
 

  

De zon staat hoog aan de hemel 
als wij ons bed uitkomen. Nog 
steeds apart, maar er komt 

verbetering in.  
 
De nachtrust van een 9 ½ uur 
hebben we gewoon nodig. En 
nog voel je de vermoeidheid. 
Maar dat staat niet in de weg 
dat we straks naar de Grand 
Canyon gaan.  
 
Als we bij de poort van het park 
komen, zien we dat we niet de 
enige zijn. We nemen de “pre-
paid line”  niet dat het sneller 
gaat, maar het staat wel 
interessant. Hoe zal het hier in 
het hoog seizoen zijn? Ook dit is 
een leuke business 25 dollar per 
entree voor 2 personen. Of voor 
80 dollar een heel jaar de 
parken in.  
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Ze controleren wel de pas met de ID kaart, 
in ons geval het rijbewijs, of de 
handtekening overeen komt. Er kunnen 
twee handtekeningen op, dus als er nog 
iemand naar de USA gaat en hij of zij wil de 
nationale parken bezoeken voor eind 2013 
laat het even weten.  
 
We kunnen altijd wel een deal sluiten. Je 
hoeft alleen op de open plek een tweede 
handtekening plaatsen en je kan de parken 
zo in.     
 
We parkeren de camper achter een andere 
camper. Tenslotte hebben wij een kleine 
camper van 19 feet. Daar passen er heus 
wel twee van op een parkeerplaats. 
 
De twijfel slaat toe. 
 
Twijfel, ja wat moeten we aantrekken. Het 
is een prachtige dag,. Volop zon. Weinig 
wind. Maar de temperatuur toch maar 14 

graden op onze vertrouwde Celsiusschaal. 

 

De afritsbroek is inderdaad wel een 
goed alternatief, maar dan nog de 
vraag een jas.. een trui .. een t-shirt.  
 
Wat een problemen als het niet regent 
zeg.  We gaan voor de trui en de jas. 
Maar de jas hangt na een half uurtje 
al om onze middel heen.  
 
We lopen langs de South Rim van de 
Canyon. Een prachtig gezicht en 
prachtige vergezichten.  
 
Alleen de dieptes, ze zullen nooit op de 
foto’s en de video’s tot uitdrukking 
kunnen komen. Na ruim 4 uur lopen 
kijken en bekijken. Pakken we de bus 
terug.  

 

GRAND CANYON 

 
De Grand Canyon is 
een zeer brede en 
diepe kloof in het  
noorden van de 
Amerikaanse staat 
Arizona. In de loop 
van miljoenen jaren 
heeft het water van 
de Colorado deze 
kloof in het  
landschap doen 
ontstaan. Deze 
extreme erosie werd 
mogelijk doordat het 
gebied waarin de 
kloof ligt steeds 
verder omhoog rees. 
De Colorado 
erodeert ongeveer 
16 cm per 1000 

jaar. De canyon is 
ongeveer 435 
kilometer lang en 
heeft een breedte 
die varieert tussen 
15 en 29 kilometer. 
Het gesteente dat 
nu bloot komt te 
liggen is volgens 
metingen ca. 2 
miljard jaar oud. 
Het is een onderdeel 
van de Grand 
Staircase. 

 

De twijfel slaat toe! 



Voor wat we tot nu toe gezien hebben is het een aardig greppeltje. Ze hebben heel wat  afgegraven om ie uitholling 
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De gratis bus wordt bestuurd door moeder 
overste. Nu is de stem van Ben een beetje hees, 
maar de stem van deze buschauffeuse moet ’s 
avonds wel helemaal op zijn.  
Bij elke halte roept ze de 5 volgende haltes om.  
 
Bij elke halte roept ze ook nog eens;  We gaan 
de deuren sluiten. Hou je vast aan de beugels. 
Niet voor de streep gaan staan.  
 
En dan komt er nog eens een beschrijving wat 
er bij de volgende halte te beleven is. Na 10 
haltes blijft het nog steeds lachwekkend.  

 

GRAND CANYON 

 

Ondanks de grote 
breedte is de 
overkant van de 
Canyon vanaf 
vrijwel elk punt 

goed te zien. Dit 
komt door de 
extreem lage 
luchtvochtigheid in 
het woestijnachtige 
gebied waardoor de 
lichtabsorptie hier 
uitermate gering is. 
 
De Grand Canyon is 
een grote 
toeristische 
attractie, vooral op 
de bekende 
uitzichtpunten 
langs de South Rim 
en in wat mindere 
mate langs de North 
Rim, maar er zijn 
ook bijzonder 
rustige plekken te 
vinden. De canyon 
is meer dan 1600 
meter diep. Het is 
mogelijk er in af te 
dalen maar dit 
vergt, vanwege de 
grote diepte en de 
enorme hitte, een 
goede conditie en 
nog betere 
voorbereiding. Hoe 
lager men komt,  des 
te hoger de 
temperatuur wordt.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende 5 haltes zijn:.....! 

  
 
Na een schoonheidsslaapje van Ben en  Corry functionerend  als fotografe voor andere 
Canyon bezoekers, bekijken we nog even een film over de Grand Canyon , die wordt 
vertoond in een filmzaal. Het is een rustige dag geweest… stilte voor de storm… morgen 
een helikoptervlucht. 
 

 


