
Nieuwsbericht 

Opening landelijk zomerkamp 2013 

 
Op zaterdag 13 juli 2013 is in Middelharnis het landelijk zomerkamp 2013 van het Zeekadetkorps Nederland 
geopend. 

 
Toespraak van de heer H.M. Leeflang KTZ, voorzitter Zeekadetkorps Nederland, commandant zomerkamp. 

 
KM detachement, Officieren, Onderofficieren, kadetten, 
 
Officier van de wacht, wilt u het geheel op de plaats rust zetten. 
 
We staan weer aan het begin van het zomerkamp 2013 in Middelharnis. Een voor velen een vertrouwde 
locatie. Iedereen van harte welkom op dit jaarlijks terugkerend evenement. 
Also a very warm welcome to our guests from the UK. I hope you will have a good exchange and I am 
confident you will enjoy yourselves. 
Ook een hartelijk welkom voor onze Belgische kadetten. We zijn wel gewend aan Belgen in ons kamp, maar 
het is fijn te zien dat jullie met zoveel zijn gekomen.  
Bienvenue a les Cadets Maritime Belgique. Je suis heurex que vous participle dans notre camp des ete. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor velen ben ik een bekend gezicht, maar voor sommigen ook niet. Mijn naam is Hans Leeflang. Ik ben 
Kolonel bij de koninklijke marine en belast met de organisatie en leiding van het zomerkamp. Dat doe ik 
natuurlijk niet alleen en ik wil jullie dan ook voorstellen aan het marine detachement bestaande uit een elf 
marine militairen. Wij zijn er voor jullie om mee te helpen het zomerkamp een goed maar vooral veilig kamp 
te laten zijn. Ik wil jullie dan ook vragen om goed de aanwijzingen van het KM detachement op te volgen. 
Traditioneel aan mij de eer om het zomerkamp te openen. Alvorens dit te doen wil ik u graag meenemen in 
het programma. Overdag zal het voornamelijk activiteiten op of rond het water zijn en ’s avonds is door de 
onderofficieren weer een uitdagend nautisch getint programma bedacht. Ik loop er even met jullie doorheen: 
Zo dadelijk na het baksgewijs zal het kennismakingsspel plaatsvinden. Dit geeft jullie allemaal de 
gelegenheid om elkaar te leren kennen en contacten te leggen voor de rest van het kamp. 
Zondag zal gelegenheid bestaan om de kerkdienst bij te wonen. Daarna zullen de eerste zeilwedstrijden 
plaatsvinden. Er zal dan weer worden gestreden voor de sloepzeil en de vletzeil trofee. ’s Avonds zal het 



spel Langendoen worden georganiseerd. Voor de oude rotten een bekend spel, maar voor de nieuwe 
kadetten een uitdaging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op maandag zullen weer zeilwedstrijden plaatsvinden. Om 1500 zullen een aantal gasten arriveren die 
vanaf een of meer korpsschepen de wedstrijden zullen gadeslaan. Deze gasten hebben allemaal heel erg 
veel bijgedragen aan de verschillende korpsen en daarom zullen we ze een goed idee van het 
zeekadetkorps geven. Na de avondmaaltijd zal de gevreesde Neptunus doop plaatsvinden. Dit betekent dat 
alle nieuwe zeekadetten – van laag tot hoog – gedoopt moeten worden door Neptunus en zijn echtgenote. 
Op dinsdag zal de trektocht ons brengen naar Hellevoetsluis. Daar moeten jullie zelf zorgen voor onderdak 
en een maaltijd. Er zal daar ook een avondactiviteit plaatsvinden. 
Op woensdag gaan we weer terug naar Middelharnis. In de avond kunnen jullie een scheeps veiligheids spel 
verwachten. 
De donderdag wordt gezeild. ’s Avonds zal een nautisch spel worden gespeeld. Als het weer het toelaat 
zullen de oude kadetten gaan nachtzeilen. 

 
De heer H.M. Leeflang spreekt als commandant 
zomerkamp de deelnemers toe. 
 
Op vrijdag ochtend worden de laatste en misschien wel bepalende 
zeilwedstrijden gehouden. In de middag wordt geroeid. Als afsluiting 
van het zomerkamp zullen we een BBQ en bonte avond houden. 
Ik denk dat er voor ieder wat te beleven valt. Wat wij niet in de hand 
hebben is het weer. De verwachting is niet al te slecht. Ik hoop dan ook 
dat het echt zeekadetten weer wordt: wind en droog. Zon is optioneel. 

Als het erg zonnig wordt moeten jullie goed oppassen en een petje dragen, veel drinken en goed insmeren. 
Vorig jaar hebben veel kadetten dat niet of slecht gedaan en daardoor hebben we toen erg veel zieken 
gehad. Een zonnesteek is echt geen pretje! 
 
Officier van de wacht, wilt u het geheel in de houding zetten 
 
Het doet mij veel genoegen om dit zomerkamp voor geopend te verklaren. Ik wens jullie allemaal een 
ontspannen en vooral veilig zomerkamp toe. 
 
Officier van de wacht, wilt u het geheel laten inrukken. 
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