
 

  

Nu we in Page zijn , zijn we een 
bovengemiddelde Amerikaan. 
Wel onder het gemiddelde qua 

gewicht maar boven het 
gemiddelde  wat betreft het 
bezoeken van het aantal staten. 
 
Een gemiddelde Amerikaan 
bezoekt in zijn leven 6 staten, 
wij hebben er nu 7 van de 9 
bezocht.  
 
Soms was het niet meer dan een 
tankbeurt, of een overnachting. 
Maar toch boven gemiddeld. 
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We zijn in Indiana begonnen bij de fabriek 
in Middlebury. Toen terug naar Ilinois waar 
Chigaco ligt.   
 
Toen door naar Iowa, door Nebraska en 
Colorado en Bryce Canyon in Utah.   
 
Page ligt in Arizona.  
 
We hebben nog 2 staten te gaan namelijk 
Nevada en Californie.  Maar deze komen 
pas over een  paar dagen aan de beurt.  
 
Weer alleen  geslapen… voor beider bestwil. 
Kriebels willen maar niet weg. Kuchen is 
hoesten geworden.. klein dipje in deze reis. 
Maar vanmorgen scheen de zon weer. 
 
Niet heel; warm, maar wel zonnig. Precies 
wat we nog hebben om foto’s te kunnen 
maken in de Antelope Canyon.   

 

Om tien over  negen stond de pick-up 
truck klaar om ons op te halen. Alle 
ballen verzamelen is het op het 
kantoor van de Canyon Tour.  Zeker 
tachtig man staat hier te wachten om 
na betaling van 35 dollar als vee de 
wagen in te gaan en te worden 
vervoerd naar de Canyon.  
 
De rit naar de Canyon was hobbelig en 
stoffig en koud. Van de 6 auto’s  die 
vertrokken waren wij de eerste. Dat 
was ook ons geluk, we hadden weinig 
mensen voor ons, waardoor we soms 
foto’s van de gangen kunnen maken, 
zonder mensen er op.  
 
De tocht door Canyon was echt mooi, 
een paar honderd foto’s gemaakt. Wat 
maakt het uit alles is toch digitaal. Nu 
maar hopen dat er een paar goed 
gelukt zijn.  

 

ANTELOPE CANYON 

 
Antelope Canyon 
bestaat uit twee 
kleine canyons, 
genaamd Lower 
Antelope Canyon en 
Upper Antelope 
Canyon.  
 
Het gaat hier om 
zogenaamde slot 
canyons. Dit zijn  
smalle kloven die 
door water of 
modder zijn 
uitgesleten.De  
 
Antelope Canyons 
liggen in een 
Navajoreservaat in 
de buurt van het 

dorp Page in 
Arizona, vlakbij 

Lake Powell  

Een bovengemiddelde Amerikaan! 



Voor wat we tot nu toe gezien hebben is het een aardig greppeltje. Ze hebben heel wat  afgegraven om die uitholling 
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Na anderhalf uur zijn we weer op de camping. 
We zitten nog even in het zonnetje achter op de 
bumper van de auto.  
 
Hier is het goed uit te houden. Maar we moeten 
verder. We gaan richting Grand Canyon. Ruim 
200 mijl verderop.  

 
Tussendoor nog even een klantenkaart van de 
Safeway aangeschaft. De kaart is gratis, ons 
voordeel was 4 dollar vandaag. Wie weet komen 

we nog ander Safeway’s tegen. 

LAKE POWELLN 

 

Het Powellmeer 
(Engels: Lake 
Powell)) is  een 
kunstmatig meer op 
de grens van de 

staten Arizona en 
Utah (het grootste 
deel ligt echter in 
Utah) dat wordt 
gevormd achter de 
Glen Canyon Dam, 
in de Coloradorivier. 
  
Rondom het meer 
ligt het park Glen 
Canyon National 
Recreation Area 
waar zich vele 
canyons en 
rotsschilderingen 
bevinden. 
Bezienswaardig is 
ook Antelope 
Canyon en Rainbow 
Bridge National 
Monument, een 
natuurlijke boog 
van meer dan 88 
meter. Iets ten 
zuiden van het meer 
bevindt zich de 
Horseshoe Bend van 
de Colorado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wat we tot nu toe gezien hebben is het 
een aardig greppeltje. Ze hebben heel wat  
afgegraven om die uitholling te maken. Ik 

heb het over de Grand Canyon in Arizona.   
We stoppen niet zo vaak, want we willen 
eerst weten of we op het RV-Parc terecht 
kunnen. En dat lukt. Maar wat niet lukt is 
een boeking maken voor een helikoptervlucht 
voor overmorgen.  
 
De boel voor morgen is al uitverkocht, maar 
woensdag om 11:00  kunnen  we de lucht in. 
Heeeel spannend allemaal.  Maar wat er fout 
ging was namelijk dat de creditcard niet 
werkte. Roadbear had de borg er al vanaf 
gehaald. Dus dan kom je wel eens aan een 
limiet.  
Even naar Nederland gebeld. Binnen twee 
minuten geregeld.  We speken af om niet 
hard terug te lopen naar de balie, dan geven 
we ze gewoon nog eens 2 minuten.  
 
En inderdaad het werkt. 
 
Corry parkeert achteruit de camper op zijn 
plek en we zijn het zat!!!  Waarvan?? 
Indrukken .. Reizen … De spanning .. Zeg het 

maar. 

Een aardig greppeltje! 

  
De reis naar de Grand Canyon daar worden we eigenlijk niet vrolijk van. In het land 
van Uncle Sam wonen volgens ons toch veel mensen op het bestaansminimum.  
 
Tussen de rotsvlaktes staat soms een groepje huizen. Nou ja huizen; woonwagens. 4 
auto’s voor de deur, waarvan er misschien maar 1 rijden kan. De dichtstbijzijnde 
woonplaats is 50 tot 60 kilometer verder op. Misschien nemen ze wel genoegen met 
minder. Zijn wij misschien wel verwend?  Ook dat wel een beetje. 

 

We gaan de deur niet meer uit 
vanavond. We passen onze plannen 
even aan voor de komende dagen. 
Iets eerder.. vroeger .. in Las Vegas.  
 
Kunnen we even naar Roadbear om 
te vragen of zij de watertank 
misschien schoon kunnen krijgen! 
 
Morgen wandelen langs de Grand 
Canyon. Rustig aan doen en 
hopelijk van het mooie weer 
genieten. Vandaag is het ook een 
prachtige dag geweest.  
 
Zonnig, maar fris dus geen regen 

en sneeuw. 

 


