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Dag 1 en 2: 19 en 20 oktober 
Maandagmorgen in alle vroegte vertrekt het vliegtuig naar Londen. Na een overstap op London Heatrow 
komen we 00:25 lokale tijd (drieënhalf uur eerder dan in Nederland) na een goede vlucht in Mumbai, India. 
Na een snelle douanecontrole vertrekken we met twee auto´s naar het zeekadet headquarters Jawahar om 
na een rit van ongeveer een uur door straten, waar de verkeersregels 
volledig worden genegeerd, aan te komen. Omdat het om wakker te 
blijven nog te lang duurt, proberen we maar wat te slapen, wat met de 
hoge temperatuur 28 graden moeilijk gaat. ‘s Morgens zijn we weer vroeg 
wakker gemaakt om het programma te beginnen met een vlaggenparade 
gevolgd door het ontbijt. Na het ontbijt is het tijd om voor het eerst met 
kajaks het water op te gaan. Na een lange en moeizame rit keren we na 
een paar wedstrijden weer terug op de kade. Vervolgens nemen we maar 
een lekkere duik in het zwembad om eens goed te kunnen afkoelen voor 
de lunch. Na de lunch is het tijd om de zeilboten op te tuigen om eens 
lekker te gaan zeilen. Tot het eten maken we veel plezier met zeilen en 
ook met kennis maken van de andere kadetten. Na het eten krijgen we 
een film te zien over het zeekadetkorps van India. 
 
Dag 2: 21 oktober 
‘s Morgens weer vroeg op om weer wat wateractiviteiten te doen. Dit keer 
gaan we roeien, de riemen zijn veel korter dan in Nederland en daarom is 
het ook veel lichter. Om na het roeien weer wat af te koelen duiken we weer voor de lunch het zwembad in 
om daar wat spelletjes te doen. Na het middageten is er een trip naar een vliegdekschip gepland waar we met 
de bus naar toe gaan. De boot ligt in de haven op het marineterrein van Mumbai. Aangekomen op het ruim 
50 jaar oude schip, dat eerst onder Engelse vlag voer en later is omgedoopt tot de INS Viraat (INS = Indian 

Navy Ship) zijn we ontvangen op het quarterdeck. 
Op dat dek ontvangen de officieren speciale gasten. 
We krijgen een korte rondleiding op het schip. 
Tijdens de rondleiding komen we langs een klein 
museum aan boord, dat veel over de historie van het 
schip vertelt van toen tot nu. Vervolgens gaan we 
naar het vliegdek om te zien waar normaal de 
vliegtuigen opstijgen. Later op het schip gaan we 
nog langs een officierenverblijf waar een speciale 
hoek was ingericht met verschillende foto´s van 
zeekadetten in India. Ze noemde deze hoek daarom 
Jawahar corner. Aan het einde van de rondleiding 

ontvangt de kapitein van het schip ons weer op het quarterdeck voor een high tea. Voordat we terug gaan, 
gaan we langs een klein museum waar de geschiedenis van het marineterrein wordt uitgelegd. Eenmaal 
terug is er wat tijd om dingen voor jezelf te doen en is de keuze dus snel gemaakt: zwemmen, om eens 
lekker af te koelen. Vervolgens in uniform om te gaan eten. Na het eten is het tijd om naar twee presentatie te 
kijken hoe het bij het zeekadetkorps in Zweden en Canada gaat. 
 
Dag 3: 22 oktober 
Vandaag is het al snel weer warm dus na het ontbijt zo snel 
mogelijk weer het water op met alle vaartuigen waar we de 
laatste dagen mee hebben gevaren. Omdat de groep werd 
opgedeeld, worden voor het roeien groepen samengevoegd om 
toch een boot te vullen. Dit is erg gezellig en gaan we dus alle 
kanten op, behalve de goede. Voor het wisselen van roeiboot en 
zeilboot krijgen we nog een soort demonstratie van de marine 
met een helikopter, die iemand in en uit het water laat zakken. 



Na de wissel heb ik de tijd om eens te gaan zeilen in een laser, een zeilboot met maar een zeil voor een 
persoon. Na een uur of anderhalf is het je klaar maken om na het eten te gaan winkelen in de straten van 
Mumbai. Het was een hele beleving aangezien overal waar je komt iemand wel iets aan je probeert te 
verkopen, van een fluit tot schoenen. Gewoon rustig winkelen kan daar ook in de ‘duurdere winkels’. Hier 
koop je nog steeds veel goedkoper spullen dan in Nederland maar voor India is het duur. Zo komen we op 
een gegeven moment een winkel tegen met allemaal Lacoste 
spullen. De prijzen zijn zo laag dat je voor het zelfde geld dat je 
in Nederland voor een shirt betaalt hier er drie kan kopen. Voordat 
we met de bus teruggaan komen we langs een bakkerij waar je 
lekkere chocoladeproducten kunt kopen, waar het dus druk wordt 
met zeekadetten. Na het eten zijn de laatste drie landen aan de 
beurt om te vertellen wat zij in hun land voor zeekadetkorps 
vormen. 
 
Dag 4: 23 oktober 
Vandaag is het zo ver om te gaan oefenen voor de regatta. We 
beginnen met het hele team in een grote kajak voor 10 
personen. Tussen het oefenen door is er daarom ook tijd voor wedstrijdjes tussen de drie teams. Nadat alle 
drie de schepen weer op het land liggen, is er even tijd om voordat het volgende onderdeel begint even af te 
koelen met wat limonade. Volgens de planning moet er worden gezeild maar omdat er te weinig wind staat, 
is het niet doorgegaan. In plaats hiervan kunnen de kano's het water in om te oefenen en is er tegelijk in het 
zwembad tijd om te oefenen voor de zwemwedstrijd. Na de middag is er weer een ritje naar het centrum 
gepland om weer eens flink te lachen, anders dan de vorige keer worden we gemengd door de straten van 
Mumbai geleid waar weer veel rare verkopers rondliepen met trommels, kettingen, ballonnen en meer van 
dat soort dingen. 
 
Dag 5: 24 oktober 
Het is in de ochtend weer vroeg op, na de vlaggenparade vlug ontbijten en daarna om kleden in uniform. De 
Indiase zeekadetten hebben een parade geoefend om te laten zien aan alle buitenlandse kadetten en de 
delegaties uit verschillende landen voor een conferentie. Na een indrukwekkende parade is het weer tijd om 
te oefenen voor de regatta die er aan komt. Omdat we niet de hele ochtend meer hebben, is er maar tijd om 

voor een onderdeel te oefenen. Na de lunch is er een sightseeing 
door Mumbai. Hier rijen we door alle drukke straten om de mooiste 
plekken te bekijken en historie te kunnen zien in Ghandi´s huis. 
In de avond was er een diner met de leden van de zeekadet 
(ISCA) conferentie. 
 
Dag 6: 25 oktober 
Vandaag is het een relaxdag. We worden met de bus naar de 
gateway of India gebracht waar we per boot naar de andere kant 
van de baai worden gebracht. Na een boottocht van ongeveer een 
uur, waar we tussen de zeeschepen door varen, die voor anker 
worden gelost, komen we aan de andere kant van de baai aan. 
Hiervandaan worden we naar een plaats gebracht waar we 

worden ontvangen voor een zeildag zonder competitie met kieljachten en een aantal verschillende catamarans. 
Na het zeilen is er even tijd om op adem te komen met een lunch. Na de lunch is er op het strand tijd om even 
rustig aan te doen. Aan het einde van de dag is er weer een lekker tochtje terug naar Mumbai. Met een 
mooie aankomst bij zonsondergang meren we weer af bij de 
gateway. Na de busrit terug staat het avondmaal al weer klaar. 
Na het eten is het tijd voor een exercitiedemonstratie van elk 
land. 
 
Dag 7: 26 oktober 
De laatste dag is het tijd voor de regatta. Omdat het in de morgen 
goed waait is het eerste onderdeel zeilen. Het zeilen wordt 
gedaan in drie klasse namelijk in een laser, 420, en een caddy. 
Er worden drie wedstrijden gezeild waar alle drie de klasse te 
gelijk in starten. Na het zeilen is er tijd voor de zwemwedstrijden, 
die in vergelijking met de zeilwedstrijden erg snel gaan. Na de 
lunch gaat het verder met de kano´s, zowel dubbel als enkel. 
Daarna zijn de roeiboten aan de beurt om 500 meter mee te roeien en het eindigt met de kajaks. Na de 
regatta is er tijd voor ontspanning. Dit keer proberen we in het zwembad een piramide te maken. Tijdens het 



afscheiddiner worden ook de prijzen uitgereikt van de regatta. Voor elk onderdeel van de regatta wordt voor 
de eerste plaats een prijs uitgereikt.  
 

Dag 8: 27 oktober 
De dag van de terugreis. Omdat het vliegtuig al vroeg vertrekt, is 
het dit keet vroeg opstaan en ontbijten. De bus met Nederlandse 
en Zweedse kadetten vertrekt om zeven uur vanaf het TS Jawahar 
om de laatste reis door Mumbai te maken. Na afscheid te hebben 
genomen, is het tijd om naar het vliegveld te gaan. Omdat we 
samen met de Zweden naar Londen vliegen zitten we in het 
vliegtuig bij elkaar wat de reis erg gezellig maakt. Op Heatrow is 
het ook tijd om afscheid te nemen van de Zweedse kadetten om 
vervolgens te wachten op het vliegtuig naar Schiphol om daar 
weer eindelijk naar huis te gaan. 
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