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Dag 1: 19 oktober 
De dag begon wel erg vroeg, half 4 opgestaan, even snel wat gegeten en om 4 uur vertrokken naar Schiphol. 
Op Schiphol hadden we bij het Meeting Point afgesproken. Even gewacht op iedereen, daarna onze ouders 
gedag gezegd en naar de incheckbalie gelopen. Alles was in orde, dus we konden zo door naar de douane 
en daarna konden we rondlopen en wachten tot we in het vliegtuig konden. Na een korte vlucht kwamen we 
aan op London Heathrow. Daar moesten we in een enorm lange rij wachten tot we eindelijk weer alles konden 
laten controleren. Nog even wat dingetjes gekocht en gegeten en daarna weer inchecken. In het vliegtuig bleek 
dat we met ons allen gezellig naast elkaar zaten. Beetje film kijken en muziek luisteren en na acht uur waren 
we aangekomen op het vliegveld van Mumbai. Daar stonden twee officieren op ons te wachten. Na een reis 
van een uurtje kwamen we aan bij het trainingsschip Jawahar. Inmiddels was het al 2 uur ‘s nachts en dus 
werden we gelijk naar onze kamers gebracht en zijn we gaan slapen. 
 
Dag 2: 20 oktober 
Die ochtend stonden we weer vroeg op. Direct toen we buiten kwamen, merkten we al hoe ontzettend warm 
het eigenlijk al was. Voor het ontbijt hadden we eerst nog Colours. Wij hadden geen idee wat de bedoeling 
was dus deden we maar wat. Het eerste ontbijt bestond onder andere uit aardappelpuree, rijst en allerlei 
sausjes. Ik begon maar met een geroosterde boterham zo op de vroege ochtend. Na het ontbijt begonnen 
we met peddelen. Eerst werden we in drie teams verdeeld. Eerst even de kano’s het water in gedragen en 
daarna wedstrijdje. ‘s Middags na het eten gingen we zeilen in een kajuitzeilboot. Dat was ook een leuke 
ervaring. Daarna omkleden in uniform voor het eten. Na het eten moesten we naar een heel saaie film kijken. 
Daarna zijn we snel naar bed gegaan. 
 
Dag 3: 21 oktober 
De dag begon weer als de vorige, na het opstaan Colours en daarna ontbijten. Na het ontbijt zijn we gaan 
roeien in wat grotere bootjes dan de kano’s van de dag daarvoor. Eerst weer met ons allen de bootjes het 
water in gedragen en daarna eens kijken hoe dat ging. Het ging allemaal wel goed. Dus na een uurtje kregen 
we de tijd om te zwemmen in het zwembad, omdat het water in de zee niet geschikt is om te zwemmen. Na 
het zwemmen gingen we lunchen en we waren blij want er stonden patatjes. Na het eten moesten we ons 
allemaal gaan omkleden in ons uniform, want we zouden naar de Marine gaan om een vliegdekschip te 
bekijken. De INS Viraat (INS = Indian Navy Ship), 50 jaar oud, eerst in dienst geweest voor de UK en nu 
voor India. Binnen op het marineterrein werden alle paspoorten eerst gecontroleerd en daarna mochten we 
verder. Toen we uitstapten, bleek het ineens toch wel heel warm te zijn met een wollen uniformbroek aan. 
Na een lange en heel warme rondleiding kregen we nog wat drinken en wat hapjes aangeboden aan boord 
van de Viraat. Na het bezoek aan het schip gingen we ook nog een museum bekijken. ‘s Avonds na het eten 
hadden we twee presentaties, van Zweden en van Canada. Daarna mochten we nog wat lekkers kopen en 
daarna moesten we naar bed. 
 
Dag 4: 22 oktober 
Vandaag na Colours en het ontbijt gingen we zeilen en kajakken. De kajak was maar helemaal niks omdat ik 
te lange benen heb en dus klem zat met mijn benen. Na het kajakken kregen we een demonstratie van de 
marine, die iemand ophees en daarna weer binnen haalde. Eigenlijk hadden we er meer van verwacht. Na 
de demonstratie gingen Tom en ik 420 zeilen, en daarna hadden we de lunch. Na het eten werd ons verteld 
dat we ons moesten omkleden in normale kleren omdat we naar de stad gingen om te winkelen. We gingen 
per land winkelen en allemaal kregen we iemand uit India mee, die de taal sprak en goed kon afdingen. 
Eerst gingen we even geld wisselen en daarna staken we een drukke straat over naar de winkeltjes. Het was 
zo raar dat alle mensen naar je keken en naar je toe kwamen om van alles aan je te verkopen. Al snel wende 
dat wel en liep je maar gewoon snel door. Gelukkig hadden wij Yashada bij ons, zij was zeker de beste 
shopper want iedereen was jaloers toen wij terug kwamen met enorm veel spullen. ‘s Avonds na het eten 
hadden we de laatste drie presentaties: de UK, Nederland en als laatste de US. Wij hadden wel een erg 
professionele presentatie want wij hadden er wat filmpjes bij van ons ZOKA. Na de presentaties konden we 
nog wat lekkers kopen en daarna moesten we naar bed. 
 



Dag 5: 23 oktober 
Na het opstaan hadden we weer Colours en ontbijt. Daarna was het weer tijd om met ons hele team te gaan 
kanoën in de grote kano’s. Met de wedstrijd won het groene team natuurlijk weer. Na het kanoën zouden we 
gaan oefenen voor de Regatta, Tom en ik zouden in de 420 gaan oefenen maar op het laatste moment werd 
er afgezegd omdat er niet genoeg wind stond om te zeilen. Dus gingen we oefenen met wedstrijden zwemmen 
in het zwembad. Daarna hadden we nog even de tijd om te douchen en ons op te frissen voordat we gingen 
lunchen. Bij het eten waren ook de voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland en zijn vrouw, dus eindelijk 
konden we weer een beetje Nederlands praten. Daarna gingen we met de bus weer de stad in en gingen we 
met de jongens en de meiden apart shoppen. Ook hebben we toen een henna laten zetten op onze handen. 
Bij terugkomst moesten we ons gaan omkleden in uniform voor een speciaal diner. Na het dessert moesten 
we gelijk naar bed. 
 
Dag 6: 24 oktober 
Na het ontbijt gingen we weer zeilen. Tom en ik moesten in de 420 maar al snel bleek dat de zelflozer in onze 
boot het niet deed. Deze bleek continu open te staan en al snel veranderde onze boot in een zwembad. We 
probeerden nog met flesjes het water uit de boot te krijgen maar dat werkte niet. Het stroomde er sneller in 
dan dat wij het eruit kregen. Gelukkig kregen we daarna een sleep terug naar de kant. Na het zeilen was er 
tot aan de lunch relaxtijd. Na de lunch zijn we gaan rondkijken in de stad tot een uurtje of vijf. Toen we terug 
kwamen, kleedde iedereen zich om in traditionele kleding voor weer een speciaal diner. Toen we allemaal 
klaar waren, kregen we eerst een show te zien met allerlei verschillende soorten dansen. Daarna kregen we 
een lekker uitgebreid diner. En daarna moesten we gaan slapen. 
 
Dag 7: 25 oktober 
Na het ontbijt gingen we op weg met de bus naar de Gateway of India. Daar vanuit gingen we met de boot 
naar een ander mooi stukje India. We zijn daar een hele dag gebleven bij Aquasail. We hebben daar op het 
strand liggen zonnen, surfen, gezeild en zijn daar aan het kanoën geweest. Het water was daar veel schoner 
dus konden we daar ook lekker in het water zwemmen. ‘s Middags kregen we daar ook eten wat enorm pittig 
was en daarna konden we weer verder met onze activiteiten. Vlak voordat we terug gingen kregen we nog 
de gelegenheid om te douchen en toen weer terug naar de boot. De reis was erg gezellig iedereen was aan 
het zingen en aan het dansen omdat er een man aan het gitaarspelen was. ‘s Avonds na het eten liet elk land 
een stukje exercitie zien. Daarna mochten we nog even gezellig praten en daarna moesten we allemaal weer 
naar bed toe. 
 
Dag 8: 26 oktober 
Vandaag was het de grote dag van de Regatta. Eerst zouden we in de middag pas zeilwedstrijden doen, maar 
aangezien er in de ochtend nog een klein beetje wind stond, werd besloten de zeilwedstrijden als eerste te 
houden. Tom en ik dachten heel slim te zijn en dachten een goede 420 te nemen. Wij die hele boot opgetuigd 
en toen kwamen we er achter dat er al een indeling was gemaakt van de boten. En ja hoor wij hadden natuurlijk 
de 420 waar we al een keer bijna mee gezonken waren. Elke keer als we startten, waren we als eerste over 
de finish, maar omdat we nog steeds erg hard zonken, gingen we niet echt heel hard. Eerst vonden we het 
niet echt leuk maar nadat de wind het ook liet afweten en wij dus eigenlijk helemaal niet meer vooruit kwamen, 
zagen we de lol er wel van in. Dus hebben we lekker in ons privé-zwembad gelegen. Na de zeilwedstrijden 
hadden we zwemwedstrijden. Omdat Kevin bij de start door het duiken bijna zijn zwembroek kwijt raakte, won 
het groene team. De 4 x 50 meter werd helaas wel door het witte team gewonnen. Na de zwemwedstrijden 
hadden we de lunch en daarna gelijk weer kajakwedstrijden. De enkele kajak werd door Matt van het rode 
team gewonnen en de dubbele werd gewonnen door Julius en Lovisa van het groene team. Nadat we hier 
mee klaar waren, werden de grote kano’s en de roeiboten te water gelaten. En helaas ondanks dat het groene 
team heel de week alles won met deze wedstrijden, werden we nu voor allebei de onderdelen derde. Toen 
we klaar waren, bleek onze Amerikaanse officier best boos te zijn dat we niet gewonnen hadden. Die avond 
hadden we Farewell Dinner en werd bekend dat het rode team van Koen eerste was geworden. Na alle 
prijsuitreikingen gingen we eten, onze laatste dinner in India. En na het eten maar snel naar bed want de 
volgende ochtend moesten we er vroeg uit om naar het vliegveld te worden gebracht. 
 
Dag 9: 27 oktober 
Vandaag was het vroeg dag, we moesten weer terug naar Nederland. We vlogen terug samen met de 
Zweden. We moesten om half 6 opstaan en om 6 uur hadden we ons laatste ontbijtje. Daarna moesten 
afscheid nemen van de mensen, die al wakker waren en daarna de bus in en op weg naar het vliegveld. 
Daar werden onze koffers weer gewogen en het viel mee niemand hoefde bij te betalen. Daarna moesten 
we weer allerlei formulieren invullen en inleveren en daarna door de douane. Op het vliegveld nog wat tax 
free spullen gekocht en daarna wat gaan drinken. Toen het bijna tijd was naar de gate gegaan en ingecheckt. 
De reis duurde lang, dus moesten we de tijd doden met een beetje slapen en film kijken. Toen we eindelijk 
op Londen aankwamen, moesten we eerst weer door de douane en alles en daarna zijn we gelijk een 
hamburger gaan eten. De eerste keer dat we weer koevlees konden eten. En daarna nog wat rond gelopen 



en toen weer in het vliegtuig richting Nederland. Na een uurtje kwamen we aan op Schiphol en nadat we de 
koffers hadden, gingen we naar buiten en daar stonden onze ouders al op ons te wachten. Het was een super 
leuke en gezellige exchange en ik zou zeker nog een keer terug willen. 
 

Verslag Sigrid Smit. 


