Lopen via een oud fort onder 
de brug door. Het is er heel druk omdat de girls scouting vandaag een event hebben om de Golden Gate 
Bridge heen en weer te lopen. Wij lopen ook een stuk op de brug en gaan dan koffie drinken en nemen een 
koek daarbij. Zitten even in de zon om alle mensen te bekijken en lopen weer naar auto. Inmiddels is het al 
dik één uur geworden. Willen met de auto naar een parkeergarage gaan in de buurt van de cabletram. Maar 
eerst wil Remco de Lombard Street rijden. Eerst een rechte straat die flink omhoog loopt, het kruispunt 
oversteken en dan zigzaggend naar beneden, 8 haarspeltbochten door. De auto’s rijden gelukkig niet snel 
zodat er alle gelegenheid is om goed te kijken en te beleven. Want bij dit beroemde straatje staan veel 
mensen te kijken. Als de auto in de garage is geparkeerd lopen we naar de cabletram.  Bij een loketje 
kaartjes kopen voor de kabeltram kopen en dan blijkt er een flinke rij te staan. We moeten 3 trams 
afwachten voor wij kunnen in stappen. De rit met de kabeltram is ook een stuk folklore, maar wel leuk. Al 
met al duurt het nogal voor we bij het andere eindpunt zijn. Hier kijken in de drukke winkelstraat, 
Marketstreet, en vooral de kleinzoons blijken de winkels te kennen en willen graag kijken. In de grote Mall 
waarin ook veel bekende merken zijn, lopen de jongens de winkels in en uit. 
Als we met de kabeltram terug willen gaan blijkt er weer een hele rij te staan, besluiten naar een volgende 
halte te gaan lopen. Maar dan wil Melvin eerst wat eten bij Burger King. We nemen allemaal wat te eten en 
lopen dan verder. Bij de volgende halte behoeven we maar één tram te wachten voor we mee kunnen! Ellie 
zit aan de zijkant en Remco hangt aan de buitenkant. Onderweg stopt de tram en stappen veel mensen uit 
voor een fotomoment op aanwijzingen van de bestuurder. Terug bij eindhalte halen we de auto op en rijden 
terug naar Half Moon Bay. In San Francisco zijn er wel een aanzienlijk aantal stoplichten zodat het even 
duurt voor we op de snelweg zijn. In Half Moon Bay halen we een grote pizza die we in de camper met 
elkaar opeten. Dan rijden we naar de nieuwe camping in Half Moon Bay zelf. Een geheel ander opzet van 
de camping, als we staan sluit Jan elektra en water aan. Koffie en op tijd naar bed. 
 

Dag 11   : Zondag 29 april 2018 
Van / Naar   : Half Moon Bay naar Half Moon Bay State Beach 
Naam camping  : Francis Beach Campground 21 mijl, 34 km 
Reisverslag: Vandaag een wat sombere dag, in de ochtend een spatje regen en 's middags regelmatig zon. 
Helaas staat er een stevige frisse wind. 
Allen hebben beter/goed geslapen. De drie jongens gaan met de auto vroeg weg naar San Francisco. Zij 
gaan met de boot van 12.30 uur naar Alcatraz. Wij gaan, als de jongens zijn vertrokken, douchen en wat 
opruimen. Tegen half twaalf rijden wij naar Bunkerpoint en de Devil's Slide Bunker aan het begin van 
tunnels richting San Francisco en parkeren daar. Chaos op parkeerterrein. Lunchen hier en lopen dan naar 
bunker op rots, mooi uitzicht. Daarna terug naar camping bij strand (onze eerdere plek is nu weer 
beschikbaar). Door de wind voelt het kil aan. Ruimen nog wat op in camper en het bed van Remco en Timo. 
Maken een lange strandwandeling en lopen terug op de duinrand. Een leuke en mooie wandeling. Eten met 
ons tweeën. De jongens eten onderweg. In avond praten we bij met de jongens over hun bezoek aan 
Alcatraz, over de vele winkels en over de zonsondergang bij het Bunkerpoint.  
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Dag 12   : Maandag 30 april 2018 
Van / Naar   : Half Moon Bay naar Fresno 
Naam camping  : New Horizons Mobile/RV Park  222 mijl, 357 km 
Reisverslag: Het is een kille winderige dag. Als we eind van de dag verder landinwaarts zijn is het zonniger 
en warmer. 
Voor vertrek nog even over het strand gewandeld. Rijden langs kust naar Santa Cruz en leveren hier de 
huurauto in. En rijden dan over snelweg en stoppen om koffie te drinken. Rijden over de 152 naar het 
oosten. Het eerste stuk duurt erg lang, dorpjes, stoplichten , enz. Maken een stop voor de lunch bij Casa 
de Fruta. Ellie rijdt naar Los Banos en hier bezoeken we de Walmart voor boodschappen en wat extra 
beddengoed. Jan rijdt het laatste stuk naar Fresno. Het is gelukkig een 2x2 baans weg. In Fresno zoeken 
we camping op (rijden verkeerd). Uitgezochte camping is het niet (slechte plekken). Rijden naar andere 
camping via snelwegen. Is eigenlijk geen camping, zijn homes. Worden verwezen naar derde camping, zijn 
hier ook verkeerd en weer door gewezen. In deze laatste is er nog één plek beschikbaar, hier gaan we 
staan. Het is laat geworden en eten simpel. Timo gaat hier steppen met andere kinderen. 's Avonds foto's 
verzorgd en kaarten. 
 

Dag 13   : Dinsdag 1 mei 2018 
Van / Naar   : Fresno naar Bakersfield 
Naam camping  : A Country RV Park  211 mijl, 340 km 
Reisverslag: Vandaag een aardig dag, wisselend bewolkt. 
Gaan voor we de weg op gaan, benzine tanken en propeen laten vullen. De weg op naar Sequoipark. Het 
eerste stuk is vlak, het tweede stuk is een langzame doorgaande stijging van de weg. Komen in de wolken 
en zeker in het park, in een dikke mist. Het is flink koud geworden. Met deze camper kunnen wij niet de 
weg door het park rijden, maar in elk geval wel naar de parkeerplaats bij de Generaal Grant Tree. Alvorens 
een trail te gaan lopen bij deze gigantische bomen eten we een boterham. We zien de mist gelukkig wat 
minder worden en kunnen weer de parkeerplaats overzien. Het is een beperkte trail maar je kan wel een 
geweldige indruk krijgen van de omvang van deze bomen en ook hoe men vroeger deze bomen 
omzaagden!. Helaas moeten we voor een deel de zelfde weg terug rijden en slaan dan af richting 
Bakersfield. Het is even doorrijden maar eind van de middag kunnen we op een mooie camping staan. 
Timo wil meteen in het zwembad, wat hij ook doet! Gelet op de reacties, over het lange rijden, van de 2 
kleinzoons overleggen we met elkaar en besluiten om morgen niet door de Dead Valley te gaan maar 
rechtstreeks naar Las Vegas te rijden. Jan reserveert via internet de camping in Las Vegas voor 3 nachten.    
 

Dag 14   : Woensdag 2 mei 2018 
Van / Naar   : Bakersfield naar Las Vegas 
Naam camping  : Circus Circus RV Park 278 mijl, 447 km 
Reisverslag: Het is prachtig weer. 
Het is een lange dag rijden naar Las Vegas. Onderweg eten we bij Peggy Sue's Dinner nabij Barstow. Dit is 
een leuke onderbreking. Op de camping bij Circus Circus krijgen we een plek die redelijk dicht bij het 
zwembad is. Even uitpuffen van de reis en wat eten. Gaan 's avonds vanaf de camping lopend naar de 
Strip. De jongens kijken hun ogen uit. Lopen door tot het Hotel/Casino “Paris” met de Eiffeltoren (op halve 
hoogte van de echte). Het is inmiddels 10 uur. Besluiten toch naar boven te gaan en te genieten van het 
uitzicht en van het water spektakel beneden ons bij hotel Belagio. De vermoeidheid slaat toch toe en 
nemen de bus (met een dagkaart ook voor morgen!) terug naar Circus Circus. 
 

Dag 15   : Donderdag 3 mei 2018 
Van / Naar   : Las Vegas naar Las Vegas 
Naam camping  : Circus Circus RV Park 0 mijl, 0 km 
Reisverslag: Vandaag een wolkeloze dag, ca. 26 gr. 
Na het ontbijt in de zon gaan de drie mannen met de bus en lopend de Strip op. Zij gaan zelf de vele hotels 
en winkels verkennen. Wij blijven eerst nog op de camping en gaan dan even naar ROS en Walgreens 
lopen om kleding en frisdrank te kopen. Na de lunch (in de schaduw van de boom) naar zwembad om te 
lezen en zonnen. Ca. half vier komen de jongens vermoeid terug en komen ook naar het zwembad. Timo 
gaat met Oma zwemmen. Remco en Ellie maken als avond eten taco’s klaar die we in de schaduw van de 
camper op eten. Gaan met de bus naar Fremontstreet. Lopen langs de vele casino's en het is vooral 
mensen kijken. Het is nu meer sex getint dan ons eerder bezoek. Om 8 uur is dan de licht en muziek show 
waar we naar staan kijken. Lopen en kijken, koffie drinken in één van de casino's en kwart over negen 
gaan we met de bus terug. Blijven tot bedtijd buiten zitten bij de camper. 
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Dag 16   : Vrijdag 4 mei 2018 
Van / Naar   : Las Vegas naar Las Vegas 
Naam camping  : Circus Circus RV Park  66 mijl, 106 km 
Reisverslag: Het is vandaag een stralende dag met 's middags ruim 30 graden. 
Gaan omstreeks 11 uur vertrekken om de Hooverdam te bezoeken. Rijden via de Boulder Hwy, is toch 
verder dan Jan dacht. Men is bij Boulder weer bezig om de wegen aan te passen, dus even wat verwarring 
hoe we rijden maar komen op de oorspronkelijke weg over de dam. Controle van de camper (op bommen, 
e.d.), compartimenten openen en de beambte komt binnen kijken. Rijden over de dam naar Arizona en 
parkeren hier de camper. Lopen op ons gemak terug naar de dam. Het is behoorlijk warm. De waterstand 
in het meer is al erg laag, zo laag hebben Ellie en Jan dit nog niet gezien. Lopen tot aan de winkel en 
restaurant. Bestellen drinken en eten en zoeken een plekje buiten op het terras. Er zijn gelukkig wel 
parasols want in de volle zon gaan zitten is te heet. Lopen op ons gemak terug naar camper en rijden 
daarna via zelfde route terug maar stoppen bij de Walmart om de nodige boodschappen te doen. Op de 
camping naar het zwembad. Wij reserveren de camping in Death Valley. Na het eten buiten gezeten. Remco 
gaat nog even alleen naar de Strip, Timo is met een Amerikaans jongetje aan steppen. (Ook na de vakantie 
heeft Timo nog contact met deze jongen). 
 

Dag 17   : Zaterdag 5 mei 2018 
Van / Naar   : Las Vegas naar Death Valley 
Naam camping  : Stovepipe Well Village 177 mijl, 285 km 
Reisverslag: Een warme tot zeer warme dag, wel bewolking. 
Ontbijten buiten en gaan de camper reisvaardig maken. Na de tweede koffie rijden we naar de Interstate 15 
en daarna op weg 160. Tanken voldoende benzine. Rijden via mooie wegen naar Pamrah. Steken vanaf hier 
op een smalle weg door naar Death Valley crossing. Willen pas bij Zabraski point gaan eten. Het is 
inmiddels kwart voor twee als we daar aankomen. Buiten is het erg warm, het is even wennen. Eten een 
boterham en gaan naar uitzichtpunt. Timo en Melvin blijven bij camper, vinden het veel te warm om te 
lopen. Vanaf het Zabraski point rijden we eerst naar Badwater, het diepste punt van Amerika, ruim 85 meter 
onder zeeniveau. We lopen een klein stukje op de zoute ondergrond en keren dan om en rijden naar 
Stovepipe Well. Checken in en sluiten de camper aan, en de airco! Gaan naar het zwembad, de twee 
jongsten liggen er snel in, Ellie ook. Jan en Remco komen iets later, Remco gaat er ook in maar Jan vind 
het water te koud en gaat lezen. Later gaan we eten in de Saloon. We nemen allemaal wat anders. Als we 
zitten te eten zien we de zon achter de bergen gaan. 
 

Dag 18   : Zondag 6 mei 2018 
Van / Naar   : Death Valley naar Lake Isabella 
Naam camping  : Lake Isabella RV Resort  163 mijl, 262 km 
Reisverslag: Wederom een warme dag met veel zon. 
Vannacht de airco laten draaien en hierdoor is het koel in de camper. Als we opstaan en naar buiten gaan 
is het buiten ook een lekkere temperatuur. De zon is nog niet zo heet (zou vandaag 40 gr kunnen gaan 
worden). Na het ontbijt en een praatje met de buren gaan we verder door de Death Valley. Gaan nu twee 
heuvelruggen over. Het blijft een bijzonder ervaring om hier te kunnen rijden. Op de tweede heuvelrug, op 
het uitzichtpunt gestopt en koffie gedronken. Genieten van het uitzicht. Verlaten Death Valley via Panamint 
Springs en stoppen langs de weg naar Pearsonville voor de lunch. Slaan later weg 178 in. Een behoorlijk 
klim en een mooie afdaling, zien het landschap veranderen, het wordt meer groener. Halen nog enige 
boodschappen in Weldon. Er staat veel wind. Op de camping krijgen we een plek aan het einde van het 
park, we staan achter grote groene planten en dus lekker uit de wind. De jongens gaan naar het zwembad 
maar komen al snel terug, het viel erg tegen, het is koud en er zwemmen vogels in het water. Timo wil de 
BBQ (van steen) aanmaken want we hebben al een tijdje geleden hout gekocht. Timo maakt alles klaar en 
Ellie maakt pannenkoek beslag. Als het etenstijd is steekt Timo het hout aan, rookt wel behoorlijk. Ellie 
bakt een pannenkoek op het vuur, maar dat duurt toch wat lang. Verder bakken in keuken en het vuur op 
een gegeven ogenblik uit laten gaan. In de avond buiten gezeten. Ellie, Remco en Jan lopen naar het meer. 
Onder het koffie drinken hebben we een overleg met de kinderen (!) en wij besluiten gezamenlijk om 
morgen naar Santa Clarita te rijden en daar twee nachten te boeken. Dan kunnen de jongens naar Six 
Flags gaan. 
 

Dag 19   : Maandag 7 mei 2018 
Van / Naar   : Lake Isabella naar Santa Clarita (Castaic) 
Naam camping  : Valencia Travel Village   125 mijl, 201 km 
Reisverslag: Het is de hele dag zonnig. 
De reis verloopt prettig. Vanaf Lake Isabella naar Bakersfield rijden we door een smalle en bochtige 
canyon. De canyon biedt mooie uitzichten. We stoppen om van de zon, het uitzicht en de koffie te genieten. 
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Voor en na Bakersfield zijn vele sinaasappel boomgaarden. Bij Bakersfield gaan we de snelweg 99 en later 
de Interstate 5 op. Als we de afslag naar weg 126 en Santa Clarita nemen zien we het park van Six Flags al 
liggen. Even later slaan we op de 126 af naar de camping. Schrijven ons in en krijgen een mooie plaats 
vlak bij het zwembad! Het is behoorlijk warm, Timo gaat als eerste zwemmen en later volgt de rest. We 
eten buiten in de schaduw van de camper. Lang buiten gezeten. 
 

Dag 20   : Dinsdag 8 mei 2018 
Van / Naar   : Santa Clarita naar Santa Clarita (Castaic) 
Naam camping  : Valencia Travel Village   6 mijl, 10 km 
Reisverslag: Het is de hele dag mooi en warm weer. 
Jan en Ellie brengen de jongens met de camper naar Six Flags. We zijn veel te vroeg (het park gaat om 
10.30 uur open). Ellie zet ter plaatse koffie. We zien allerlei activiteiten beginnen, zodat de jongens 
uitstappen en zich gaan melden met de op de camping gekochte kaarten. Jan en Ellie gaan terug naar 
camping en gaan wassen en wat opruimen en vooral zonnen. Na de lunch bij het zwembad. De jongens 
vermaken zich met de vele achtbanen en andere monsters. Het is relatief rustig in het park en er zijn 
nauwelijks wachttijden bij de banen zodat Remco kwart over drie op belt om opgehaald te worden. Ellie 
blijft bij het zwembad en Jan gaat de jongens met camper ophalen (enkele mijlen rijden). Als de jongens 
terug zijn wordt er weer gezwommen. 's Avonds buiten eten en zitten, ommetje over het grote camping 
terrein gemaakt.     
  

Dag 21   : Woensdag 9 mei 2018 
Van / Naar   : Santa Clarita naar Malibu 
Naam camping  : Malibu Beach RV Park   90 mijl, 145 km 
Reisverslag: Het is nog steeds mooi weer, iets koeler. 
Remco heeft gisteren een auto geboekt bij Hertz in Santa Clarita. Wij brengen de jongens naar de 
verhuurlocatie. De jongens gaan shoppen in een groot outlet centrum in LA en komen dan naar Malibu. 
Jan en Ellie rijden naar San Frenando (wel met zoeken) en gaan schoenen kopen bij een outlet van 
Skechers. Jan en Ellie slagen wonderwel om schoenen te kopen. Willen nog naar een Walmart om enige 
inkopen te doen. Bij de eerste rijden we er voorbij, maar er is geen keer mogelijkheid. Bij de tweede 
Walmart is het parkeerterrein overvol. Dus rijden we naar Malibu en komen op de 101 terecht die erg druk 
is. Kiezen ervoor om er eerder af te gaan en door de bergen naar de kust te gaan. Via het dorp Malibu 
komen we op de weg naar de camping. Krijgen een plek op de hoek waar we naar de zee (en het restaurant 
beneden) kunnen kijken. Het is hier koeler en meer wind. Wat later komen de jongens met de huurauto en 
de vele inkopen! Alles wordt geshowd aan Oma. Remco biedt een dinertje aan en met navraag bij de 
receptie gaan we naar een Italiaan die ook een terras heeft met zee zicht. Het restaurant is op één hoog en 
heeft een groot buitenterras. Gaan buiten zitten, bestellen drankjes en eten. Het is toch wel fris, Ellie 
vraagt en krijgt een gas-heater voor warmte in de rug. De maaltijd smaakt erg lekker, Remco en Ellie zalm, 
Melvin een Pizza, Timo spaghetti en Jan kip. Koffie na. De restanten van het eten van Melvin en Timo gaan 
mee in een box/doos.   
 

Dag 22   : Donderdag 10 mei 2018 
Van / Naar   : Malibu naar Malibu 
Naam camping  : Malibu Beach RV Park 0 mijl, 0 km 
Reisverslag: Het is sterk bewolkt en het voelt fris aan. Later op de dag in LA is het zonnig en warm. Remco 
gaat alvast wat in de koffers doen om te zien of de inkopen en of de slaapzak er in kan. Melvin en Timo 
eten, als ontbijt, de restanten van gisteravond op. Gaan na de koffie met de huurauto op pad. Rijden via 
kustweg (druk) naar Santa Monica en parkeren bij de pier met het reuzenrad. Timo wil op een speciaal 
terrein (gezien via internet) in Santa Monica met zijn step gaan rijden. Lopen / steppen een heel eind op 
fietspad, maar geen speciaal terrein te zien. Timo mag van Remco zelf verder steppen om te zien of het 
terrein nog verder ligt. Jan, Ellie en Melvin gaan alvast de pier op. Remco komt met Timo terug, Timo is 
aangereden door een skateboarder en heeft schaafwonden. Lopen de pier heen en weer. Gaan dan met de 
auto naar de Sunset boulevard, blijkt een enorme slingerweg te zijn, wel leuk om huizen e.d. te zien, maar 
je schiet niet op. Halverwege gekozen om snelweg te nemen. Met hulp van navigatie bij Hollywood 
Boulevard gekomen, geparkeren in een garage. Lopen op Hollywood Boulevard en kijken naar de sterren 
op de straat. Maar kijken ook naar de mensen en winkels. Een deel van de straat is afgezet en er staan 
grote tenten en er is veel toezicht. Er komt binnenkort een wereldpremière van een film! We gaan bij Mac 
wat eten en lopen aan andere zijde weer terug. Gaan met auto naar weg 101 (erg druk!) en hebben een 
Walmart uitgezocht die ongeveer op de weg ligt naar Malibu. Hier halen de jongens nog wat spullen die 
mee naar Nederland gaan. Terug bij de camper maakt Ellie het eten klaar, ondanks de frisse wind eten we 
buiten. Remco, Melvin en Timo pakken alvast wat in, Ellie helpt. 
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Dag 23   : Vrijdag 11 mei 2018 
Van / Naar   : Malibu naar Hesperia 
Naam camping  : Dessert Willow RV Resort  155 mijl, 249 km 
Reisverslag: Het weer aan de kust is zwaar bewolkt en fris. Later landinwaarts is er wel zon maar veel wind. 
Staan vroeg op en de jongens pakken verder in, ontbijten toch buiten en drinken koffie. Jongens 
vertrekken kwart over negen naar het vliegveld van LA, door ons uitgezwaaid. Wij overleggen wat we gaan 
doen, gelet op weersverwachting is langs kust gaan niet aantrekkelijk en besluiten naar het binnenland te 
gaan. Rijden nu toch eerst een stuk langs de kust naar Ventura, zien onderweg dolfijnen in zee zwemmen. 
Het weer is inmiddels somber en er is een lichte motregen. Gaan weg 126 op naar het oosten. De hele 
streek waar wij nu doorheen rijden heeft zeer veel landbouw waar veel mensen aan het werk zijn. Gaan in 
Fillmore bij een centrum parkeren om wat te eten. Rijden weg 126 verder af en komen langs de camping 
(nog steeds somber weer) waar we met de jongens gestaan hebben. Kiezen ervoor om door te rijden tot 
Hesperia. Als we de bergen achter ons hebben gelaten wordt het zonnig maar er blijft veel wind! We 
trekken langs  prachtige bergen en door dorre woestijnen. Als we bij de camping in Hesperia zijn worden 
we gebeld door Remco. De jongens hebben de vlucht in San Francisco gemist door de korte overstap tijd 
en grote drukte bij de security! Horen straks meer. Wij drinken thee, de camper schud van de wind. Remco 
belt later dat zij om 21 uur (in SFO) met LuftHansa naar München gaan vliegen en dan overstappen naar 
Amsterdam waar zij dan zaterdagavond om 21 uur zullen aankomen. We schrijven en sorteren foto's voor 
de website.    
 

Dag 24   : Zaterdag 12 mei 2018 
Van / Naar   : Hesperia naar Desert Hot Springs 
Naam camping  : Sam's Family Spa  103 mijl, 166 km 
Reisverslag: Zonnige en warme dag. 
Via Whatsup berichten begrijpen we dat Remco en de jongens in München zijn aangekomen maar de 
vlucht naar Amsterdam vol is! Later op de ochtend horen we dat de jongens met een andere latere vlucht 
mee kunnen. Via Whatsup gelezen dat zij 's avonds om 9 uur op Schiphol zijn aangekomen! Wij gaan op 
weg door de desert. Het is rondom Hesperia verrassend druk op de weg. Na een half uurtje rijden richting 
de desert is het rustig geworden. Het zijn wederom lange wegen en enorme vlaktes waar we door rijden. 
Het is slecht voor te stellen als je het niet zelf heb gezien! Komen via de Yucca Valley naar het plaatsje 
Desert Hot Spings. Even ons oriënteren met Maps.me en we rijden naar de voor ons bekende camping met 
4 spa's. De wegen op de camping zijn geasfalteerd en het  ziet er netjes uit. We melden ons aan en we 
mogen zelf een plek uitzoeken. Helaas staan alle plekken enigszins achterover, maar dat lossen we 
vanavond op door slaapzakken onder het matras te leggen. We lopen even naar het zwembad e.d. zodat 
we weten wat we mee moeten nemen om te zwemmen. Drinken wat in/bij de camper en gaan dan naar het 
zwembad. Het water van het grote bad is heerlijk, zelfs Jan vindt het lekker! Lezen en zonnen wat bij het 
bad welk is omgeven met grote palmbomen. Na het avondeten gaan we weer naar het zwembad en de 
spa's. In 2 spa's zijn ook bubbels. Vanuit het zwembad een spa instappen is even door bijten, 105 graden F 
(dik 40 graden C) is dan erg heet. Maar eenmaal door is die 40 graden heerlijk.      
 

Dag 25   : Zondag 13 mei 2018 
Van / Naar   : Desert Hot Springs naar Joshua Tree NP 
Naam camping  : Belle Campground  63 mijl, 101 km 
Reisverslag: Een zonnige en warme dag. 
Hebben even contact met Remco over de reis. We besluiten om in de ochtend hier te blijven en te gaan 
zwemmen en zonnen. Tegen het middag uur gaan we een broodje eten bij de camper alvorens te 
vertrekken. Weer via Yuccon Valley bereiken we de west ingang van het Joshua Tree NP. Vragen naar 
camperplaatsen in het parken horen dat Belle en Big Rock wel plaatsen heeft. Er is in het park aardig wat 
verkeer en we stoppen bij een parkeerplaats om wat te drinken. Een paar Amerikaanse dames vragen of zij 
even in de camper mogen kijken (willen ook huren) en vinden de camper groot genoeg. Als we langs Big 
Rock rijden staat er een bord met Full. En dus rijden we door naar Belle. Ook hier staat Full. Maar hier 
gaan we toch even kijken en dan blijken er plaatsen vrij te zijn, maar zijn de bonnetjes niet verwijderd! Wij 
gaan op plek 2 staan, een grote plek met achter ons de bank/tafel en de vuurring. Als we staan (zonder 
voorzieningen) maken we wandeling over het terrein om te zien hoe anderen staan. Spreken een 
Amerikaans echtpaar die er met een tent staat en maken een praatje. Lopen een stukje door de desert naar 
een grote steenberg en nemen foto's. Gaan lezen en zonnen. Na het avondeten gaan we de vuurring 
gebruiken en gaan we al het hout wat we hebben opbranden. Het brandt vrij snel, omdat het plagerig waait 
krijgen we af en toe de rook naar ons. Drinken koffie bij ons vuur. Wachten tot het geheel donker is en 
laten dan het vuur uit gaan en het hout blijft gloeien tot het op is. Binnen gaan we lezen en hoort Ellie 
knagen, blijkt er een muis in het keukenkastje te zitten! Snel alle etenswaren in de bovenkastjes gezet. De 
muis is natuurlijk ergens gebleven. Even later ziet Ellie hem/haar over de grond rennen. Maar weer is hij 
weg. Als we later in bed liggen dan hoort Ellie ergens knagen, gekeken, maar zien niets! Proberen toch te 
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gaan slapen. 's Morgens blijkt de muis aan de huishoudrol te hebben geknaagd en is in het voorbakje van 
het dashboard geweest waar snoepjes in liggen, hier is alleen aan het plastiek geknaagd. 
 

Dag 26   : Maandag 14 mei 2018 
Van / Naar   : Joshua Tree NP naar Earp (Parker Dam) 
Naam camping  : Crossroad Campground (BLM)  170 mijl, 274 km 
Reisverslag: Zonnig en warm (30 gr). 
Door het knagen van de muis heeft Ellie onrustig geslapen. Na het ontbijt zoeken we een trail uit in het 
park die wij kunnen gaan lopen. Het wordt de trail naar de Barker Dam. Een dam die 100 jaar geleden is 
gebouwd om water op te vangen voor de koeien die hier gehouden werden. Op de parkeerplaats is het 
aardig druk want hiervandaan loopt ook nog een andere, langere, trail. Het is een leuke trail, hier en daar 
wat verhogingen en veel over stenen lopen. Lopen eerst door een soort cayon van steenbergen en komen 
dan bij de Dam. Er staat nu nog steeds water achter de dam. Terug meer over een vlak gedeelte en overal 
bordjes met verklaringen. Leuke mooie wandeling. Als we terug zijn eten we een broodje in de camper. 
Rijden op ons gemak naar de uitgang van het park en gaan dan terug naar Yuccon Valley, hier gaan we 
tanken en wat boodschappen (vooral water) halen bij de Walmart. Inmiddels is het twee uur geworden. 
Vanaf nu gaan we steeds richting Salt Lake City, maar we willen nog wel wat zien. Kiezen er voor om naar 
de Parker Dam te gaan en daar in de buurt te overnachten. De Parker Dam ligt in de Colorado Rivier die 
weer de grens is tussen Californië en Arizona. Op de kaart is het bijna één rechte weg die vanaf het 
Joshua Tree park naar Earp (waar de weg naar de Dam begint). Het eerste stuk is nog druk maar dan wordt 
het erg stil en rijden we 100 mijl dwars door de desert en komen we weinig auto's tegen. Enerzijds 
fascinerend en anderzijds eentonig. Bij Earp blijven wij aan de Californische kant en rijden de weg op naar 
de dam. Hier zouden een aantal campings liggen. Maar dat valt tegen, als we ons aanmelden dan mogen 
we niet naar binnen het is besloten camping. Worden verwezen naar volgende campings. Als we verder 
rijden zien we een bord van BLM  Roadcross campground en rijden hier naar binnen. Een camping zonder 
voorzieningen maar wel mooi aan het water. Er staan slechts enkele campers en de kosten bedragen 
slechts 5 dollar. Kiezen een mooie plek aan het water. Er lopen wat (wilde) ezels op het terrein en volgens 
de beheerder kunnen zij 's nachts nog wel eens veel herrie maken. Ook is er een waarschuwing voor gif 
slangen. Het is erg warm, weer ca.32 gr. Zitten buiten in de schaduw en genieten van het uitzicht. Na het 
eten gaat Jan wat computerwerk doen en heeft de generator aangezet voor stroom (computer, koffie en 
airco). Ellie gaat buiten zitten met de voeten op de bank om eventuele slangen te ontwijken.  
 

Dag 27   : Dinsdag 15 mei 2018 
Van / Naar   : Earp naar Boulder City 
Naam camping  : Canyon Trail RV Park   181 mijl, 291 km 
Reisverslag: Het is weer een zonnige en warme dag. 
Vannacht geen ezels gehoord en geen slangen gezien. Rustig aan gedaan, even genieten en wandelen 
naar de weg. Na de koffie rijden we richting dam. Onderweg komen we de wilde ezels tegen. Leuke en 
mooie uitzichten over de rivier. Bij de dam blijkt dat er alleen personenauto's over heen mogen rijden. Wij 
nemen foto's en rijden terug over de zelfde weg (waren we ook van plan). Op een kruising met weg 95  is 
er controle post van de landbouwdienst, alle auto's moeten stoppen en kunnen gecontroleerd worden op 
voedsel welke niet in Californië mag komen. Wij zijn Californië niet uit geweest en mogen weer door rijden. 
Gaan nu richting Las Vegas. Halverwege rijden we weer Nevada binnen en bij Boulder City gaan we van de 
grote weg af en rijden naar de camping. Zitten nog even lekker buiten. In de avond gaan we nog wat laten 
wassen en drogen. 
 

Dag 28   : Woensdag 16 mei 2018 
Van / Naar   : Boulder City naar Virgin River  Canyon (Arizona) 
Naam camping  : Virgin River Canyon Recreation Area (BLM)  127 mijl, 204 km 
Reisverslag: Het is een zonnige en warme dag. 
Voor vertrek gaat Ellie nog even in het zwembad en whirlpool. Rijden via Henderson, halen bij een Walmart 
de laatste boodschappen (vooral water). Gaan dan snel naar de snelweg en verlaten Las Vegas via de 
Interstate 15 richting St. George in Utah. Stoppen in Arizona bij de Virgin River Canyon. Een recreatie 
terrein, met staanplaatsen voor campers en tenten, kort naast de snelweg. Waren enkele jaren terug hier 
ook. Het is behoorlijk warm, er staat een flinke wind. Het is nog stil als we aankomen, later op de avond 
komen er meer mensen. Na het eten lopen we naar de brug over de snelweg. We hebben hier geen 
telefoon ontvangst. Tegen slaaptijd is de wind gelukkig sterk afgenomen. Bespreken de route voor morgen. 
 

Dag 29   : Donderdag 17 mei 2018 
Van / Naar   : Virgin Canyon naar Fremont Indian SP, Sevier (Utah) 
Naam camping  : Sam Stowe Canyon Campground 196 mijl, 315 km 
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Reisverslag: Mooi en warm weer. 
Na de koffie vertrekken we en rijden via St. George naar Zion NP. Bij Zion is het wel erg toeristisch 
geworden, mooie straten en dergelijk, maar ook parkeerpalen om te kunnen betalen e.d. De file voor de 
ingang valt wel mee (15 min.), voor de tunnel maken we een stop om te eten en te genieten van de bergen. 
Voor de tunnel is helemaal geen file. Na de tunnel maken we weer een stop om een kleine wandeling te 
maken en foto's te nemen. Zien steenbokken op de weg staan. Na het park is de omgeving wel veranderd, 
veel groener! Overwegen nog om bij Bryce Canyon te overnachten, maar dan moeten we morgen veel 
gaan rijden. Rijden nu door tot Fremont Indian SP, een state park. De camping is klein en ligt in een kom. 
Zon is wel wat vroeger weg. Na eten lopen we een stuk een dal in. Ziet er mooi uit gaan morgen ook kijken. 
We hebben nog slaapzakken en andere spullen en besluiten dit hier bij de Host te geven, wellicht kunnen 
zij dit gebruiken. Zijn vrouw is er erg blij mee! De nacht is erg koud!! 
 

Dag 30   : Vrijdag 18 mei 2018 
Van / Naar   : Fremont Indian SP naar Draper 
Naam camping  : Mountain Shadows RV and Mobile Home Park    180 mijl, 290 km 
Reisverslag: Zonnig maar wel meer wolken. Overdag ca. 23 graden. 
Na het ontbijt wandelen we het dal in en zien de bijzondere steenformaties. Hier hebben Indianen gewoond, 
er zijn tekeningen op de stenen. Rijden naar het museum (1 mijl verderop). Bekijken in het museum en de 
Indianen geschiedenis van deze omgeving. Buiten het museum is een hut nagebouwd. Lopen een trail 
langs Indianen tekeningen. Begrijpen dat hier op de heuvel een vrij groot dorp was. 
Rijden daarna naar Draper (=voorstad van SLC), onderweg een stop voor eten en drinken. Camping valt 
wat tegen, geen zwembad en geen warme spa. Gaan opruimen en natuurlijk inpakken. 
 

Dag 31   : Zaterdag 19 mei en Zondag 20 mei 2018 
Van / Naar   : Draper via Salt Lake City (13 mijl) naar Velserbroek 
Aantal gereden mijl/km. : 3638 mijl (ca. 5855 km) 
Reisverslag: Mooi en zonnig weer. 
Zetten de wekker op 6 uur, eten, douchen en aankleden. We hebben weinig last gehad van het 
verkeersgeluid van de dicht bij liggende snelweg! Ellie gaat verder inpakken en Jan doet allerlei klusjes. 
Tegen 9 uur nemen we een koffie pauze en zitten in de zon. Na het dumpen en afkoppelen, eerst Butaan 
getankt op de camping (goedkoop!) Even na half tien rijden we weg. Omdat het op de Interstate 15 weer 
druk is zoeken we naar de binnen weg en we blijken al op de weg te rijden waaraan ook CA zit, alleen is dit 
nog zeker 10 mijl rijden. Vlak voor de CA vestiging gaan we voor de laatste keer benzine tanken. Op het 
parkeerterrein op de andere hoek stoppen we nog even om de laatste spullen op te ruimen/in te pakken. 
Ook zet Jan de kleppen van de sewer open (er komt nog wat water uit). Tegen kwart over tien rijden we het 
terrein op van Cruise America. Halen onze koffers en tassen uit de camper en melden ons voor overdracht. 
Binnen zit een Nederlands echtpaar te wachten op een camper en Ellie biedt onze koffieset en andere 
spullen aan. Hetgeen graag wordt aanvaard. Overdracht gaat snel, we hebben een klein lijstje met 
gebreken die dankbaar worden opgeschreven door CA. Praten nog even Nederlands met het echtpaar. 
Ondertussen worden de papieren in orde gemaakt en wij hoeven verder niets te betalen (heel klein pitje in 
raam en ook geen schoonmaakkosten buitenzijde). Er staat al een taxi klaar en we kunnen zo in stappen. 
Het is een wat luxere taxi (van een hotel keten). Even na half twaalf zijn we op het vliegveld. Eerste actie is 
om koffers te wegen. De ene is te zwaar en de andere is wat lichter. We verplaatsen wat spullen tussen de 
koffers en zo kunnen we de koffers wel inleveren. Jan print de instapkaarten uit en dan brengen we koffers 
weg. Tegen twaalf uur zitten we buiten op een bankje en eten een broodje en drinken de laatste melk. Wat 
later gaan we naar binnen en gaan naar de security, wij blijken een TSA pre te hebben, mogen een andere 
ingang gebruiken en hoeven niets uit te pakken. Binnen enkele minuten zijn we in de vertrekruimten. 
Zoeken bij verschillende restaurants wat we willen eten. Gaan naar Mac omdat we het simpel willen 
houden. Zijn nog steeds te vroeg en gaan in een doorloop gang aan een tafeltje zitten, uitzicht naar het 
platform. Jan probeert internet en kan alsnog de foto's op de website zetten!. Als we bij de gate wachten 
blijkt er een probleem met het vliegtuig te zijn. Gemeld wordt één uur vertraging. Gaan weer bij tafeltjes 
zitten, horen verder geen berichten, na half uur gaat Jan naar gate, blijkt het inchecken allang te zijn 
begonnen. Vertrek tijd is toch weer vervroegd, maar uiteindelijk vertrekken we echt pas om15.50 uur i.p.v. 
15.00 uur. 
Rustige vlucht, wat beter eten, wat kunnen slapen, films gekeken en zijn om 9.45 in Amsterdam. Koffers 
ophalen en tegen half elf begroeten we Remco en Alette die ons naar huis brengen.   
 


