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Zondag 24 juni, de spanning steeg ... en het was bijna 
zover, nog één nachtje slapen en de reis naar Amerika 
begon. Wat heb ik hier lang naar uitgekeken. Voor het 
eerst vliegen, voor het eerst de wereld zien, voor het 
eerst zonder iets of iemand die je goed kent. 
 
Maandag 25 juni, het is vroeg, 05:00 in de morgen en 
daar zat ik dan in de auto! We zijn onderweg naar 
Schiphol waar om 11:00 het vliegtuig zou vertrekken. 
Op Schiphol aangekomen al snel Daniëll en Roberto 
ontmoet waarop we alleen nog hoefden te wachten op 
Pepijn. Het begon een beetje spannend te worden 

maar uiteindelijk, daar kwam die aan Pepijn is wakker! 
Afscheid nemen van de familie en dan naar de vertrek-
hallen. Hier en daar wat passpoortcontroles en dat was 
het. 
We lopen met ons vieren naar de gate. G7 daar moesten 
we zijn. Het was ondertussen al bijna 11:00 dus het ging 
redelijk snel. Door de scanner heen en alles was goed. 
Voor het eerst in mijn leven in zo’n mega metalen kist, 
toch wel bijzonder. 
Het is 20:00 in de avond, in Amerika was het op dat 
moment 14:00. De eerste vlucht, welke ook meteen de 
langste was, verliep goed. In het vliegtuig mooi een 

filmpje kijken, potje kaarten, beetje gezellig kletsen en de tijd ‘vliegt’ letterlijk en figuurlijk zo voorbij. 
 
Wordt nu overgegaan op andere tijdzone (- 6). 

 
Aangekomen op Philadelphia, hier even twee uren 
wachten en we mochten weer door. Om 16:00 zaten 
we op de tweede en laatste vlucht richting Providence. 
Eenmaal aangekomen onze koffers opgehaald en om 
18:00 reden we in een bus van het Amerikaanse 
Zeekadetkorps richting de kazerne. 
Rond 21:00 even pizza gegeten en onze kamers klaar-
gemaakt voor de eerste nacht. Iedereen was moe 
geworden van de vlucht en de lange dag dus om 22:00 
zeiden wij welterusten. 
 
Dinsdag 26 juni, om 06:00 zou ik wakker gemaakt worden. Nou de waarheid was anders. Een uur eerder zat 
ik rechtop in bed.. Amerikaanse mariniers zongen hun liederen en deden hun ochtend sport. Wat was dat 
indrukwekkend, dat gaat wel even anders dan de Nederlandse krijgsmacht. 
Om 07:00 gingen we naar de eetzaal (Ney Hall Galley) toe welke vlakbij ons gebouw was. Nou wat een 
gekkenwerk, zoals daar gegeten en gedronken wordt in de opleiding is gewoon niet te beschrijven. Als we 
het over discipline hebben dan krijgen de mannen en vrouwen van mij een 10+. 
Het is ondertussen alweer 12:00 en we zijn bezig om elkaar te leren kennen. Wat dus ook betekent dat we 
elkaars exercitie gaan leren. Heel bijzonder, vooral die Canadezen want die stampen bij elk uitvoerings-
commando met hun voet. Om 15:00 waren we zelf aan de beurt, Nederlands exercitie les aan de andere 
negen landen geven. En nee dit is niet makkelijk. Uiteindelijk begonnen ze het onder de knie te krijgen en 
konden we gewoon in het Nederlands onze commando’s roepen. 



In de pauze tussen de exercitie lessen door hebben we 
nog het fenomeen: ‘Cat cradle’ geleerd. Heel bijzonder 
allemaal en het was nog best ingewikkeld ook. Om het 
even kort uit te leggen, je speelt het met twee personen 
en een touwtje. Deze plaats je tussen je vingers en na 
een paar handelingen komen hier dan figuurtjes uit. 
UITDAGING: Aan het eind van de week kreeg iedereen 
een examen. 
Het is 17:00 de werkpakken voor de volgende dag 
gestreken en netjes gemaakt, en nu weer avondmaal 

nuttigen in de eetzaal. Na het eten gingen wij bezig met 
kennismakingsspellen, zo ontdek je toch dat er een groot 
verschil zit tussen de verschillende culturen welke 
aanwezig waren. Echt een bijzondere ervaring die je 
weinig meemaakt. 
Deze dag vloog ook weer snel voorbij.Om 22:00 lagen 
we, nog wat souvenirs geruild met elkaar en uiteindelijk 
maar naar bed! Morgen gaan we naar de Amerikaanse 
kustwacht (USCG) wat wel bijzonder is, aangezien dat 
heel anders is dan in Nederland. 

 
Woensdag 27 juni, zoals elke dag om 06:00 het bed uit en om 07:00 in de eetzaal geweest. Daarna even 
een kort praatje gekregen over de wasmachines en drogers in het gebouw waarna 
we in de bus stapten om een dagje bij de Kustwacht te gaan kijken. 
Het is 10:00 en we zijn op de basis van de kustwacht. Als eerste gingen we naar 
een grote winkel welke op bijna elke militaire basis te vinden is, een Navy Exchange 
word het ook wel genoemd. 
Om 16:00 zaten we weer in de bus terug. We hebben die middag veel dingen 
geleerd. Welke wapens er gebruikt worden, welke schepen ze mee varen, hoe je een waterpomp moet 

opbouwen, in een brandweerpak gekropen 
en op zijn Nederlands ‘keesje werpen’. Het 
middageten werd zelfs geserveerd in de 
officierenzaal, allemaal luxe die dag. 
Rond 18:00, nadat we terug waren uit de 
eetzaal, mijn eerste wasjes gaan draaien. 
Ook weer anders dan in Nederland. 
’s Avonds kregen we van de XO (Officier) 
een rondleiding in de bus door Newport. 
Hierbij mooie plekjes tegengekomen en 
ook een bijzondere zonsondergang gezien 
vanaf een klif. Om 21:00 in het slaapgebouw 
spelletjes zitten spelen bij de meiden en om 
22:00 lag ik weer in mijn bed. Weer een dag 
erop zitten. Morgen gaan we kajakken! 

 
Donderdag 28 juni. Ons standaard ochtendrondje weer gehad: ‘opstaan, eten, schoonmaken’ waarna het 
dagprogramma weer startte! Het was vandaag voor velen ook een bijzondere dag. We gingen kajakken, wat 
sommigen nog nooit in hun leven hadden gedaan. Tegen 08:30 zaten we in de bus naar de bestemming, welke 
overigens niet ver van de basis was. 
Daar aangekomen kleine instructie gehad, nog flinke 
laag zonnebrand opgesmeerd en daar gingen we dan! 
En het zal ook wel weer niet, Dennis blijft hangen op de 
eerste beste rots en daar lag die dan op de kop met 
zijn kajak vol water. Werd een groot avontuur. Na de 
hele ochtend bezig te zijn geweest om 12:00 een kleine 
pauze waarin we onze lunch hebben genuttigd. Rest 
van de middag ook nog bezig geweest en om 15:00 
moe maar voldaan bij de eindstreep gekomen. Met ons 
allen nog wat waterplezier gehad en de dag was ook 
zo weer om. 
Eenmaal terug op de basis naar de eetzaal gegaan en ’s avonds hadden we Liberty. Dit houdt in dat je met 



zijn drieën vrij over de basis mag lopen naar het internetcafé of andere voorzieningen zoals winkels en een 
Navy Exchange, e.d. 
 
Vrijdag 29 juni, 06:00 de wekker ging. Het ging deze 
ochtend allemaal wat sneller dan normaal want om 
07:30 zaten we al in de bus richting de Submarine 
base (New London) Deze ochtend dingen gezien wat 
voor mij echt heel indrukwekkend was. Een identieke 
simulator van een echte onderzeeboot. Inrichting, 

apparatuur, wijze van 
optreden en het 
bewegen was allemaal 
echt. Zelf als stuurman 
deze onderzeeboot 
gestuurd en hierop een emergency blow gedaan waarbij we binnen een minuut 
van 400 ft naar 0 ft gingen. Geloof me, dat gaat steil. 
Na dat blok doorgegaan naar een grote toren waar een zwembad zit van 5 m 
breed en 30 m diep, van waaruit ze oefenen om een onderzeeër te verlaten, 
best diep. Om 11:45 hadden we lunch in de eetzaal (galley) van de Submarine 
base, hier een hele andere sfeer dan bij de marinebasis in Newport. Na de 
lunch mochten we naar de grote winkel waar ik al eerder over verteld heb. 
Hier beetje rondgekeken en wat souvenirs gekocht. 
Om 14:00 ons volgende onderdeel. Dat was een bezoek aan het museum 
waar als hoogtepunt de eerste kernonderzeeër van de Amerikaanse marine 
ligt. Veel geleerd over de WOII en het verband met Amerika. 
Om 18:00 terug op de 
eigen basis waar we 
gingen eten en hierna 
kregen we vrije tijd. 
Wie naar de winkel 

wilde, kon winkelen en wie wilde ontspannen kon gaan 
‘chillen’ in een ander gebouw met xbox, wii, film, of 
bowlen in de grote bowlinghal. 
Om 21:00 was de avond voorbij waarna we weer 
gingen klaarmaken voor de volgende dag. Op het 
programma stond wandklimmen. Lichten uit, 
welterusten (22:00). 
 
Zaterdag 30 juni. Na de standaarddingen, die in de vroege morgen worden gedaan, gingen we om 08:45 in 

de bus richting Lincoln. In de klimhal de hele ochtend 
geklommen, gaat anders dan in Nederland, je wordt 
namelijk gezekerd door een ‘rem’ in het plafond, welke 
de eerste twee meter nog redelijk losjes is. De hele 
ochtend spelletjes gedaan en gezellige groeps-
opdrachten. Ondertussen in de pauze hebben we pizza 
genuttigd in het klimcentrum. 
Om 13:00 was het feest voorbij en gingen we in de bus 
terug naar Newport. Hier kregen we de hele resterende 
middag/avond vrije tijd. De een dus verslagen schrijven 
en dan ander bezig met muziek. Was een rustige 
geslaagde dag. 

 
Zondag 1 juli. Om 06:00 ging de wekker voor een 
bijzondere dag. Het was vandaag voor Canada 
‘Canada Day’ voor Ghana ‘Republic Day’ en voor Hong 
Kong ‘establishment day’. Zoals altijd eerst naar de 
eetzaal toe, hierna schoonmaken en voorbereiden 
voor teambuilding. 
Na de teambuilding gingen we bezig met brug- en 
uitkijktraining. Leuke oefening buiten op het veld 
waarbij je opdrachten krijgt om naar NOZW (noord 
oost zuid west) te kijken of naar bepaalde graden. Veel 
geleerd aangezien je meerdere soorten graden hebt. 



Na de oefening om 10:00 gingen we vrije tijd vieren in Newport. Een sfeervol, gezellig stadje aan het water. 
Tijdens de lunch met Hong Kong mee geweest waar de 
Chinese kapitein (Mr. Chan) ons getrakteerd heeft op 
een etentje. Nog tot 17:00 rondgelopen en uiteindelijk 
terug. Terug op de basis gelijk naar de eetzaal. ’s Avonds 
hebben we van 18:00 tot 19:00 de verschillende ‘days’ 
gevierd. Als afsluiting heeft de Chinese kapitein samen 
met officieren van de verschillende landen een taart 
aangesneden. 
Om 19:00 konden we dingen voor onszelf gaan doen 
enz. tot 22:00 en toen was het weer bedtijd. 
 
 

Maandag 2 juli, 06:00 weer opstaan en ons ochtendprogramma gedraaid. 
Om 08:00 gingen we ons klaar maken om bij een school te kijken die alle 
matrozen/mariniers daar volgen. Geheel onverwacht kwam een dril instructeur 
van de USMC ons even vertellen hoe het allemaal moest en hoe het gaat. 
Daaropvolgend een 10 minuten ‘ik word kapot gemaakt‘ lesje. We vlogen met 
ons allen letterlijk door het gebouw. 
Om 12:00 naar de eetzaal en op 13:00 door naar ons volgend onderdeel. Een 
school waar les word gegeven in het varen (simulator) daar tot 16:00 rond-

gekeken en een power-
point gevolgd over de 
lesstructuur. Van 16:00 
tot 17:00 stukje vrije tijd 
waar we kleding konden 
strijken en onze was 
konden doen. ’s Avonds 
na het eten vanaf 19:00 
weer vrije tijd oftewel 
naar de amusementshal 
of het internetcafé. 22:00 
Light out! Morgen grote dag, naar Boston. 

 
Dinsdag 3 juli. Reveille 06:00 meteen door naar de eetzaal en om 07:15 boarding in de bus naar Boston. 
Onderweg gelachen met onze nieuwe vrienden en geoefend voor het cat cradle examen. Om 09:30 kwamen 
we in Boston aan bij de USS Constitution. Een oud marineschip welke vroeger heel wat kanonskogels heeft 
geschoten. Daar een vragenlijst gekregen en de opdracht gekregen om het formulier volledig in te leveren. 
Daarop volgend met onze groep naar het museum gegaan en alles klakkeloos ingevuld. 

Om 12:00 konden we gaan eten in Quincy Market 
(Boston) dit is een grote lange hal waar aan weers-
zijden tientallen etenskraampjes stonden. Ja, ook hier 
was het mega druk! 
Om 13:00 terug naar de verzamelplaats voor iets wat 
voor mij heel apart was. We gingen op ‘ducktour’ een 
tour waar je met een bus het water in gaat, een stukje 
varen. Nou is het tegenwoordig heel normaal, maar of 
deze bus nog bleef drijven … Het was mij een wonder, 
leek meer op een ‘bouwval’. Uiteindelijk toch een stuk 
gevaren met dat ding en ook nog roerganger geweest ;)! 
Ging allemaal bijzonder goed. 

Om 15:00 verder gegaan met onze vragenlijst en een 
klein stukje door Boston gelopen met de groep. Daar 
leuke gebouwen gezien en grappige dingen gedaan. 
Rond 16:00 was onze groep ook als eerste klaar en 
konden we daarop in drietallen verder onze dag in 
Boston vol brengen. 
Wij natuurlijk eerst als een kudde wilde stieren naar de 
McDonald’s gerend. Hier samengevoegd met een andere 
groep en tot 18:00 een geweldige dag gehad. Met ons 
allen in het park liggen bij 32 graden, winkels in en 
winkels uit enz. enz. ’s Avonds met een groepje bij het 
HARDROCK café geweest een wereldberoemd café 



welke in verschillende hoofdsteden te vinden is. Allemaal 
lekker en wel, achteraf niet. Twee dagen ziek geweest 
van een stukje kip ;)! 
Later op de avond om 20:30 waren we weer op de basis 
in Newport. Hier konden we onze eigen gang weer gaan 
en om 22:30 was het lichten uit en welterusten. We 
konden terugblikken op een geslaagde dag! 
 

Woensdag 4 juli. Een dag die ook nooit vergeten gaat 
worden. Het was Independence day in Amerika en wat 
is dat een gekke bende! ’s Ochtends vroeg om 05:45 
kwamen de Amerikaanse kadetten met toeters en bellen 
de kamers binnen. Schrok me wild aangezien ik dacht 
dat het brandalarm afging, binnen 10 seconden op me 
slippertjes bij de deur, kwam er een Amerikaan in je oor 
tetteren. Ja ook goeiemorgen ;)! 
Weer gegeten in de eetzaal waar overigens niks anders te zien was dan normaal. Om 08:00 onze tassen in 
gaan pakken om een nacht te verblijven op het oude oorlogsschip de USS Massachusetts, welke is gestationeerd 

in Fall River. Voordat we die kant opgingen, hebben we de rest van de ochtend nog teambuilding activiteiten 
gedaan. Ik weet zo niet wat we deze dag hebben gedaan, maar de foto’s zullen hier verder alles over vertellen. 
Om 11:30 naar de eetzaal waarna we daarna om 12:30 per bus vertrokken naar Fall River, Massachusetts. 
Eenmaal aangekomen eerst wat gaan eten/rondleiding gehad waarna we vrijetijd kregen en het schip / overige 

schepen konden gaan bekijken van binnen en buiten. 
Om 17:00 warm eten, dat zeker niet slecht was die avond. 
Na het eten nog wat rondlopen en onze bedden 
opgemaakt waarna om 21:00 de aanvang voor het 
vuurwerkfestijn begon. Honderden mensen kwamen op 
deze viering van Independence day af. Na lang wachten 
begon rond 22:00 dan eindelijk het vuurwerk en hebben 
we een half uur lang een pracht spektakel gezien boven 
het grote meer. 
Om 23:00 was het kooien af en konden we gaan slapen. 
Weer een hele bijzondere dag meegemaakt in Amerika. 
 

Donderdag 5 juli. We konden wat later opstaan, het was 06:30, wat geen verschil maakte aangezien velen de 
hele nacht niet hadden geslapen door de kou die werd rondgeblazen door het schip heen. Uiteindelijk redelijk 
moe aan het ontbijt gegaan en alles ingepakt zodat we om 09:00 direct in de bus terug konden vertrekken 
naar Newport. Om 10:00 aangekomen in Newport, daar wat spulletjes uitgepakt en meteen een nieuw tasje 
klaargemaakt om, om 11:00 te vertrekken in groepjes van drie naar de stad om gezellig rond te kunnen 
wandelen en diverse souvenirs te kopen of andere activiteiten te doen. Tussen de middag zelf wat lekkers 
gekocht bij een kraampje waarna we om 13:45 bij Bowens Warf moesten verzamelen omdat we EINDELIJK 
MAAR TOCH gingen zeilen/varen met de Schooner Aquidneck. 
Onder de reis gepraat met de kapitein en die begon te vertellen over Nederlandse zeilboten en dat er een in 
een loods lag verderop. Waarna ik vertelde dat ik uit Nederland kwam. Hij sprong nog net geen gat in de lucht, 
maar begon direct positieve verhalen te vertellen enz. Nederland en schepen, is nou eenmaal een feit. Na 
het varen, wat zeer positief uitgepakt heeft, direct terug naar de basis om ons daar verder voor te bereiden 
op de avond. 



Om 16:00 hadden we even vrije tijd en konden we ons omkleden in wat nette kleren aangezien we met een 
van de grote sponsors de ‘Navy League’ gingen 
picknicken. Picknicken in Amerika is kort gezegd 
barbecueën in het Nederlands. Om 19:00 daar 
aangekomen en heerlijk gegeten. Na het eten op het 
veld hele avond gevolleybald, wat zeer leuk is om te 
zien aangezien niet elke nationaliteit zo goed kan 
volleyballen :P! Na de picknick en de spelletjes nog een 
gezamenlijke groepsfoto gemaakt waarna we om 21:00 
terugreden naar de basis. Daar konden we verder onze 
eigen dingen doen om vervolgens snel te gaan slapen 
aangezien de volgende twee dagen, twee hele bijzondere 
dagen werden. We gingen naar New York City! 

 
Vrijdag 6 juli. Het is 06:00 in de morgen en iedereen 
staat stijf van de vrolijkheid! Voor alles en iedereen een 
grote dag aangezien we over een paar uren midden in 
New York stonden! Het was 08:00 en het gehaast was 
te zien, iedereen wilde weg. En om 10:00 was het dan 
eindelijk zover. De bus in en een reis van 4 uur maken 
richting de grote stad. Onderweg nog gestopt bij een 
mega groot wegrestaurant waar ze van alles wat hadden. 
Een McDonald’s, een Subway en nog vele eettenten bij 
mekaar. 
Om 14:00 in New York aangekomen snel onze tassen 
gedumpt in ons hotel, het YMCA hotel vlakbij Fifth Avenue en Times Square. Meteen groepen gevormd en 

wij hadden besloten om samen met Hong Kong, Zweden en enkele Amerikaanse kadetten op te trekken. Als 
allereerste gingen wij lopen naar het United Nations (UN) gebouw, dat een paar honderd meters van ons hotel 
verwijderd was. Wat een verschil met Europa, alle gebouwen enz. Het was niet te beschrijven hoe groot deze 
torens zijn en wat voor verschillen er allemaal zijn met Nederland. Ik was al dol enthousiast en er waren nog 
heel wat uren te gaan in deze grote stad. Ook een prachtig gezicht geven alle gele taxi’s welke af en aan rijden 
en je een enkele keer wat normale auto’s ziet. Na het UN gebouw bij het grote ‘treinstation’ gaan kijken wat 
immens druk was, dus waren we weer snel wederkeert naar de straat. 

Op naar de volgende bezienswaardigheden. We kwamen 
aan bij een van de grootste kerken van heel New York! 
Nou z’n kerk heb ik in mijn leven nog nooit gezien, in 
elke hoek honderden brandende kaarsen, tientallen 
mensen op de bankjes om te bidden. Indrukwekkend, 
zo kun je het wel noemen. 

Om 17:00 gingen we naar een groot ‘candyhouse’ FAO 
Scharz waar echt alles te vinden was. Ook ben ik in de 
enige echte Apple store geweest. Nou geloof mij, je 
gaat nooit zoveel MacBooks bij elkaar vinden als daar. 
Verschrikkelijk. Ben gauw weggegaan aangezien ik 
zelf fan van Microsoft ben :D! Na de Apple store door 



Central Park gaan lopen om zo de stad van een afstandje te zien. Nog door het hotel gelopen waar de film 
Home Alone is opgenomen en hierna door richting de McDonald’s aangezien we best wel ontzettende 
honger hadden gekregen. Het was ondertussen ook al 19:00. 

Na snel gegeten te hebben, aangezien we te laat waren, om 19:30 voor Broadway verzameld. Om ons naar 
binnen te werken voor de musical Mamma Mia! In eerste instantie leek het mij niet heel veel, aangezien ik 
geen musical fan ben o.i.d. Maar toen de show afgelopen was, was ik toch de eerste die staand ging klappen 
waarna de hele zaal volgde! Wat geeft dat een heerlijk gevoel. Ja, de musical is echt aan te raden. 
Toen de musical om 22:00 afgelopen was, zijn we met 
de hele groep gaan verplaatsen richting Times Square 
om het daar te bekijken in het duister. Om nou te zeggen 
dat het nacht was. Nee, het was een grote gloeiende 
lichtmassa. Zoveel licht als daar vrijkwam, heb ik nog 
nooit meegemaakt. Reclameborden van ondergoed tot 
fotocamera’s en van fotocamera’s tot potloden. Werkelijk 
waar alles kon je wel vinden! 
Om 23:00 begon de terugverplaatsing naar het hotel 
waar we onszelf met twee personen in een kamertje 
van 3 x 3 konden stoppen om zo een heerlijke nacht in 
New York door te brengen. 
 
Zaterdag 7 juli. Om 07:00 mochten we onze bedden uitkomen aangezien de vorige dag al een redelijke 
vermoeiende dag was. Het maakte niemand uit hoe of wat, want als je eenmaal naar buiten keek, stroomde 
de adrenaline alweer door je heen. Om 08:00 onderweg naar de McDonald’s waar we gingen ontbijten aangezien 
het ontbijt waar we heen zouden niet door kon gaan wegens bepaalde redenen. Heel jammer, aangezien ik 

’s ochtends niet dol ben op vette hap en koffie. Om 09:30 
terug in het hotel waar we alle tassen gezamenlijk op 
één kamer hebben neergelegd zodat we normaal zonder 
bepakking door New York konden rondlopen. 
Om 10:00 met ons allen naar het Rockefeller Center 
Building gelopen (Top of the Rock). Een gebouw waar 
je over geheel New York kunt uitkijken. Alles was te 
bezichtigen: Central Park, Ground Zero, waar nu tevens 
de nieuwe Twin Towers worden gebouwd. Ook waren 
het Vrijheidsbeeld en de wateren rondom New York te 
zien. Heel indrukwekkend want zulke dingen maak je 
misschien maar eens in je leven mee. Om 11:00 met 

hetzelfde groepje als de vorige dag weer van start gegaan met alle verschillende dingen die we gingen bezoeken. 
Als eerste waren we bij de beroemde NYPD langsgelopen. Hierop volgend in een van de weinig officiële 
M&M stores geweest waar je wat leuke shirtjes kon kopen en ontelbaar veel soorten M&M’s. Mijzelf uitgeleefd 
en een ILOVENY shirt gekocht en een shirt met een 
blauwe M&M. Na dit bezoek naar iets gegaan wat ik 
zelf een hele uitdaging vond aangezien ik voor het eerst 
in een Amerikaanse metro terecht kwam. Voor € 3 kon 
je twee uur lang in de metro. Stukken goedkoper als in 
Nederlandse treinen. 
Met de metro naar het South Ferry station gereden waar 
we om 13:00 wat konden gaan eten. Na het etentje met 
de ferry naar Staten Island gevaren waar je onderweg 
het Vrijheidsbeeld tegenkwam. Wat ik zelf interessanter 
vond was Manhattan (zie foto volgende pagina) welke 
volledig omringd werd door water wat een werkelijk 



prachtig beeld gaf. Op Staten Island uiteindelijk een deel van de groep kwijt geraakt aangezien de deuren tussen 
ons in werden gesloten. Dus na een uur om 15:00 troffen we elkaar weer in Manhattan. 
Daar via Wall Street (met de bekende stier) richting Ground Zero gelopen. Wat we daar zagen was ongelooflijk. 
Het brandweerstation welke nog geen 50 m verwijderd was van de gebouwen en waar het leek alsof het stof 
er nog opzat. Een oude man welke huilend/zingend met een doekje een herdenkingssteen aan het schoonmaken 

was. Er heerst een hele 
bizarre sfeer onder de 
bevolking die daar rond 
loopt. Het is nauwelijks 
uit te leggen. Ik raad aan 
om er heen te gaan 
zodra je Amerika een 
keer aandoet. 
Om 16:00 in de metro 
terug richting Times 
Square waar we op de 
heenweg ook ingestapt 

waren. Hier nog wat heen en weer gewandeld waarna we om 18:00 moesten 
verzamelen bij het hotel om onze tassen te gaan halen. Om 18:30 zat het hele 
spektakel erop en ik mag terugblikken op twee super geweldige dagen, welke 
mij mijn leven lang bijblijven. 
Om 19:30 een tussenstop bij een zeer luxe restaurant waar we tot een bepaald 
bedrag mochten bestellen. Op de terugweg flink geslapen in de bus aangezien 
het een zware maar mooie dag was geweest. Om 24:00 middernacht terug-
gekomen en snel op bed gedoken! Het begon eindelijk een beetje door te 
dringen dat ik gewoon met levende lijve in NYC ben geweest. 
 
Zondag 8 juli. Deze ochtend kon je kiezen of je om 06:00 uit je bed wilde, waarna je nog mee kon eten met 

het normale ontbijt of om 08:00 waar maar een beperkt 
ontbijt was. De meesten kozen voor 08:00, alleen enkele 
sportieve Nederlandse, Australische en Zweedse kadetten 
stonden buiten opgesteld om te gaan eten om 06:00. Na 
het ontbijt lekker met een klein groepje zitten bijpraten 
over de afgelopen twee weken en hoe erg we elkaar 
zouden gaan missen. 
Om 09:00 nadat de anderen hadden gegeten, kregen 
we ons Cat Cradle examen. We dachten dat het makkelijk 
werd, aangezien iedereen flink had geoefend maar nee. 

Je kreeg een touw van 100 m in totaal en je mocht met 
jouw groepje in levende lijve het spel gaan voltooien. 
En trouwens, één was de leider en de rest houdt zijn 
mond ;)! Heel veel succes. Uiteindelijk was het gelukt 
en waren we als tweede geëindigd. 
Nog wat ontspannen en om 12:00 naar de eetzaal 
gegaan om met iedereen te lunchen. Tussen 13:00 en 
16:00 hebben we de rest van de middag lopen 
schoonmaken en onze koffers volledig ingepakt. 
Ondertussen werden hier en daar nog wat souvenirs 



gewisseld en begon het afscheid al lichtelijk te komen. 
Om 16:30 begon iedereen zich langzamerhand om te 
gooien in strakke pakken en de dames kwamen in mooie 
jurken. Om 17:30 vertrokken we naar de luxe officieren-
zaal waar we per kadet/officier onze tafel aangewezen 
kregen. Gelukkig kreeg ik een stoel naast iemand met 
wie ik deze weken een speciale band had opgebouwd. 
De gehele avond gedanst en heerlijk gegeten. Gelukkig 
veel jongerenmuziek en geen klassiek gedoe! 
’s Avonds werden nog foto’s gemaakt met elkaar omdat 
iedereen besefte dat we elkaar waarschijnlijk nooit weer 
gaan zien. Om 22:30 waren we terug op de basis, waar 

de laatste handelingen aan de koffers gedaan werden. Om zo morgenvroeg te kunnen vertrekken. 
 
Maandag 9 juli, zoals altijd ging voor de laatste keer de wekker. Om 06:45 zaten we in de eetzaal en hierna 
gingen de vertrekken zoals gepland op papier. Het ene na het andere land vertrok. Tranen gingen over en 
weer. En het werd steeds stiller en leger. 
Aangezien wij als laatsten weggingen, moesten we om 08:00 nog een poos helpen met opruimen van het 
hele gebouw. Een aparte stilte hing er. Iedereen was weg, en je zou ze nooit weer zien. Om 11:00 zelf, samen 
met de Australische kadetten eindelijk in een luxe limousinebus onderweg naar het vliegveld. Het afscheid 
op het vliegveld was redelijk emotioneel. Twee weken 
is kort maar wat je kan opbouwen zijn toch goede 
vriendschappen. Gelukkig nog steeds contact met bijna 
iedereen van de uitwisseling en ik hoop velen ooit nog 
weer te zien op andere uitwisselingen. 
Om 18:00 waren we op Philadelphia Airport waar we 
probeerden te slapen wat nauwelijks lukt aangezien het 
ongelooflijk druk is daar. Het was gebeurd. In het 
vliegtuig naar Amsterdam en dinsdagmorgen 10 juli 
stonden we om 08:00 op de stoep voor Schiphol! Nog 
even gepraat en we waren moe maar voldaan terug in 
de auto naar huis gegaan. 
 
Ik kan terugblikken op twee zeer geslaagde weken, met als hoogtepunten New York en Boston. Alle activiteiten 
welke we gedaan hebben waren zeer leuk en ik heb me geen moment verveeld. Het bijzonderste vond ik 
toch wel alle verschillende nationaliteiten welke we hebben ontmoet en wat voor verschillen er binnen alle 
Zeekadetkorpsen zitten. Bij deze wil ik ook gelijk Zeekadetkorps Nederland bedanken voor deze unieke 
kans. Hopelijk mogen er in de toekomst vaker van zulke uitwisseling voorkomen. 
 
Verslag 
Dennis Postma, Zeekadetkorps Harlingen 


