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Dag 1 
Het begon allemaal om 10:15 uur op het vliegveld Schiphol. Na acht 
uur te hebben gevlogen kwamen we aan in New York waar we onze 
vlucht helaas misten. Met een nieuwe vlucht naar het mooie Canada: 
Vancouver kwamen we drie uur te laat aan voor onze escortofficier. 
Dus moesten we de nacht doorbrengen op het vliegveld. 
 
Dag 2 
Gelukkig nam om 7 uur een officier ons mee naar het hotel. Daar 
kregen we een ontbijt en konden we ons opfrissen. Zo gingen we in 
net uniform de bus in op weg naar de ferry. Ik moet zeggen eenmaal 
op het water was het het wachten waard. Het uitzicht was geweldig. 
Na anderhalf uur varen waren we er; het mooie Vancouvereiland. 
We gingen naar het kamp Quadra. Eenmaal aangekomen kregen we een warm welkom van de huisband 
van het kamp met alle volkslieden en een korte vlaggenparade. Daarna een rondleiding over het kamp, dat 
erg groot was. Na het avondeten en een paar mededelingen en belangrijke regels, hadden we vrije tijd om 
onze kasten in te ruimen en uit te rusten. Dat was na 50 uur wakker blijven wel nodig. 
 
Dag 3 
We starten de dag al om 6 uur en ook met een flink vet ontbijt. Daarna colours oftewel ochtendexercitie en 
lessen in de Canadese gedragscode. Dit was erg streng en groot. Na de lunch op weg naar het kledingmagazijn 
waar we onze werkpakken kregen. Hierna hadden we een les seamanship oftewel knopen. Hier kregen we 
de Turkse knoop en moeilijkere varianten. Toen was het al weer tijd voor het avondeten met daarna vrije tijd. 

 
Dag 4 
We werden weer om 6 uur wakker met het daarop volgende ritueel 
eten en colours. Hierna met zijn allen in de bus naar een school om 
te gaan kijken wat de band van het kamp leert en doet. Interessant 
maar als je geen instrument speelt wat minder leuk want je vindt 
zeilen dan toch leuker. Na de lunch gingen we naar het Comox lucht-
vaartmuseum. Erg mooi en interessant, gelegen aan een luchtmacht-
basis. Hiervan was een stuk afgezet waar de oude gevechtsvliegtuigen 
stonden. Hierna weer terug naar het kamp voor het avondeten en 
het kijken naar oefeningen voor the ceremony of the flags. 
 

Dag 5 
Weer 6 uur op en het ochtendritueel doen. We gingen met de bus de bergen in naar Mount Washington om hier 
te wandelen. Een civiele instructeur zou ons meenemen. We kregen 
lessen over gevaarlijke dieren die er rondliepen en over manieren 
hoe we de weg konden terugvinden. Dit was erg grappig om te doen 
omdat er leuke oefeningen bijzaten. Hierna gingen we naar een gletsjer-
meertje. Een paar andere gasten en ik waren gek genoeg om erin te 
duiken. Dit zullen de meesten van ons ook nooit meer doen. Koud 
man. Na het relaxen gingen we terug naar het kamp voor het avond-
eten. Hierna het leukste deel van mijn reis. Het feest met alle 
kadetten en mensen van het kamp. Het was een geweldige dag. 
 
Dag 6 
Om 6 uur op met het standaard ochtendritueel en hierna een leuke 
ervaring. De confidence course. Dit is een hindernisbaan, die je met zijn allen moet afleggen. Met een 
kruipruimte, touwbrug, een hoge muur en vele andere obstakels. Afgemat en onder het stof de befaamde en 
vooral leuke jetty jump: in de verfrissende zee/meer (toch nog hoog hoor, 8 meter). Hierna lunch en eindelijk 



zeilen. Helaas in voor mij wat kleine bootjes. Over het algemeen toch erg leuk. Na eens flink te hebben 
gezeild lekker avondeten. En daarna weer kijken naar de ceromony of the flags. 
 
Dag 7 
Weer de standaard ochtendrituelen. Dit zou een makkelijke maar lange dag worden want het was de dag van 
een grote parade: ceremonial divisions. Dit is een parade waar iedereen aan meedoet voor de ouders van 
degenen, die hun tijd op het kamp hebben gehad en zijn geslaagd. Dit wordt erg serieus genomen en ook wij 
moesten meedoen. Toen dit was afgelopen gingen we eten. Hierna moesten we ons omkleden in volledig net 
uniform voor de foto. Daarna omkleden voor de sport. Dit deden we samen met een banddivisie. We gingen 
volleyballen en de Exchange won. Het voetballen werd gelijkspel. Hierna douchen, eten en daarna info over 
on the job training dat we twee dagen later kregen. 

 
Dag 8 
Het ochtend ritueel was zonder colours, want we gingen zeilen. Dit 
keer met whalers en cutters. Hier keek ik lang naar uit. Eindelijk het 
grote water op met een flinke boot. Wij deden al het werk want de 
Koreanen konden niet goed met deze boten zeilen, net als de Engelsen 
en de Zweden. Dus kwam het werk neer op de Nederlanders. Een 
uur later werd ons jammer genoeg verteld dat we terug moesten. 
We moesten in de haven zeilen omdat het te hevig voor ons zou 
zijn. Jammer dus. Na twee uur heen en weer te hebben gezeild 
waren we het zat en meerden we aan. Dus hadden we nog een 
halve middag vrije tijd. Na het avondeten hadden we weer vrij. 

 
Dag 9 
We mochten uitslapen tot 10 uur en daarna moesten we het beddengoed omruilen om daar na met een bus 
naar een park te gaan waar we gingen oriënteren. Dit was erg leuk omdat we dit samen met de kadetten deden. 
We volgden een route en we moesten afstempelen bij posten. Eenmaal klaar hadden we een hoop mooie 
foto’s gemaakt en weer een leuke ervaring achter de rug. Het was tijd om terug te gaan voor het avondeten. 
Hierna gingen we de schietbaan op om met luchtbuksen te schieten. 
 
Dag 10 
Na het ochtend ritueel het leukste dat ik het hele kamp ging doen. Tijdens de on-the-job-training zou ik twee 
dagen op de range(schietbaan) doorbrengen en één dag als beveiliger. De eerste dag was vooral kijken wat je 
moest doen, kleine dingen doen en zelf lekker schieten. Tussendoor was er tijd voor de lunch en het avondeten. 
 
Dag 11 
Het ochtendritueel en daarna weer naar de range. Dit keer was er bij de on-the-job-training ook een kadet die 
voor het echt meedeed, want hij werd er op beoordeeld. Het leukst was om een groep in het Nederlands uit 
te leggen hoe de daisy air rifle in elkaar zat. Natuurlijk snapten ze er niks van en werd het daarom in het Engels 
gezegd. Toen was het weer tijd voor de lunch. Hierna terug naar de range om met een oudere groep te werken, 
die ik de dag daar voor ook had. Dit was dus gezellig kletsen en schieten. Avondeten en weer verder op de 
range. 
 
Dag 12 
Het standaard ochtendritueel maar dit keer mee met de beveiliging. 
Dit was surveilleren over het kamp en radiogesprekken voeren. Dit 
duurde helaas niet lang omdat ik een halve dienst meedraaide. 
Daarom na de lunch naar de range. Om 3 uur ging ik me omkleden 
omdat we naar een staffeest gingen. Dit was erg leuk, muziek, 
volleybal, rugby, eten en gezelligheid. 
 
Dag 13 
Het ochtendritueel. We hadden deze ochtend rifle drill. Verdomde 
gaaf, omdat het exercitie was met wapens. Lastig omdat wij dat in 
Nederland niet kennen. Leuk omdat we ook echt losse flodders mochten afschieten. Na een hoop kabaal en 
exercitie gingen we eten. We moesten het werkpak inleveren, de rest van de kleding mochten we houden. 
Daarna hadden we vrij. 
 
Dag 14 
Weer het standaardochtend ritueel. En ook deze vrijdag cerimonial devisions. Nu nog groter omdat er meer 
mensen geslaagd waren. Ongeveer vijf divisies. Lunch en een gave cruise op de yags. Dit zijn marineuitziende 
boten. We voeren naar een eiland waar het anker uitging. Hier mochten we vanaf de brug het water inspringen. 



Dit was een leuke hoogte. Een van de Engelsen en ik gingen even een stukje scheuren met hun zodiac. Toen 
de tijd helaas op was, gingen we terug voor het avondeten. We hadden vrij om van iedereen afscheid te nemen. 
 
Dag 15 
Dit keer weer vroeg ons nest uit, snel eten, al onze koffers pakken en de bus in, want het was onze laatste 
dag op het kamp. We gingen naar Victoria wat een flink eind rijden 
was. Daar lekker shoppen voor souvenirs. Hier hebben we geluncht 
en verder geshopt. Rond vieren terug bij de bus om naar het hotel te 
gaan. Maar eerst een stuk varen op de ferry. Eenmaal bij het hotel 
douchen want deze was toch wat lekkerder dan die op het kamp. 
Slapen want de volgende morgen weer vroeg op. 
 
Dag 16 
Verdomd vroeg op; 5 uur om 6 uur naar het vliegveld te gaan. De 
uitwisseling was voor ons zo goed als voorbij. Het vliegtuig in naar 
Minnesota en daarna naar Schiphol waar we elkaar gedag zeiden 
om weer naar huis te gaan. 
 

Verslag Ben Flinterman. 


