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Nou die is het dan, de laatste dag van de studiereis. Op deze laatste dag van de studiereis hebben we
in de ochtend fietsen gehuurd om vervolgens door het hart van San Francisco te fietsen over de
Golden Gate bridge naar Sausalito om het Bay Model Visit Centre te bezoeken. Toen we eenmaal de
fietsen hadden gekregen, gingen de meeste mensen fietsen op Market Street. Wij zijn er allemaal
achter gekomen dat fietsen in San Francisco toch wel heel anders is dan fietsen in Nederland. De
meeste fietsers in San Francisco rijden door rood en slalommen zich door auto en busverkeer.
Natuurlijk volgde wij dat voorbeeld en dat zorgde wel voor een aantal benauwde situaties. De kuiten
werden ook flink getest doordat San Francisco genoeg heuveltjes had waarop wij als Nederlands
konden laten zien dat we een echt een fietsland zijn.
Na een prachtige fietstocht langs Fisherman’s Wharf en de San Francisco baai gingen we de laatste
groepsfoto’s maken van deze studiereis. Het zonnetje scheen volop alleen er was een mist die de
Golden Gate helemaal bedekte. De Moteq overhemden verdwenen weer in de tas en het was nu tijd
om over deze iconische brug te fietsen. Vervolgens doken we met z’n allen de mist in. Toen we over
de brug fietsen, scheen af en toe de zon door de mist, waardoor het leek of je door een mystieke
poort fietste. Wat naar boven gaat, gaat ook weer naar beneden. Dus het was tijd om af te dwalen
naar het stadje Sausalito. Een klein groepje was al vooruitgegaan en hadden een adres meegekregen
waar ze naar toe moesten. Dit adres bleek bovenop een heuvel te zijn. Dit groepje moest alleen een
helling van 30% omhoog fietsen om daar te komen. Uiteindelijk was het dus zo dat het opgegeven
adres niet juist was en in plaats van op de heuvel was de ontmoetingsplek aan het water. Gelukkig
werkte de remmen op de gehuurde fietsen nog goed genoeg om iedereen veilig naar beneden te
rijden. Op sommige stukken moesten de remmen helemaal ingedrukt worden om nog heelhuids naar
beneden te komen.
Toen iedereen aanwezig was op de ontmoetingsplek kregen we een gratis Subway lunch van Arcadis.
Dit was voor sommige mensen erg nodig, want het eerdergenoemde groepje had het gevoel dat ze
de Mont Blanc waren op en af hebben gefietst. Ieders buikje zat weer vol en het zonnetje begon al
aardig wat nekken te verbranden, dus het werd tijd om het Bay Model Visit Center te bezoeken.
Arcadis deed eerst nog een klein praatje van tevoren waarna we begroet werden door een mevrouw
van het USACE. Deze mevrouw begon erg enthousiast haar verhaal te vertellen en vond zichzelf soms
zo grappig dat ze meerdere zinnen eindigde met een HA!. Ze vertelde over dat de delta rond de
baaien van San Francisco op schaal nagemaakt is in het Bay Model Visit Center. Dit model werd
gebruikt om de waterstroming rondom San Francisco te modelleren. We konden door de delta heen
lopen en we konden zien hoe het water liep van de bergen naar de Groote Oceaan. Nadat we de
laatste stroopwafels hadden weggegeven, splitste de groep zich op in tweeën. Een deel besloot om
de ferry terug te nemen naar San Francisco en het andere deel besloot om weer terug te fietsen over
de Golden Gate brug. Om er nog ervoor te zorgen dat de huurfietsen op tijd werden terug gebracht
moest er nog hard over de heuvels gefietst worden. De mensen waren op tijd bij de verhuur maar
wel met een aantal bezwete kledingstukken. Vervolgens was het snel terug naar het hostel om te
douchen, want er was nog een meat cooking class die avond.

In totaal met vijf Ubers gingen we naar 614 Alabama Street. Daar gingen we een trap op en kwamen
we in een grootte kamer met drie tafels die bedekt waren. Eerst kregen we allemaal een schort in
ons handen gedrukt en legde de chef-kok uit hoe we moesten snijden en wat voor verschillende

kookmessen er zijn. Vervolgens gingen we gezamenlijk koken met z’n allen. Ieder van ons kreeg een
taak om uit te voeren. Deze taken bestonden onder andere uit een hele kip doorsnijden, een
bakmengsel maken, groentes snijden en steaks bakken. Iedereen had ook z’n eigen speciaal biertjes
meegenomen en die werden ook volop genuttigd tijdens het koken. Na een uurtje koken was alles
klaar en kon er eindelijk gegeten worden. Nadat het toetje van chocoladecake en slagroom was
opgegeten door iedereen kwam Martijn naar voren om een speech te houden. Hij bedankt de
chauffeurs in New Orleans en onze begeleiders Rick en Sergei. Rick kwam toen ook nog naar voren
om de commissie bedanken die met veel applaus werd bedankt. De studiereis excursies waren
voorbij, maar de studiereis zelf nog niet. Tijdens het eten was er namelijk besloten om diezelfde
avond naar een lokale discotheek te gaan, waar de DJ Otto Knows zal optreden.
Eenmaal terug in het hostel kleedde iedereen zich netjes aan en werden de laatste biertjes genuttigd
om vervolgens met alle deelnemers naar de discotheek te gaan. Na een kwartiertje lopen, zagen we
een lange wachtrij staan voor de discotheek alleen hadden wij al een kaartje gekocht dus konden we
direct binnenlopen. Corona en Coors light werden besteld met een enkele gin en tonic. Het was een
geweldige afsluiting van drie fantastische weken. Er werd gezongen, gedanst en gedronken.
Langzamerhand drong het toch door bij mensen dat nu de studiereis echt wel voorbij was. Enkele
personen namen al afscheid, want die gingen morgenvroeg al naar het vliegveld. Naar mijn weten
had de commissie nog een eind-verantwoordelijkheids drankje gedaan in de discotheek. Sommige
personen hielden het feestje nog toch de late uurtjes vol.
De volgende ochtend werden de laatste koffers en tassen ingepakt tijdens het ontbijt. Een aantal
wasjes werden nog gedraaid en bloesjes nog gestreken. Toen werd er afscheid genomen en een voor
een vertrokken we allemaal. De ene haalde de huurauto op, andere gingen met de trein om een
camper op te halen en sommige bleven die dag nog in San Francisco.
Als laatste wil ik nog toevoegen dat in de afgelopen drie weken een hechte groep is ontstaan
onderling tussen de deelnemers en ook de begeleiders. Wij hebben de afgelopen drie weken veel
geleerd en veel gezien. Daarom wil ik ook nog in dit laatste reisverslag de commissie en de rest van
deelnemers bedanken voor een geweldige studiereis. Nu is het tijd om nog meer van dit land te
ontdekken.

