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SEBASTIAAN BEDAUX

Op zo’n tien uur vliegen van Amster-
dam ligt het vliegveld DFW dat de ste-
den Dallas en Fort Worth met elkaar
delen. En het is er druk, want Texas
krijgt de laatste maanden steeds meer
internationale toeristen over de vloer.
“Heel veel Europeanen hebben New
York en Los Angeles al gezien en zijn nu
op zoek naar ‘the all American expe-
rience’ in de staat Texas”, vertelt onze
gids. “Selfdrives zijn hier heel popu-
lair. Vanaf het vliegveld kan je naar
Dallas, Fort Worth en via Austin en San
Antonia naar het indrukwekkende Big
Bend National Park om van daaruit
weer terug te keren naar het vliegveld.”

Het zijn trouwens niet enkel Europese
toeristen die hier in de rij staan om de
douane door te geraken. Ook Chine-
zen lijken Texas te hebben ontdekt.
“Klopt. Er zijn pas geleden nieuwe di-
recte vliegroutes geopend vanuit Hong
Kong en Shanghai naar Dallas-Fort
Worth. Ook Chinezen zijn blijkbaar
enorm geïnteresseerd in het Wilde
Westen.”

WESTERNDEUNTJE
Onze eerste stop is het kleine stadje
Graham, op zo’n twee uur rijden van
de luchthaven, midden in de Texaanse
prairie. Nog geen tienduizend Texa-
nen wonen in dit dorpje, dat het vooral
van de olie-industrie moet hebben.
Maar dankzij de Wildcatter Ranch ko-

men ook toeristen hier aan hun trek-
ken, en worden ze meteen onderge-
dompeld in het authentieke cowboyle-
ven. De inwoners van het stadje lopen
hier met stoere stetsons op het hoofd,
leren laarzen aan de voeten en een pis-
tool in de holsters, terwijl de Texas
longhorns – koeien met opvallende
hoorns en tevens het symbool van de
staat – rustig grazen in het droge land-
schap. Enkel het westerndeuntje van
Ennio Morricone moet je er zelf bij ver-
zinnen.
Op de Wildcatter ranch krijg je als be-
zoeker tal van cowboyactiviteiten
voorgeschoteld. Zo kan je ’s morgens
vroeg de koeien voederen, een rondrit
te paard ondernemen, met heuse
shotguns op kleiduiven schieten of je
pijl-en-boog gebruiken. Uitpuffen kan
in het ‘infinity pool’ of in het saloon,
waar – in tegenstelling tot in alle ande-
re zaken in het dorpje – wel alcohol ge-
serveerd wordt. Graham ligt namelijk
in een gebied dat ‘dry’ is sinds de
drooglegging. Maar omdat de Wildcat-
ter Ranch zich een privéclub noemt en

alle gasten ziet als tijdelijke leden, kan
er gelukkig wel een frisse pint gedron-
ken worden. In de hitte van de Texaan-
se prairie is koud bier hier haast een
basisbehoefte. In juli en augustus
wordt het verschroeiend heet en staat
toerisme op een laag pitje. September,
oktober en november zijn ideale
maanden om hierheen te komen.

CHICKEN FRIED CHICKEN
Van al die cowboyactiviteiten krijg je
natuurlijk ook honger. En daar hebben
ze in de staat Texas een remedie tegen:
enorme porties vlees, liefst gefrituurd
in kippenvet of met gesmolten kaas er-
over. In de eetgelegenheden buiten de
grote steden hoef je niet veel haute cui-
sine te verwachten. Ook groenten zijn
er niet de populairste keuze. Hier eet je
gigantische steaks, lange ribben, grote
hamburgers, frieten met smeltkaas
over, taco’s met dipsaus, maïskolven
waar de boter van af druipt, … Gezond
kan je het niet noemen, maar smaken
doet het wel. De populairste keuze hier
is ongetwijfeld de ‘chicken fried chic-

ken’, gefrituurde kip met een saus van
gemalen kip. Een hartaanval op een
bordje. Probeer zeker ook eens de
‘chicken & waffles’, gefrituurde kip op
een wafel, met boter en siroop erover-
heen! Smullen!

HONKY TONK
In Fort Worth gaat het cowboyverhaal
gewoon verder, maar dan in een stede-
lijke setting. Naast het centrum met
moderne hoogbouw, hippe jazztenten
en coole pubs vind je hier de Stock-
yards, een historische veemarkt in het
noorden van de stad. Dit is de grootste
toeristische attractie van Fort Worth
en dé plek om cowboylaarzen of -hoe-
den op maat te laten maken. Elke dag
wordt hier een kudde longhorns door
de straten van de wijk gedreven voor
de toeristen. Hier kan je ook aan line-
dancing doen in Billy Bob’s, ’s werelds
grootste ‘honky tonk’, een country en
western dansclub met eigen rodeo-
arena. Grote countrysterren als John-
ny Cash en Garth Brooks hebben hier
ooit opgetreden en nog steeds komen

Op bezoek in het land van de cowboys, golfbanen en honky-tonks

Welkom in het Wilde Westen!
Voor de meeste Belgische reizigers is Texas een nobele
onbekende, een staat die ze enkel kennen uit de (western)
films of van de wereldberoemde serie Dallas. Hoog tijd
voor een eerste kennismaking dus! Met onze leren laarzen
en stetson op het hoofd trokken wij richting Dallas, Fort
Worth en het kleine dorpje Graham, waar we op de Wild-
catter Ranch onze innerlijke cowboy zagen floreren (en
line-dancen).

TRIPS

Billy Bob’s Honky Tonk
is een grote country- en
westerndansclub met
eigen rodeo-arena.
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fans van heinde en ver om hun handte-
keningen aan de Wall of Fame te be-
wonderen.

FIETSEN EN GOLFEN
De rest van Fort Worth is
behoorlijk modern, met
mooie hotels, een levendig
centrum en brede wegen
waarop fietsers toegelaten
zijn. Haast overal in Texas is
de automobilist koning,
maar hier in Fort Worth
hebben ze – met dank aan
een fietsende burgemeester – begre-
pen dat je niet slanker wordt van uren-
lang achter het stuur te zitten en drive-
ins te bezoeken. De stad van zo’n
800.000 inwoners heeft in de afgelopen
jaren zelfs een heus fietsroutenetwerk
en een fietsdeelsysteem aangelegd.
Een andere sport die in Fort Worth en
omstreken bedreven wordt, is golf. Op
de prachtige golfbaan van de Colonial
Country Club wordt zelfs elk jaar een
PGA-tornooi georganiseerd. Voor wie
die achttien holes iets te moeilijk zijn,
biedt de stad nog meer dan twintig an-
dere golfbanen. De perfecte hobby dus
om al die calorieën te verbranden.

CULTURELE HOOFDSTAD
Maar Fort Worth heeft nog veel meer te
bieden, en dan vooral op cultureel
vlak. Dit is namelijk de culturele
hoofdstad van het Wilde Westen, met
een zeer uitgebreid en interessant
kunstendistrict op enkele kilometers
van het stadscentrum. Hier vind je on-
der andere het Kimbell Art Museum,
gehuisvest in een prachtig pand van de
hand van Louis Kahn. Het enige schil-
derij van Michelangelo dat aanwezig is
in de Verenigde Staten hangt hier. Wie

meer interesse heeft in de Amerikaan-
se kunsten kan naar het Amon Carter
Museum of American Art, enkele voet-
stappen van het Kimbell verwijderd.
Voor echte cowboys is een bezoek aan
het National Cowgirl Museum een ab-
solute must. Hier worden de bekende
vrouwen van het Wilde Westen gehul-
digd.
In het centrum van de stad, op een
paar meter van het bekende en popu-
laire Sundance Square verwijderd, ligt
een hotel met bijzondere historische
waarde. Het Hilton Fort Worth heette
vroeger Hotel Texas, het hotel waar
president John F. Kennedy zijn laatste
nacht doorbracht voor hij doodge-
schoten werd in Dallas. Vlak voor het
hotel, waar nu zijn standbeeld staat,
gaf JFK zijn laatste publieke speech. Hij
verbleef toen in kamer 850, wij deden
dat vier verdiepingen hoger.

GEEN CRISIS
Onze laatste stop is Dallas, dat zo’n 40
minuten met de auto verwijderd ligt
van Fort Worth. Samen vormen de
twee steden de snelst groeiende me-
tropool in de Verenigde Staten. Dank-

zij de enorme olie-industrie en de vele
wilde weldoeners is hier van een finan-
ciële crisis nooit sprake geweest. En
dat merk je! De ‘suburbs’ zijn volge-
propt met gigantische villa’s, ter-
wijl in het centrum van de stad
de ene hoogbouw naast de
andere verrijst. In snel
tempo worden er parken

aangelegd, nieuwe mu-
sea gebouwd, restaurants
en hotels ingericht. Hier
bruist het nachtleven in wij-
ken als Deep Ellum en McKinney.
En ook voor fashionista’s is deze stad
de hemel op aarde. In het Highland
Park Village vind je boetieks van top-
merken als Balenciaga, Diane von Fur-
stenberg, Tom Ford, Chanel en een rist
andere onbetaalbare luxenamen. Een
voordeel is wel dat je in de staat Texas
als internationale toerist geen belas-
tingen op je aankopen hoeft te betalen,
waardoor je sowieso al snel 6 tot 8 pro-
cent korting krijgt.

TOPMUSEA
Wie nog een reden nodig heeft om Dal-
las te bezoeken, zet best koers richting

Perot Museum of Nature and Science.
Dit is ongetwijfeld één van de mooiste
en interessantste musea die we ooit
bezochten. Niet alleen het gebouw zelf

is al een pareltje, maar ook de collec-
tie – van dinosaurusskeletten

tot tornadosimulators – laat
geen enkele bezoeker (en al

zeker de kinderen niet)
onberoerd. Nog zo’n aan-
rader is het George W.
Bush Presidential Libra-
ry and Museum. Hier
mochten wij even plaats-
nemen in de ‘situation

room’ uit het Witte Huis,
de tafel waar de president

en zijn stafleden de belang-
rijkste crisissen, zoals de aan-

slagen van 9/11, trachtten te be-
zweren. Een must in Dallas is ook het
Sixth Floor Museum, ingericht op de
zesde verdieping van het Dallas Coun-
ty Administration Building, van waar-
uit Lee Harvey Oswald president Ken-
nedy zou hebben doodgeschoten. Ge-
noeg keuze dus!
Dat de regio rond Dallas nog niet over-
spoeld wordt door (Belgische) toeris-
ten, is een groot voordeel. Zoals gezegd
is Texas voor veel reizigers een nobele
onbekende, maar lang kan het niet du-
ren voor Dallas uitgroeit tot een toeris-
tische topper. Snel vertrekken is dan
ook de boodschap!

PRAKTISCH
• Deze reis kwam tot stand in

samenwerking met Texas
Tourism (www.Travel-
Tex.com), Dallas CVB
(www.visitdallas.com), Wild-
catter Ranch (www.wildcat-
terranch.com) en Fort Worth
(www.FortWorth.com).

• KLM vliegt in het zomersei-
zoen rechtstreeks van Am-
sterdam Schiphol naar Dal-
las/Fort Worth. In het winter-
seizoen met een overstap.
Kijk op klm.nl voor meer
informatie. Schiphol bereik je
vanuit België het makkelijkst
met de Thalys, die dagelijks
tot dertien keer de verbinding
maakt tussen Brussel-Zuid en
de stations van Antwerpen,
Rotterdam en Schiphol-
Luchthaven. Vanuit Brussel
doe je er slechts 1u32 over,
vanuit Antwerpen minder dan
1 uur. Een enkele reis Brussel-
Amsterdam kost vanaf € 29
in Comfort 2 en vanaf € 49 in
Comfort 1! 

Meer info: www.thalys.com

TRIPS

Gezond kan je het eten in Texas niet
noemen, maar smaken doet het wel.

Op de Wildcatter ranch krijg je als bezoeker tal van cowboyactiviteiten voorgeschoteld. 

Vlak voor het hotel, waar
nu zijn standbeeld staat,
gaf JFK zijn laatste
publieke speech. Het
kruis toont aan waar hij
werd neergeschoten.

In het Perot Museum of
Nature and Science vind
je een grote collectie van
dinosaurusskeletten tot
tornadosimulators terug.

Op de prachtige golfbaan van de Colonial
Country Club wordt elk jaar een
PGA-tornooi georganiseerd.


