
Een overdonderende natuur, de 
romantiek van het cowboyleven en een 
vanzelfsprekende gastvrijheid, daarvoor 
moet je in de Amerikaanse staat Wyoming 
zijn, waar je op ranches als The Heart Six 
Ranch kunt leven als God in cowboyland.

‘ Wyoming’

Een must: een uitstap naar  
het naburige Jackson Hole, 
waar nog echte cowboys leven.

De ingang van de Heart Six Ranch. leven als God 
in cowboyland 

Wyoming

Geef toe, iedereen heeft er 
als kind ooit wel eens van 
gedroomd om, als een 

vrijgevochten cowboy, te paard 
door het legendarische decor van 
de midwest te trekken. Door het 
landschap dat beroemd is gewor-
den door de grote Hollywoodwes-
terns van indertijd, toen helden 
als John Wayne en Charles Bron-
son hun wapens sneller trokken 
dan hun schaduw maar vooral ge-
stalte gaven aan de romantische 
legende van het Wilde Westen, de 
strijd tussen de indianen en de 
cowboys.
Dat decor vind je tenvolle terug in 
de Amerikaanse staat Wyoming, 
waar de vee- en paardfokkerij-
en nog volop worden bedreven 

en het beroep van cowboy nog 
bestaat, ook al zijn de levens- 
en werkomstandigheden on-
dertussen natuurlijk drastisch 
veranderd.

vRijHEid
Maar het hart van de legende, de 
verbondenheid met de natuur en 
het vrijheidsgevoel van de heuvels 
en prairies bestaat nog, onder 
meer in het door de Rocky Moun-
tains doorsneden Wyoming, waar 
cowboys op ranches nog steeds 
actief zijn, al kunnen op heel wat 
van die veebedrijven toeristen te-
recht voor een authentiek verblijf 
in cowboyland.
De Heart Six Ranch tussen Jacks-
onville en het Yellowstone Park is 

Elke dag kan je een trip te paard doen, 
steeds onder begeleiding.
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Praktische info
www.wildwest.nl, www.wyomingtourism.org,
www.Jacksonholechamber.com of www.facebook.com/wildwestusa
In de buurt van Yellowstone, in Moran, vind je de Heart Six Ranch, meer 
info daarover op www.heartsix.com.
Interessante huurprijzen voor wagens op www.alamo.be

zo’n boerenbedrijf dat is ingesteld 
op gasten, overigens al sinds 1914, 
en waar je deel kunt nemen aan 
het echte cowboybestaan. Uiter-
aard word je niet ondergebracht 
in het ranchhouse van de cow-
boys zelf en draai je niet zelf op 
voor het onderhoud van je paard 
en uitrusting, maar verblijf je in 
mooie en rustige, volledig met 
hout afgewerkte kamers en beslis 
je zelf hoe je je dag en activiteiten 
indeelt.
Wil je de hele dag luieren en ge-
woon eens toekijken hoe het er op 
de ranch aan toegaat, is dat geen 
probleem, maar uiteraard zijn er 
tal van mogelijkheden om zelf iets 
te doen, ook voor de kinderen.
Er zijn minder uitgesproken 
cowboy-achtige activiteiten zoals 
paintballspelletjes en rafting op 
soms behoorlijk ruwe rivieren in 
de Buffalo Valley, verder nog vis-
sen, boogschieten, zwemmen en 
mountainbiken, maar wat je na-
tuurlijk wel moèt doen, is deelne-
men aan trektochten te paard.
Zelfs als je nooit tevoren op een 
paard hebt gezeten, kan je je 
daarvoor zorgenloos inschrijven, 
want de dieren die daarvoor wor-
den gebruikt, zijn bijzonder goed 
getraind en heel meegaand van 
karakter, en bovendien wordt er 
telkens voorzien in een gedegen 
begeleiding.

De wijdse hemel, de grasheu-
vels en de uitgestrekte vlakten, de 
witgetopte bergen in de verte, de 
wouden en de opvallende stilte 
van dat indrukwekken de natuur-
lijke decor, een stilte die slechts af 
en toe wordt doorbroken door de 
triomfantelijke jachtkreet van een 
adelaar, het maakt allemaal deel 
uit van een overrompelende erva-
ring die je keer op keer zult willen 
herhalen. En dat kàn ook, want er 
zijn elke dag paardenwandelin-
gen en -tochten.
Wat overigens geen verplichting 
is, want als je tevoet de natuur 
wilt intrekken, is dat ook goed.
Overigens kan je bijvoorbeeld als 
amateurfotograaf de hulp vragen 
van een van de ervaren cowboys 
van de ranch, die maar al te be-
reid zal zijn je de allermooiste en 
meest fotogenieke plekken van de 
streek aan te wijzen.
De ranch heeft trouwens een 
prima keuken, maar je kan er ook 
op uittrekken om een nacht in 
een outpost van de ranch in een 
cowboytentenkamp door te bren-
gen, waar je wordt vergast op een 
barbeque in openlucht. Bij het 
kampvuur.

TRAppERS & indiAnEn
Uitstappen zijn ook mogelijk. 
Bijvoorbeeld naar Jackson Hole, 
dichtbij de grens met Idaho en 

gelegen in een heel mooie vallei, 
omgeven door imposante bergen.
De naam zou refereren aan een 
legendarische trapper, Davey 
Jackson, die er aanvankelijk har-
monieus zij aan zij leefde met 
de indianen. Het is een stadje op 
mensenmaat, waar je op straat en 
in de kroegen de echte heden-
daagse western- en cowboysfeer 
kunt snuiven. De paarden wer-
den ingeruild voor pickups, maar 
de Stetson wordt wel nog fier 
gedragen.
In de buurt kan je ook naar een 
rodeo, zo’n groots opgezet spekta-
kel waar zowel amateurs als pro-
fessionals de strijd aangaan met 
de brute kracht van wilde paarden 
en al even opgewonden stieren. In 
dit land eigenlijk verplichte kost!
Maar als je tijdens je verblijf op 
een van de ranches een meer-
dagentocht wilt ondernemen, 
waarom dan niet naar het dichtbij 
gelegen Yellow Stone National 
Park, een van de oudste natuur-

parken van de States en een van 
de allermooiste natuurgebieden 
ter wereld. Er zijn niet enkel de 
bergen, de wouden en de dieren, 
gaande van bizons en harten tot 
coyotes, wolven en beren, maar 
ook de aanwezigheid van tal van 
kleine en zeer grote geisers en 
warmwaterbronnen, die zorgen 
voor een uniek landschap, waar-
onder de beroemde Old Faithfull.
Overigens vormt het hele park 
een belangrijke vulkanische 
hotspot waaronder een van de 
grootste vulkanen ter wereld ligt 
te sluimeren. Als die zal uitbar-
sten - en ooit zal dat gebeuren - 
zal de ramp niet te overzien zijn. 
Maar tot dan zorgt die vulkani-
sche activiteit voor een ongeloof-
lijk landschap.
Iedereen die al in de Verenigde 
Staten heeft rondgereisd, weet dat 
het land over enorme natuur-
schatten beschikt. Wyoming be-
hoort daar ontegensprekelijk bij!

Reportage: VDC

Sinds 2007 reikt Brussels Airport zijn awards 
uit. Er worden tal van zakelijke elementen 
bekroond, maar voor de passagiers is het 
interessant om te weten hoe professionals 
bijvoorbeeld denken over stiptheid. Die drie 
awards gingen naar BMI (regionale routes), 
Aegan Airlines (short haul) en Thai Airways 
(long haul).

Costa Cruises heeft zijn 65ste verjaardag gevierd. In de lente van 1948 ver-
trok het eerste schip, de Anna C, vanuit Genua richting Buenos Aires in 
Argentinië. Er waren 768 passagiers aan boord. Diverse acties en festivitei-
ten staan de komende maanden gepland op de schepen van Costa. Voor 
meer info kan je surfen naar www.costacruises.be.

Vanaf nu vliegt Jetairfly van op de luchthaven van Char-
leroi twee keer per week naar Malaga. Dat brengt het 
totaal tijdens het zomerseizoen op 14 vluchten per week: 
dagelijks vanuit Zaventem (op vrijdag zelfs twee), en 
twee keer per week vanuit Charleroi, Oostende en Luik.

Connections merkt op dat er sinds november vorig jaar 
een toenemende vraag is naar reizen naar het Verre 
Oosten. Sri Lanka, Indonesië en Vietnam scoren goed, 
maar Bangkok (Thailand) blijft de grote uitschieter: 
maar liefst een stijging van 20%.

Vlakbij het kunstmatige meertje op het Vlaamse vakantiedomein l’Espinet 
in het Franse Quillan, in de Pyreneeën, is Quillan Adventure geopend. Het 
bevat een hoogteparcours, een pamperpaal en een paintballterrein. Voor 
meer informatie kan je surfen naar www.quillanadventure.be. 

Het Franse eiland Corsica staat deze zomer, 
dankzij de Tour de France die er start, volop 
in de belangstelling. Corsica wordt, volgens 
velen terecht, l’ile de beauté genoemd. Je 
kan natuurlijk vliegen, maar er is ook de 
combinatie wagen-ferry. Voor meer info 
kan je surfen naar www.sncm.be.

Voor vrijgezellen die van zeilen houden, zijn er twee unieke groepsreizen in 
Kroatië, van 15 tot 22 juni en van 14 tot 21 september. Het zeilschip bevat 
vijf kajuiten en kan dus tien vrijgezellen onderdak verschaffen. Overdag 
wordt er, onder leiding van een ervaren schipper, gezeild op de Adriatische 
Zee en elke avond wordt er in een gezellig haventje aangelegd. De reis 
kost 750 euro, zonder vlucht en maaltijden. Je kan zelf een vlucht boeken 
naar Zadar, bvb. bij Ryanair. Meer info op www.singlesailandsun.be.

Sport en speeltuin voor 
kinderen: de cowboys 
denken aan alles

Cook outs horen erbij: 
een BBQ in een uniek 
landschap

Wyoming is een paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers

Een rodeo mag je 
absoluut niet missen

Op een steenworp daar 
vandaan: de wondere 
wereld van Yellowstone, 
met zijn unieke geisers

Voor avontuurlijke zielen: 
wild water rafting

Een verzicht op de Heart Six Ranch:  
genesteld in een oase van groen en rust.

Logeren in een typisch 
cowboy interieur

Zwemmen, zonnen en relaxen in het 
decor van de Rocky Mountains: de 
moderne cowboy denkt aan alles

Reisnieuwtjes 
Sally-jane
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