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Zondag 22-7-2012, Schiedam-Noord 

Jaha... hier begint het avontuur dan. Omstreeks 16.00 uur is het eindelijk 
zover. Het leukste kamp dat je als zeekadet mee kan maken. Wat moet 
je verwachten van een kamp in Engeland en Schotland. Vraag het niet 
aan mij, ik heb écht geen idee. Zelf vraag ik me ook stilletjes dingen af in 
mijn hoofd zoals slaapplaatsen en hoe de sfeer zal zijn. Toch wel vreemd 
om met buitenlanders 2,5 week opgescheept te zitten. Geluisterd naar 
voorafgaande verhalen moet dit wel één groot feest gaan worden. Maar 
wel een feest dat ook zijn andere kant zal blijven houden. De Engelse 
discipline! 
Met al een beetje naar het programma te hebben gekeken, kan ik zeggen 
dat ik er zeker veel zin in heb! Op het vliegveld zullen wij worden opgehaald 
door een Engelse officier, die ons naar camp facilitys zal brengen. Ik ben 
erg benieuwd waar 
ik vanavond mijn 
wekker mag zetten 
en mijn beer een 
knuffel mag geven. 
Ik hoop dat er een 
relaxte en gezellige 
sfeer zal zijn tussen 
de kadetten en wij 

allen met een mooie herinnering terug kunnen kijken. 
Hier ga ik natuurlijk wel vanuit! Tevens is dit ook mijn 
eerste en waarschijnlijk laatste blogpost vanuit Schiedam. 
Ik doe mijn best om elke dag een nieuwe post op de 
pagina te zetten zodat jullie thuis ook weten wat er 
gaande is. 
 
Maandag 23-07-2012 
Aangekomen op het Bramley training centre, een paar kilometers buiten London. Alle internationals zijn 
aangekomen en tot mijn verbazing is er veel communicatie tussen de kadetten. Er is een gezellige sfeer waar 
iedereen zich in thuis kan vinden. Om 07.00 uur stond het ontbijt klaar in de keuken. En natuurlijk typisch 
Engels: worsten, bacon, ei en gefrituurd brood. En nu moet ik eerlijk zeggen dat dat niet heel erg slecht valt 
op de maag. Na het ontbijt stond een échte ‘icebreaker’ opkomst. Iedereen moest voor de hele groep vijf 
minuten iets over zichzelf vertellen.  Er kwamen veel leuke en grappige verhalen van de kadetten uit Amerika, 
Canada, Zweden, Ghana, Zuid-Afrika, Bermuda, Hongkong, Singapore, Zuid-Korea en België. Je moest iets 
vertellen over jouw hoogte- en dieptepunt als zeekadet, en wat je met dit kamp wilt gaan bereiken. Hier was 

makkelijk uit te halen dat iedereen veel nieuwe vrienden 
wilt gaan maken. 
Vandaag gaan wij de London Eye bezoeken. Het grote 
reuzenrad in het centrum van Londen. Met een prachtig 
uitzicht op de Thames en de Big Ben is het erg leuk om 
een ritje van 20 minuten te maken. Iets wat je moet 
hebben gedaan wanneer je naar Londen gaat. Vervolgens 
met de bus terug naar Bramley om lekker een avondje 
te relaxen en nieuwe vrienden te maken. 
 
Dinsdag/woensdag 24 en25-07-2012 
Wij hebben onze plek in Bramley verlaten en zijn naar 
het zuiden afgereisd richting Portsmouth. Hier is een 



Marinebasis waar een groep Engelse kadetten hun zomerkamp hebben. Het schip H.M.S. Bristol is nu in 
dienst van de zeekadetten. Dit is ook de plek waar wij voor twee dagen gaan blijven. En dat is écht goed 
bevallen naar de mening van alle internationals. ’s Avonds was er op het achterdek een gezellige bijeenkomst 
van kadetten over heel de wereld. Er werd veel gelachen met elkaar en vriendschappen werden snel gemaakt. 
Op deze marinebasis is de structuur wel anders dan wij in Nederland gewend zijn. Om zeven uur gaat de 
wekker en ga je met je groep marcherend naar de eetzaal, wat ongeveer 15 minuten marcheren is. Zo groeten 
wij elke voorbijlopende officier met onze ‘squad’. Dit gebeurt ook bij het avondeten. 
Overdag hebben wij verschillende musea bezocht. Zoals Fort Nelson, het Royal Navy Museum en hebben wij 
het schip H.M.S. Victory bezocht, het oudste marineschip in dienst. Wat bij sommigen zelfs een piraatachtige 
look opdeed. Op donderdag 26 juli zullen wij een busrit van 12 uur moeten maken om in Schotland te komen. 
 
Donderdag/vrijdag/zaterdag 27,28 en 29-07-2012 
Over deze drie dagen werd de grote groep van 42 man verdeeld over drie groepen, die elke dag zouden 
afwisselen van activiteit. De activiteiten waren zeilen en powerboating, pirate beach party en een survival 
adventure. Zelf ben ik op de 27e begonnen met de survival adventure. Met een busje is de groep naar een 
lokale scoutinggroep gereden waar wij verschillende ‘uitdagingen’ moesten ondergaan, zoals een hindernisbaan, 
boogschieten, bungeejumpen, jakobsladder en een grote, vieze, smalle, stinkende pijpentunnel waar je NIET 
in moet gaan als je bang bent voor kleine ruimtes. Per persoon kreeg je een tactical light waarmee je een 
klein beetje om je heen kon kijken wanneer je in de smalle pijpen aan het kruipen was. Voor sommigen was 
dit moeilijker gedaan dan gezegd. Het was een leuke ervaring aangezien ik eerst niet durfde omdat ik bang 
was dat ik in het midden vast zou komen te zitten en er vervolgens niet uit kan. Door de Zweedse jongens 
overgehaald en samen als team de moeilijke weg genomen. Toch erg trots op mezelf geworden toen wij er 
na ongeveer twintig minuten uit kwamen. Een unieke ervaring wat erg goed voor teammoreel zorgt! 
 
Sailing and powerboating 
Ja daar moeten wij als Nederlanders wel goed in zijn! 
Aangezien ik als Schiedammer elke zaterdag in een 
zeilvlet in de Wilhelminahaven te vinden ben. Wij werden 
niet in de o-zo-betrouwbare beenhakkervletjes gezet 
waar mooie luchtkamers inzitten. Per persoon ging je in 
een Picco-Laser. Een erg klein zeilbootje wat zelfs nog 
kleiner is dan het type zeilboot Laser. Met een wetsuit 
aan gingen wij de Schotse haven onveilig maken. Helaas 
was er weinig wind en ondiep water waardoor wij bijna 
meer geroeid dan gezeild hebben. En tóch is het gelukt 
om te kapseizen, wat naar mijn idee ook iets is wat je 
eens moet hebben meegemaakt. Een best grappige en 
natuurlijk waterige ervaring. Na twee uurtjes zeilen werd 
de lunch gegeten en voorbereidingen gemaakt om te gaan powerboaten. De Engelse/Schotse zeekadetten 
hebben van het Ministerie van Defensie de beschikking over 7 rhibs (grote opblaasbare boten met een harde 
bodem) waar tussen de 80 en 100 PK achter hangt. En dat ziet er toch écht wat leuker uit dan een 5 PK 
motortje. Met vijf man zijn wij op fullspeed over het water gegaan wat heel vet is! Je vast houden voor je leven, 
golven die over je heen slaan, mooi uitzicht en een verschrikkelijke adrenaline kick. Het is héérlijk om over 
het water te scheuren met een motor van maar liefst 100 PK. Tot zover het hoogtepunt van mijn UK Exchange. 
 
Pirate beach party 
Volgende dag weer naar dezelfde haven gereden om daar met een rhib naar een strand te vertrekken waar 
verschillende spellen gedaan zouden worden. Alle gezichten besmeerd met face paint en zelf gemaakte vlaggen 
waren ook duidelijk te zien. Van koe tot navy commando zijn langsgekomen. Op een strandje verderop hebben 

wij o.a. capture the flag en volleybal gespeeld. Het weer 
zat helaas niet heel erg mee, met een enkele plaatselijke 
regenbui zijn we toch best nat geworden. 
 
Zondag 30-07-2012 
Om 07.00 uur ging het alarm weer en zijn wij met de 
groep gaan marcheren naar de eetzaal. Hier werd de 
briefing gegeven over de dagplanning. Onze porte-
monnees konden open want wij gingen shoppen in 
Edinghbourgh. Vanaf 12.00 tot 19.00 uur werden wij vrij 
gelaten in deze grote (hoofd)stad om alle winkels van 
binnen en buiten door te nemen. Na zo’n tijd vrij weinig 
vrijheid hebben gehad was het erg lekker om even weg 
te gaan met een paar vrienden. Rond 20.00 uur werden 



er drie groepen gemaakt en gingen wij de zogenaamde Edinghbourgh ‘Dungeon’ in. Onder de oude bestrating 
zijn nog steeds de kerkers van bijna 200 jaar geleden te bezoeken. Op een spannende en ook wel enge 
manier werd hier allerlei informatie over verteld wat leuk was. Maar voor sommigen was dit klein beetje eng 
al iets te veel …  
 
Maandag 31-07-2012 
Net als de vorige dag weer vroeg eruit, ontbijten en in de bus naar Edinbourgh om het oude kasteel op de 
heuvel te bezoeken. Een heel mooi uitzicht over deze oude stad. De groep werd losgelaten om alles goed te 
bekijken en foto’s te maken. Wanneer wij uitgekeken waren mochten wij weer vrij de stad in om nog wat 
spulletjes te kopen. Na het avondeten hebben wij een kijkje genomen bij één van de Schotse korpsen. Hier 
werden drie kleine informatiegroepjes gemaakt. Eén over wapeninformatie en -behandeling, een communicatie-
klas en een knopengroep. De internationale kadetten konden bij elk onderwerp met de Schotse kadetten 
informatie uitwisselen en tegelijkertijd informatie opdoen om er dus zo van te leren. 
 
Dinsdag 01-08-2012 
Vandaag een speciale planning. Op de vroege morgen 
werd de groep afgezet op een trainingsplek waar marine 
bands uit de hele wereld optredens deden. Van moderne 
drum tot klassieke pijpspelers waren er te vinden. Een 
mooie ervaring om mee te maken, die ik Nederland niet 
tegen zal komen. Rond de middag zijn wij vertrokken 
naar Glasgow waar wij de Olympische voetbalwedstrijd 
gingen kijken tussen Egypte en Belrus, met een eind-
stand van 3-1 was het een leuke wedstrijd geworden! 
’s Avonds werden wij meegenomen naar een grote hal 
op SCTC (Sea Cadets Training Camp) Caledonia waar 
een Schotse muziekgroep was gekomen, die een work-
shop Schots dansen ging geven. Én wat hebben wij gelachen, gezweet en genoten van dit dans- en muziek-
spektakel. Met de hele groep de gekste dansen doen waar een grote logica achter zit, is heel leuk om te doen! 
Zo hadden wij een feestelijke afsluiting van ons avontuur op SCTC Caledonia, waar wij erg van hebben genoten. 
Eenmaal buiten veel foto’s met de Engelse kadetten gemaakt, die we de volgende ochtend voor de laatste 
keer zouden zien. Een mooie ervaring aan Schotland over gehouden. 
 
Woensdag 02-08-2012 
Busreis terug naar Londen waar wij de laatste vier dagen door zullen brengen. Met drie tussenstops voor 
McDonalds of Burgerking was de 10 uur durende busreis toch best gezellig! 
 

Donderdag/vrijdag 03,04-08-2012 
Deze drie dagen konden wij zelf tijd doorbrengen in 
Londen aan shoppen, sightseeing of andere leuke 
dingen. De meesten van onze groep gingen naar 
Regentstreet om daar hun geld aan de Engelse 
middenstand uit te geven. 
 
Zaterdag 05-08-2012 
Met de bus naar Greenwich gereden om daar naar het 
Royal Marine Museum gegaan. Rond 16.00 uur kon je 
de keuze maken om met de bus naar London City te 
gaan om daar tot 21.00 uur te blijven shoppen of in 
Greenwich te blijven om naar de Olympische Spelen te 
kijken. 

 
Zondag 06-08-2012 
Het is bijna zover, over twee daagjes naar huis en al je vrienden en vriendinnen verlaten. Net wanneer je zo 
close met ze bent weer gedag zeggen ... Als afsluiter zouden wij naar het museum gaan van The London 
Tower Bridge. De brug op zichzelf al zien was één, maar wat je binnen zag was geweldig mooi. Eeuwenoude 
collecties van gouden kronen en wapens waren te bezichtigen. Voornamelijk spullen van King Edward IV. 
Het was heel mooi om te zien aangezien je zoiets normaal op je televisie ziet en nu in werkelijkheid. Ook 
waren veel wapencollecties te bewonderen. 
's Avonds stond een cocktailparty gepland als afsluiter van dit kamp. Iedereen in zijn nette uniform en de 
vlaggen van verschillende landen waren al snel te zien aan de mast. Veel woordjes gedaan door de leiding-
gevende van het kamp bij het eindbaksgewijs. Sommige kadetten door hun landelijke officier een uitmonstering 
of beloning gekregen voor hun werk en opgedane ervaring. Na alle bedankjes stond binnen een heerlijk buffet 



klaar. Na het eten werden buiten alle foto’s genomen, die deze geweldige zomerherinneringen terug moeten 
brengen. De volgende ochtend werden alle kadetten afgezet op het vliegveld, wat niet zonder tranen verliep! 
 

Levenservaring! 
Zoals ik hier boven al aangeef is een Internationale uit-
wisseling een levenservaring. Iets dat mij altijd bij zal 
blijven en waar ik gouden herinneringen aan heb. De 
tijd is helaas vreselijk snel gegaan, want wat had ik nog 
graag een maandje willen blijven bij deze speciale groep. 
IK heb heel veel gelachen en leuke dingen meegemaakt. 
Maar het allerbelangrijkste: erg veel geleerd. Zowel over 
mijzelf als over mijn eigen korps terug in Schiedam. Ik zou 
er alles voor over hebben om dit elk jaar te doen. Je 
maakt zoveel nieuwe vrienden en leert onwijs veel. Dit 
is HET hoogtepunt van de afgelopen vier jaar bij de 
Zeekadetten. 
Hierbij wil ik 

ook onze commandant Stephan Krol bedanken voor alles wat hij 
heeft gedaan om het voor mij zo leuk mogelijk te maken, het was 
GEWELDIG! 
 
(Ik hoop dat ik ooit nog eens mee mag als escortofficier, dat zou 
heel mooi zijn). 
 
 
Verslag 
Chris Kastart, Zeekadetkorps Schiedam 


