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We bestonden uit een klein groepje, 7 reizigers en 1 gids.

We waren een heel gevarieerde groep. Theo en Chris, een stel van 47, uit België. Arnoud, een

vrijgezel van 41, uit Almere (waar ik de avond voor vertrek ben blijven eten en slapen). Arjan, 29,

en Karin, 25, een stel uit Bemmel. En Robin, een man van 35 of iets ouder, die de reis kado had

gekregen van zijn vrouw. De gids, Shelly, was een vlotte Canadese van 26, met verhalen alsof ze

56 was, zoveel heeft ze al gedaan en meegemaakt.

de groep
Arjan



De eerste dag was in Vancouver. Daar waren de temperaturen vergelijkbaar met hier, rond waren de temperaturen vergelijkbaar met hier, rond 

de 7°C. We hebben eerst door allerlei wijken gereden, zoals rondom Stanley Park (op een wijken gereden, zoals rondom Stanley Park (op een 

schiereiland), door Chinatown en Gastowntown, langs de beroemde stoomklok. Na het inchecken , langs de beroemde stoomklok. Na het inchecken 

zijn we onze eerste Canadese maaltijd gaan eten, vooral veel steak, (maar ik had een super gaan eten, vooral veel steak, (maar ik had een super 

dikke hamburger) en hebben we kennis gemaakt met de Canadese gasdikke hamburger) en hebben we kennis gemaakt met de Canadese gastvrijheid en tvrijheid en 

keuzemogelijkheden.keuzemogelijkheden.

Vancouver

watervliegtuigjestankstation
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De gastvrijheid

Zo goed als alles is mogelijk. Iedereen is super vriendelijk. En als je de straat over loopt, 
stoppen de auto’s (ook al hebben ze groen of voorrang) een kilometer voor waar jij loopt. 
Alle mensen zijn erg behulpzaam. En alles is er heel relaxed. Geen last van druk of stress.

De keuzemogelijkheden

Maar voor ons toch behoorlijk wat stress. Keuzestress. 
Stel je even een flink uitgebreide menukaart voor. 
Met veel moeite kies je daar dan al iets uit. Soms 
staat er nog bij of je bijvoorbeeld een salade in 
plaats van friet wilt, dus dat bedenk je ook alvast. 
Je bestelt, en dan komt het:

De steak, natuurlijk: Wilt u die rare, medium, 
medium rare, well done? De ‘friet’: Wilt u 
friet, gepofte aardappel, aardappelpartjes
in de schil? De salade: Wat voor salade
had u graag, ceasar, tossed, mixed,
garden? En wat voor dressing, balsamicoamico,,
French, ranch, 1000-island, etc.? 
Wilt u water bij het eten?
(Overigens gratis en continu bijgevuld! Ook frisdrank en koffie worden gratis bijgevuld. (vuld! Ook frisdrank en koffie worden gratis bijgevuld. (refillrefill))))
Wat wilt u te drinken? 

En bij het ontbijt is het 
bijvoorbeeld voor toast: 
Wat voor soort brood wilt u, wit, bruin, meergranen, volkoren, 12-granen? En zo gaat dat 
maar door.

De keer dat we eens geen keuzes hadden, raakten we daar juist van in de stress, haha.

gastvrijheid & keuzestress

diner in Jasper



CleClearwater

Onderweg van Onderweg van VancouverVancouver naar naar ClearwaterClearwater zijn we gestoptzijn we gestopt bij een halfbevroren waterval in bij een halfbevroren waterval in 

het regenwoud. Ja, het regenwoud. Dus mooie het regenwoud. Ja, het regenwoud. Dus mooie grote dikkegrote dikke oude bomen, en de waterval. En oude bomen, en de waterval. En 

ook jonge bomen die groeien uit oude dode bomen.ook jonge bomen die groeien uit oude dode bomen.

In In ClearwaterClearwater was het overdag was het overdag --1010°°C en C en hebbenhebben we ook weer lekker (steak) gegeten (met we ook weer lekker (steak) gegeten (met 

veel keuzes) en nog een kleine wandeling veel keuzes) en nog een kleine wandeling gemaaktgemaakt (in (in --1717°°C, denk ik) en sterren gekeken C, denk ik) en sterren gekeken 

(geen last van lichtvervuiling)(geen last van lichtvervuiling)..
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Het was een grote Het was een grote 

waterval, want dit waterval, want dit 

is Arnoudis Arnoud……



De dag erna hebben we een leuke De dag erna hebben we een leuke 
sneeuwschoenwandeling in Wells sneeuwschoenwandeling in Wells 
GrayGray ProvincialProvincial Park gemaakt. Park gemaakt. 
Onderweg naar het wandelgebied Onderweg naar het wandelgebied 
eerst een mooie waterval, de eerst een mooie waterval, de 
HelmckenHelmcken FallsFalls (141m), gezien, waar (141m), gezien, waar 
het water in een sneeuwkrater valt.het water in een sneeuwkrater valt.
Onze gids vindt deze waterval zo Onze gids vindt deze waterval zo 
mooi, dat ze er ooit 700km voor mooi, dat ze er ooit 700km voor 
om heeft gereden.om heeft gereden.

Op de sneeuwschoenen zijn we Op de sneeuwschoenen zijn we 
naar een andere (bevroren) waterval naar een andere (bevroren) waterval 
gelopen, Dawson gelopen, Dawson FallsFalls. Tijdens de . Tijdens de 
wandeling hebben we uitleg gekregen wandeling hebben we uitleg gekregen 
van het gebied en de natuur.van het gebied en de natuur.
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Helmcken Falls

’’s Avonds hebben we heerlijk in de s Avonds hebben we heerlijk in de 

hottubhottub/jacuzzi van het hotel gezeten. /jacuzzi van het hotel gezeten. 

Het vroor hard (weer Het vroor hard (weer --1717°°C of zo, C of zo, 

want we zaten tegen de schemer in want we zaten tegen de schemer in 

de de hottubhottub), en de ), en de hottubhottub was buiten, was buiten, 

dus de natte haren waren snel dus de natte haren waren snel 

bevroren. Maar het was juist heerlijk bevroren. Maar het was juist heerlijk 

om af en toe uit het water omhoog te om af en toe uit het water omhoog te 

komen en af te koelen in die kou.komen en af te koelen in die kou.





Karin en ik

Af en toe 

ontspannen en 

genieten van 

de sneeuw en 

de zon, hoort 

er ook bij…

Of van de 

hottub…
Dawson Falls



Tijdens de rit van Tijdens de rit van ClearwaterClearwater naar Jasper stopten we om een hondensledetocht te maken.naar Jasper stopten we om een hondensledetocht te maken.

Dit was echt super. En die hondjes (het waren geen echte grote Dit was echt super. En die hondjes (het waren geen echte grote HuskiesHuskies of of MalamutesMalamutes) ) 
willen gaan. Zodra je tijdens de tocht even stil staat (omdat eewillen gaan. Zodra je tijdens de tocht even stil staat (omdat een hondje zijn behoefte moet n hondje zijn behoefte moet 
doen, of omdat je van bestuurder wilt wisselen) dan blijven ze sdoen, of omdat je van bestuurder wilt wisselen) dan blijven ze springen om door te gaan. En pringen om door te gaan. En 
het gaat ook nog behoorlijk hard, bergaf. Want bergop moet je zehet gaat ook nog behoorlijk hard, bergaf. Want bergop moet je ze af en toe helpen, door mee af en toe helpen, door mee 
te steppen. Ik had me goed aangekleed, dus ik had het niet koud,te steppen. Ik had me goed aangekleed, dus ik had het niet koud, ook al was het zo tegen de ook al was het zo tegen de 
--2020°°C.C.

Jasper
22-2-2011



Robin en ikRobin en ik



De hondjes achter me, met Karin (& Arjan)

De hondjes die mij en Robin trokken



In Jasper, zaten we in In Jasper, zaten we in ChâteauChâteau Jasper. Zelf vond ik dat het fijnste hotel Jasper. Zelf vond ik dat het fijnste hotel 
om te zijn. Met ook een om te zijn. Met ook een hottubhottub, en zwembad, maar dan binnen. En omdat je in het , en zwembad, maar dan binnen. En omdat je in het 
nationalnational park zit, heb je kans op loslopend wild. Best leuk om zopark zit, heb je kans op loslopend wild. Best leuk om zo’’n n ‘‘elkelk’’ (hertensoort) om je (hertensoort) om je 
hotel te zien rondlopen. Overigens had ik in alle hotels een grohotel te zien rondlopen. Overigens had ik in alle hotels een grote kamer, een grote TV, 2 te kamer, een grote TV, 2 
grote bedden en een goede badkamer. (Alleen in grote bedden en een goede badkamer. (Alleen in VancouverVancouver was ietsjes minder, niet slecht was ietsjes minder, niet slecht 
hoor, alleen iets minder.)hoor, alleen iets minder.)

Ik vond Jasper ook het leukste dorp waar we zijn geweest. Ik vond Jasper ook het leukste dorp waar we zijn geweest. ClearwaterClearwater was een gat; buiten was een gat; buiten 
het hotel waar we zaten was er niks in de buurt. En ik heb geen het hotel waar we zaten was er niks in de buurt. En ik heb geen idee of idee of ClearwaterClearwater wel een wel een 
centrum heeft, want het hotel leek wel de ontmoetingsplaats voorcentrum heeft, want het hotel leek wel de ontmoetingsplaats voor de lokalen. Jasper en de lokalen. Jasper en 
BanffBanff waren allebei wel leuk, maar zijn allebei erg toeristisch. waren allebei wel leuk, maar zijn allebei erg toeristisch. BanffBanff vond ik meer toeristisch vond ik meer toeristisch 
dan Jasper.dan Jasper.

Uitzicht uit mijn kamer… mijn kamer
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De volgende dag zijn we een ijswandeling gaan maken in de Maligne Canyon. We liepen over 
een bevroren rivier in een 50m diepe kloof, waar zomers de rivier boven onze hoofden zou 
stromen en waar dan gekajakt wordt. De rivier stroomt nog wel, maar nu meer door de 
stenen, en ook nog onder de dikke laag ijs. Het was erg mooi om te zien. Je ziet vooral veel 
mooie bevroren watervallen. En de ijslaag groeit in de winter elke dag behoorlijk. Maar vind je 
het gek, het was er -32°C. 







Een dag later, nog altijd in Jasper, wilden we wel gaan skiEen dag later, nog altijd in Jasper, wilden we wel gaan skiëën, en ik n, en ik snowboasnowboardenrden, in het, in het
skigebied van Jasper. We hadden de spullen gehuurd, wat nieuwe sskigebied van Jasper. We hadden de spullen gehuurd, wat nieuwe spulletjes pulletjes gekocht (ikgekocht (ik
onder andere een skibril en een soort onder andere een skibril en een soort thermobivakmutsthermobivakmuts), de skipassen gekocht, ), de skipassen gekocht, en zatenen zaten
klaar in het busje, toen klaar in het busje, toen ShellyShelly de winkel uit kwam lopen. Ze had slecht nieuws, er was de winkel uit kwam lopen. Ze had slecht nieuws, er was 
alleen nog maar een kleine sleeplift open en door de wind was dealleen nog maar een kleine sleeplift open en door de wind was de ((gevoelsgevoels)temperatuur )temperatuur 
--5050°°C. Dus konden we weer naar binnen om alles weer in te leveren. GC. Dus konden we weer naar binnen om alles weer in te leveren. Gelukkig kregen we elukkig kregen we 
overal het geld voor terug, voor de huur en de skipassen, maar aoveral het geld voor terug, voor de huur en de skipassen, maar als je wilde, mocht je ook ls je wilde, mocht je ook 
wat je gekocht had teruggeven. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik wat je gekocht had teruggeven. Dat heb ik niet gedaan, omdat ik het nog goed kon het nog goed kon 
gebruiken later tijdens de reis.gebruiken later tijdens de reis.

In plaats van skiIn plaats van skiëën zijn we daarom andere dingen gaan doen. Zo hebben we eerst eenn zijn we daarom andere dingen gaan doen. Zo hebben we eerst een paar paar 
uur curling gespeeld. En het lijkt een saaie sport op tv, maar huur curling gespeeld. En het lijkt een saaie sport op tv, maar het is echt heel leuk om te et is echt heel leuk om te 
doen. We speelden met de jongens tegen de meiden, en natuurlijk doen. We speelden met de jongens tegen de meiden, en natuurlijk hebben wij (de meiden) hebben wij (de meiden) 
gewonnen! En nog behoorlijk ook. En ik was daar debet aan. Ik wagewonnen! En nog behoorlijk ook. En ik was daar debet aan. Ik was (per ongeluk) behoorlijk s (per ongeluk) behoorlijk 
goed, doordat ik, als de jongens al eens een steen in goed, doordat ik, als de jongens al eens een steen in ‘‘het huishet huis’’ (de cirkels waar je binnen (de cirkels waar je binnen 
moet komen) hadden, dan wist ik die eruit te ketsen en mijn steemoet komen) hadden, dan wist ik die eruit te ketsen en mijn steen juist daar te plaatsen. n juist daar te plaatsen. 
Maar de andere dames waren ook goed door eerder al stenen in hetMaar de andere dames waren ook goed door eerder al stenen in het huis te krijgen. Het is huis te krijgen. Het is 
nog een behoorlijk moeilijke sport, waar veel (veel meer dan je nog een behoorlijk moeilijke sport, waar veel (veel meer dan je denkt) bij komt kijken. denkt) bij komt kijken. 
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Daarna zijn we nog gaan schaatsen. Nou, dat is dus echt niet mijDaarna zijn we nog gaan schaatsen. Nou, dat is dus echt niet mijn ding. Ik had ooit wel n ding. Ik had ooit wel 
eens geschaatst, een keer met scouting, op een indoorbaan in Duieens geschaatst, een keer met scouting, op een indoorbaan in Duitsland. Ik dacht dat het tsland. Ik dacht dat het 
toen redelijk ging, maar ik denk dat ik me aan de rand voorgetrotoen redelijk ging, maar ik denk dat ik me aan de rand voorgetrokken heb of zo. Want op het kken heb of zo. Want op het 
meer in Jasper zijn ze me na een half rondje meer in Jasper zijn ze me na een half rondje ‘‘klunenklunen’’ (want schaatsen was het niet) een (want schaatsen was het niet) een 
stoel komen brengen. Ik denk dat ze bang waren dat ik niet voor stoel komen brengen. Ik denk dat ze bang waren dat ik niet voor het donker het hele rondje het donker het hele rondje 
af zou krijgen (en ik moest en zou minstens een rondje maken, naaf zou krijgen (en ik moest en zou minstens een rondje maken, natuurlijk). Met stoel ging tuurlijk). Met stoel ging 
hethet eerlijk gezegd wel een stukje beter. Maar ik denk niet dat ik heerlijk gezegd wel een stukje beter. Maar ik denk niet dat ik het ooit nog eens wil et ooit nog eens wil 
proberen.proberen.

Het ijs was wel erg mooi. Heel helder, met mooi luchtbellen erinHet ijs was wel erg mooi. Heel helder, met mooi luchtbellen erin..



Banff
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Crowfoot Glacier

(kraaienpoot gletsjer)

We zijn over de We zijn over de IcefieldsIcefields ParkwayParkway van Jasper van Jasper naarnaar BanffBanff gereden. gereden. Dit is een snelwegDit is een snelweg die die 

langs allerlei ijsvelden (zoals het Columbia langs allerlei ijsvelden (zoals het Columbia IcefieldIcefield (325km2)), gletsjers en bergen leidt. Erg (325km2)), gletsjers en bergen leidt. Erg 

mooie uitzichten heel de rit. Waaronder ook weer bevroren watervmooie uitzichten heel de rit. Waaronder ook weer bevroren watervallen, allen, 

zoals de zoals de WeepingWeeping Wall.Wall.



Athabasca Falls



bosje met hele oude 
bomen, 400 jaar

Athabasca Glacier

Snow Dome (berg) en Dome Glacier

Stutfield Glacier

Mount Andromeda



Big Hill

(bij de Big Bend)





In de buurt van Banff ligt Lake Louise, met een mooi (en duur) hotel, 

vlakbij een bekend wintersportgebied. Bij het hotel, waren mooie ijssculpturen gemaakt.

Mount Rundle

met

(Banff) Hoodoosver in de achtergrond 

is de Victoria Glacier



De eerste volledige dag in De eerste volledige dag in BanffBanff ben ik als enige van de groep, de rest ging skiben ik als enige van de groep, de rest ging skiëën, een n, een 
sneeuwscootertocht gaan maken. Dit was echt kei ruig om te doen.sneeuwscootertocht gaan maken. Dit was echt kei ruig om te doen. Je kunt behoorlijk hard Je kunt behoorlijk hard 
gaan, zo ben ik tussen de 60 en 65 gaan, zo ben ik tussen de 60 en 65 milesmiles/h gegaan, dus zo/h gegaan, dus zo’’n 100km/u. Maar je moet wel n 100km/u. Maar je moet wel 
opletten met de bultjes en gaten en hobbeltjes in de sneeuw, wanopletten met de bultjes en gaten en hobbeltjes in de sneeuw, want een aantal keren had ik t een aantal keren had ik 
het idee dat ik er bijna vanaf vloog. Ik kwam zelfs een keer helhet idee dat ik er bijna vanaf vloog. Ik kwam zelfs een keer helemaal los (ook de schoenen) emaal los (ook de schoenen) 
van de scooter. Het is ook wel de bedoeling dat je in de bochtenvan de scooter. Het is ook wel de bedoeling dat je in de bochten actief mee beweegt, zodat actief mee beweegt, zodat 
je ook met een behoorlijke snelheid de bocht door kunt. Het lijkje ook met een behoorlijke snelheid de bocht door kunt. Het lijkt wel een beetje op t wel een beetje op 
motorrijden. Het ging me goed af. Ik begon als laatste, 11e , enmotorrijden. Het ging me goed af. Ik begon als laatste, 11e , en als je sneller wilde (sneller als je sneller wilde (sneller 
dan je voorligger) dan moest je bij een stop (en die waren er gedan je voorligger) dan moest je bij een stop (en die waren er geregeld) dat aangeven en dan regeld) dat aangeven en dan 
werd je vooruit gezet. Bij de eerste stop werd ik gelijk al op dwerd je vooruit gezet. Bij de eerste stop werd ik gelijk al op de 5e plaats gezet. Er reed eene 5e plaats gezet. Er reed een
vriendengroep van 4 Engelse jongens voor me. Toch heb ik na een vriendengroep van 4 Engelse jongens voor me. Toch heb ik na een tijdje die 4e ook intijdje die 4e ook in
mogen halen. Maar dat werdwerd teruggezet, waarschijnlijk omdat die jongens graag bij elkaar interuggezet, waarschijnlijk omdat die jongens graag bij elkaar in
de buurt wilden blijven. Maar toen de begeleiders in de gaten hadden dat ik toch echt snellertoen de begeleiders in de gaten hadden dat ik toch echt sneller
ging, reed ik de rest van de tocht weer opop de 4e plek en kon ik flink doorscheuren. Ik vondde 4e plek en kon ik flink doorscheuren. Ik vond
het wel prettig om een beetje ruimte te laten tussen mijn voorliggers, want anders zag ik niettussen mijn voorliggers, want anders zag ik niet
zo veel, doordat je constant stuifsneeuw voor je had, opgeworpen had, opgeworpen door de sneeuwscootersdoor de sneeuwscooters
voor je.

Ondanks dat ik wat verkouden was geworden de dag ervoor had ik het tijdens de hele rit (in 
totaal zo’n 5 uur) het niet koud gekregen. Dit komt deels ook doordat de hendels van het 
stuur verwarmd zijn. En zelfs het kleine gashendeltje wat je met de duim bediend was 
verwarmd, dus ook je duim bleef warm.

Tussen de middag hadden we een uitgebreide barbecue midden in het bos. Waar je uit 
moest kijken dat de vogels het eten niet pikte. Ze kwamen stukjes kaas zo uit de hand eten 
(behalve bij mij...).
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27-2-2011

De laatste echte vakantiedag ben ik gaan snowboardenarden, in het , in het BanffBanff SunshineSunshine skigebied. De rest skigebied. De rest 
van de groep skiet, dus ik ging achter het Belgischh stel aan een piste af. Maar dat ging voor geen stel aan een piste af. Maar dat ging voor geen 
meter. Sowieso is een fijne piste voor een skiër anders dan voor een nders dan voor een boarderboarder. Waar een ski. Waar een skiëër om r om 
rustig te beginnen een vlakke piste prettig vind, is dat hard werken voor een boarder, want je staat 
stil. Dus binding af, steppen en dan pas weer verder. Ook kies je niet dezelfde route zo’n piste af, 
een skiër maakt op een andere plek en andere manier de bochtjes. Buiten deze verschillen ging het 
ook gewoon niet lekker. Ik ben nog niet goed genoeg in snowboarden om dat zo alleen te doen 
(nadat ik in 2009 voor het laatst les had). Ik heb toen toch maar les genomen, ’s middags. Ik was de 
enige, en had dus privéles. Dit kwam goed uit, want ik was toch een flink stuk zieker geworden en 
moest geregeld pauze houden. Pauze om op adem te komen, om mijn skibril te ontdooien en de 
wasem eruit te krijgen en om mijn bivakmuts te ontdooien en droog te krijgen (beide met de 
handdrogers op de damestoiletten). Wat ook leuk was, was dat de lerareswas, was dat de lerares aan het begin van de les 
vroeg wat ik al kende en wat ik wilde doen. Ik gaf aan dat ik vooral plezieraan dat ik vooral plezier wilde hebben. Ze heeft 
me daarom een soort toeristische route laten doen. Ik heb geen enkeledoen. Ik heb geen enkele piste 2 keer gehad. En ze 
heeft me weer gewezen op mijn techniek, waardoor het een stuk beterrdoor het een stuk beter ging.

Het was een goede beslissing geweest om les te nemen, want ik heb het leuk nemen, want ik heb het leuk gehad. Anders was 
het me allemaal niet geluktgelukt en haden had ik me me alleen maar zitten ergeren. Dusen maar zitten ergeren. Dus dit was een goede 
afsluiting van de actieve dagen in Canada.actieve dagen in Canada.



Kamloops
28-2-2011

Deze dag, eigenlijk de Deze dag, eigenlijk de eeneen--nana--laatstelaatste dag in Canada, hebben we een zeer lange dag in Canada, hebben we een zeer lange 
rit gehad. We waren nu bijna allemaal ziek (op Chris en Robin narit gehad. We waren nu bijna allemaal ziek (op Chris en Robin na) en het was niet echt een leuke rit. Veel ) en het was niet echt een leuke rit. Veel 
te lang. We zijn in totaal 11 uur onderweg geweest van te lang. We zijn in totaal 11 uur onderweg geweest van BanffBanff naar Kamloops. Ook was het weer slecht. naar Kamloops. Ook was het weer slecht. 
Tot nu toe hadden we echt geluk met het weer gehad. Veel zon en Tot nu toe hadden we echt geluk met het weer gehad. Veel zon en af en toe af en toe ’’s nachts sneeuw. Maar nu s nachts sneeuw. Maar nu 
sneeuwde het ook tijdens de rit. Wel spannend, want daardoor warsneeuwde het ook tijdens de rit. Wel spannend, want daardoor waren er wegen afgesloten en was het en er wegen afgesloten en was het 
maar de vraag of we wel in Kamloops zouden kunnen komen. En ook maar de vraag of we wel in Kamloops zouden kunnen komen. En ook spannend om te zien hoe goed spannend om te zien hoe goed 
onze gids kon rijden. Dat vereist toch een onze gids kon rijden. Dat vereist toch een aparte rijstijl en kennis vanaparte rijstijl en kennis van dede wegen wegen en het weer.en het weer.

Zo vertelde ze op een bepaald moment over wat ze zag op de Zo vertelde ze op een bepaald moment over wat ze zag op de weg. Aanweg. Aan onze kant zag je onze kant zag je duidelijk deduidelijk de
sporen van autosporen van auto’’s, maar aan de andere kant, van de tegenliggs, maar aan de andere kant, van de tegenliggers, zagers, zag je dat niet. Zou ons naje dat niet. Zou ons natuurlijk nikstuurlijk niks
zeggen, gewoon wat weinig verkeer of zo, maar zij wist wat hzeggen, gewoon wat weinig verkeer of zo, maar zij wist wat het inet in kon houden. Het houdt nakon houden. Het houdt namelijk in datmelijk in dat
er dus niks rijdt, maar waar blijft al dat verkeer? Waarschijnlier dus niks rijdt, maar waar blijft al dat verkeer? Waarschijnlijk wordt dat verderop tegengehouden door jk wordt dat verderop tegengehouden door 
iets...iets...



En inderdaad later kwamen we in een file. De weg was afgesloten, omdat er een vrachtwagen een 
berg niet op kwam. Alle andere vrachtwagenchauffeurs waren nu bezig met sneeuwkettingen om 
de wielen te leggen. En wij moesten rustig afwachten wat er zou gebeuren en hoe lang het zou 
duren. Dus met een aantal van ons zijn we helemaal naar het beginaal naar het begin van de file gelopen, en van de file gelopen, en 
gekeken naar al die grote vrachtwagens en hier en daar een n daar een praatje praatje gemaakt. Blijkbaar zijn ditgemaakt. Blijkbaar zijn dit
soort wegafsluitingen normaal. “That’s trucking.” We hebben uiteindelijk maar een uurtje moeten We hebben uiteindelijk maar een uurtje moeten 
wachten, terwijl, vooral als dit voor lawinegevaar zou zijn, of er zou een (dodelijk) ongeval zijn, danou zijn, of er zou een (dodelijk) ongeval zijn, dan
kan de weg makkelijk 5 tot 8 uur afgesloten blijven.

Het mooie aan de ‘file’ vond ik ook wel weer hoe netjesnetjes
en relaxed de mensen zijn. Buiten het feit dat iedereenereen
dit normaal vindt, en ook iedereen best een praatje metje met
je wilt maken en informatie wilt geven waar hij of zij kan,zij kan,
staat ook iedereen netjes en rustig in één rij op de 
rechterrijstrook. Niks links in willen halen of zo. Je krijgtkrijgt
eerst een bord “Road closed” en dan gaat iedereen al al 
invoegen naar de rechterrijstrook. Dan krijg je een bord bord ““Prepare to stopPrepare to stop”” en daarna sta je of in de en daarna sta je of in de 
file of vooraan bij iemand die iedereen tegen houdt. Ook hoe de mensen informatie gaan halen is Ook hoe de mensen informatie gaan halen is 
heel netjes. Ze gaan niet naar voren lopen om die arme man lastiheel netjes. Ze gaan niet naar voren lopen om die arme man lastig te vallen, nee, ze lopen naar de g te vallen, nee, ze lopen naar de 
eerste de beste vrachtwageneerste de beste vrachtwagen-- of buschauffeur, omdat die met hun bakkies (27MC/of buschauffeur, omdat die met hun bakkies (27MC/CBCB--radioradio) ) 
meestal precies weten wat er aan de hand is en de laatste info hmeestal precies weten wat er aan de hand is en de laatste info hebben. En er staan meer ebben. En er staan meer 
vrachtwagens als personenautovrachtwagens als personenauto’’s, dus je hebt zo snel je info. Overigens heeft de telefoon en ds, dus je hebt zo snel je info. Overigens heeft de telefoon en de e 
radio daar bijna nergens bereik, dus je krijgt buiten die bakkieradio daar bijna nergens bereik, dus je krijgt buiten die bakkies ook geen contact met de bewoonde s ook geen contact met de bewoonde 
wereld...wereld...





Tijdens ons wandeltochtje langs de file hebben wede file hebben we ook nog 
een leven gered. Er kwam een grote sneeuwschuiversneeuwschuiver aan, net 
op het moment dat een man over de sneeuw in de 
middenberm aan het klauteren was en de weg over wilde 
steken. Om de een of andere reden had de man de 
sneeuwschuiver niet gezien en gehoord. Wij roepen en 
schreeuwen naar die man en plots hoorde hij ons en had het 
in de gaten en viel toen terug in de sneeuw in de middenberm, 
toen de sneeuwschuiver tegelijkertijd flink uitweek naar de 
andere kant. Hadden we niet geroepen, was deze man zo voor 
de sneeuwschuiver gelopen. Erg surrealistisch om dat zo mee 
te maken.



In het hotel in Kamloops hebben we ook weer lekker in de hottub gezeten en daarna 

gegeten in het Italiaans restaurant tegenover het hotel. Ik wilde mijn laatste Candades

avondmaal natuurlijk weer steak, terwijl de rest genoot van een Italiaans 4-gangen diner 

voor maar 15 dollar pp. Het was een gezellig afsluiting van de vakantie.

De laatste dag zijn we van Kamloops terug naar Vancouver, naar het vliegveld gereden. En 

terug naar huis. 2-3-2011 zijn we toen in Frankfurt geland en door naar Schiphol. Toen zat 

de reis er echt op.

1-3-2011

Het was een mooie en actieve reis, waarin je 
heel snel heel veel ziet en doet.



nog wat vrachtwagens uit de filenog wat vrachtwagens uit de file
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hotel Clearwater
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