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Voorwoord van de voorzitters 
2017 ligt alweer achter ons en we kijken terug op een mooi jaar met als wellicht meest in het 

oog vallende hoogtepunt de eerste serie RS-Quest zeilboten. De aankoop was mogelijk dankzij 

de financiële bijdrage van de Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF) en een korting van 

de leverancier Aquavitesse. Gedurende het zomerkamp 2017 werden de eerste elf boten in 

Hellevoetsluis in ontvangst genomen en na een gedegen instructiedag werden de eerste ba-

nen gezeild. Tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam heeft de formele overdracht van de 

RS-Quest onder grote publieke belangstelling plaatsgevonden. Symbolisch is het roer overhan-

digd door de secretaris van de SMF, mevrouw Drs. Annette Schneemann – de Haas, waarna ik 

het roer weer heb kunnen overdragen aan de jongst aanwezige zeekadet van Zeekadetkorps 

Schiedam, de nieuwe eigenaar van deze RS Quest. De firma Aquavitesse, leverancier van de RS-Quest, bood 

een wisselbokaal aan voor de te houden wedstrijden. Bij het sluiten van het jaar zijn bijna alle korpsen voorzien 

van een nieuwe boot om de toekomst in te zeilen, of in blijde afwachting er van. 

Behalve op de Wereldhavendagen was het Zeekadetkorps Nederland dit jaar ook aanwezig bij Sail Den Helder 

2017. Met vijf korpsschepen hebben we het evenement bezocht en hebben Zeekadetten de Koninklijke Marine 

bijgestaan bij de Marinedagen en onze bekendheid in de maritieme sector vergroot. Tijdens onze VIP vaardag 

hebben we onze gasten bedankt voor hun steun afgelopen jaar en hen het nieuwe Engelse zeekadet opleidings-

schip TS Royalist kunnen laten zien. Een bezoek dat zeekadet zijn in verschillende landen een mooi perspectief 

bood. 

Bestuurstechnisch lijken we uit het slop te zijn. Alle bestuursfuncties zijn vervuld en we hebben een nieuwe be-

stuursfunctie geïntroduceerd die de portefeuille Communicatie zal beheren. Hierin is vooral aandacht voor alle 

nieuwe media zoals internet, Facebook, Instagram en Twitter. De mogelijkheden, maar ook de gevaren van der-

gelijke communicatiemiddelen en de ondersteuning van alle lokale korpsen staan in grote belangstelling. 

Bij mijn aantreden had ik al laten weten dit voorzitterschap voor een beperkte tijd op mij wilde nemen. Ik ben dan 

ook blij dat ik een aflosser heb kunnen vinden die geheel doordrenkt is met Zeekadet zijn. Als oud Zeekadet en 

later als Inspecteur Zeekadetkorps Koninklijke Marine zijn de banden met het Zeekadetkorps nooit verdwenen. In 

de Algemene Raad vergadering van 4 november heb ik dan ook met een gerust geweten mijn functie kunnen 

overdragen aan Kapitein ter Zee van de Technische Dienst Bart Escher. 

Wijnand Kramer 

 

En met veel plezier neem ik het voorzitterschap van het Zeekadetkorps Nederland over. 

Heel veel dank aan Wijnand Kramer, die ons vele jaren in diverse functies verder heeft ge-

bracht. Wijnand is begonnen als Zeekadet, werd later Inspecteur Zeekadetkorps Koninklijke 

Marine, en is twee keer voorzitter van het Zeekadetkorps Nederland geweest. Daarom ben 

ik blij dat Wijnand ons blijft steunen als hoofdbestuurslid voor internationale zaken en als 

contactpersoon voor de International Sea Cadet Association ISCA. 

Komende jaren wil ik vooral bijdragen aan de continuïteit en versterking van het Zeekadet-

korps Nederland. Enkele nieuwe korpsen, meer bekendheid en meer leden zijn zeer wel-

kom voor ons en de maritieme sector. De aantrekkende economie biedt daarbij kansen. En 

dat is waarvoor wij en onze sponsors het doen: WIJS DE JEUGD DE WEG NAAR ZEE.    

De ZEE, de maritieme sector in breedste zin. Niet alleen de Marine, koopvaardij, visserij, binnenvaart, etc. Ook 

de maritieme beroepen die dit mogelijk maken als scheepsmonteur, scheepsbouwer, verkeersleider, loods, ha-

venlogistiek en noem maar op.  

Het Zeekadetkorps biedt die kansen. 

Bart Escher 



Activiteiten 
Het jaar 2017 was voor het Zeekadetkorps Nederland (ZKK 

NL) een periode van bestuurlijke consolidatie en vloot-

modernisatie. Buiten de “standaard evenementen” als deel-

name aan herdenkingen, zeilwedstrijden, het zomerkamp 

en diverse lokale activiteiten werd er deelgenomen aan Sail 

Den Helder waar de korpsen hand- en spandiensten aan 

de organisatie verleenden en aan de Wereldhavendagen. 

Gedurende 2017 is het Hoofdbestuur bezig geweest met 

het (verder) aanhalen van de banden met de Koninklijke 

Marine, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders 

en de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Daarnaast zijn 

de eerste stappen gezet om tot een samenwerking met de 

binnenvaart te komen, is het Huishoudelijk Reglement ge-

actualiseerd en is er een aanvang gemaakt met het ontwik-

kelen van een protocol “Optreden bij ongewenst gedrag”.  

Met het Nationaal Comité 4&5 mei en Scouting Nederland 

is in april een nieuw convenant gesloten over de bijdrage 

van ZKK NL en Scouting aan  de Nationale dodenherden-

king en de voorbereiding daarop. 

Op 4 mei was het ZKK NL door kadetten uit diverse korp-

sen vertegenwoordigd bij de Nationale Dodenherdenking 

op de Dam in Amsterdam  Op deze dag namen de meeste 

korpsen ook deel aan lokale ceremonies.  

In de avond van 18 juli werd het Zeekadetkorps Arnhem 

opgeschrikt door het bericht dat hun korpsschip, de Pax, 

water maakte vanwege een kapotte afsluiter in de sewage 

tank. Door de brandweer is voorkomen dat het schip zou 

zinken, maar omdat het zwaar vervuilde water ruim ander-

halve meter in het schip stond is de schade zodanig groot 

dat herstel ruim een jaar zal kosten.   

Het nationale zomerkamp vond plaats van zaterdag 22 juli 

tot en met vrijdag 28 juli op het Haringvliet met Hellevoet-

sluis als basis. Aan het zomerkamp deden circa 250 zeeka-

detten mee (waaronder 8 Britse Sea Cadets), verdeeld 

over 14 korpsen en 11 korpsschepen. Op de openingsdag 

werd het kamp bezocht door de burgemeesters van Helle-

voetsluis en Rotterdam, die van de Commandant Zomer-

kamp, KLTZ H. Sinke, een rondleiding over de schepen 

kregen. Gedurende het gehele zomerkamp werden diverse 

wedstrijden geroeid en gezeild en werden de traditionele 

avondspelen gehouden. Op de woensdag werden de eer-

ste 11 RS Quest zeilboten afgeleverd, waardoor ook met 

deze nieuwste aanwinst gezeild kon worden. Mede door de 

(traditionele) steun van de Koninklijke marine in de vorm 

van gemotiveerd personeel en een aantal sloepen kon we-

derom gesproken worden van een uiterst succesvol kamp. 

Vanwege de sluiting van het Marine Etablissement Amster-

dam moest het ZKK Amsterdam op zoek naar een nieuwe 

locatie. Hierbij werd al snel duidelijk dat er afscheid diende 

te worden genomen van het korpsschip de Pontresina, in 

bruikleen van het ZKK NL.  



In dezelfde periode kwam het Zeekadetkorps Schiedam tot 

de conclusie dat afscheid moest worden genomen van het 

korpsschip de Spica vanwege de verslechterde materiele 

status van het schip. Dit combinerende heeft het hoofdbe-

stuur doen besluiten om de Pontresina in bruikleen te geven 

aan het Zeekadetkorps Schiedam. Op 7 augustus is het-

schip verhaald naar Schiedam. ZKK Amsterdam heeft inmid-

dels een nieuw onderkomen gevonden bij het Nieuwe Meer. 

Op 15 augustus vond de Nationale Indië herdenking plaats 

in Den Haag. Ook aan deze plechtigheid werd door zeeka-

detten uit Rotterdam en Den Haag op uiterst waardige wijze 

deelgenomen. In het weekend voorafgaand kregen de ka-

detten een uitleg over  de achtergronden van de herdenking 

door het bestuur van de Stichting Herdenking 15 augustus. 

Gedurende de Wereldhavendagen te Rotterdam van 1 tot 3 

september werd het ZKK NL vertegenwoordigd door het 

ZKK Rotterdam en het ZKK Maassluis, die met hun korps-

schepen lagen afgemeerd in de Rijnhaven en daar diverse 

activiteiten voor de vele bezoekers organiseerden. Verder-

was het ZKK NL prominent vertegenwoordigd met een stand 

nabij de valreep van Zr.Ms. Karel Doorman, waar ook een 

RS Quest stond opgesteld. 

Op 23 september vierde ZKK Alkmaar haar 40-jarig jubile-

um. De heer G.J. Hoogland is gedurende deze 40 jaar voor-

zitter van het korps geweest, waarvoor hij zich met verve 

ingezet heeft. Tevens heeft hij in deze periode veel bete-

kend voor het ZKK NL. Om deze reden heeft de Algemene 

Raad unaniem besloten om de heer Hoogland te benoemen 

tot erelid van het Zeekadetkorps Nederland. Tijdens de jubi-

leumviering is de daarbij behorende oorkonde aan de heer 

Hoogland uitgereikt door de voorzitter ZKK NL. 

Op 12 november namen de korpsen Hellevoetsluis en Arn-
hem, tezamen met de Sea Cadet Unit Bideford uit het Ver-
enigd Koninkrijk, in Oosterbeek deel aan de “Remembrance 
Day Ceremony” op de Airborne begraafplaats te Ooster-
beek. Voorafgaand voeren de Britten aan boord van de 
Zeefakkel naar Arnhem. 

Uitgereikte onderscheidingen: 

Zilveren Koggeschip:  

8 april: W.H. Voermans (Heerhugowaard) 

Zilveren Jakobsstaf: 

16 januari: ZKO1 J. Wienesen (Amsterdam) 

15 juli: OPPSPR J. John (Heerhugowaard) 

Samenstelling hoofdbestuur per 31 december 2017 

 
Voorzitter:     A. Escher, KTZ(TD) 
Vicevoorzitter:   G. de Bock 
Penningmeester:   R.M. Kramer 
Secretaris:    G.H. van Beest, KLTZ BD 
Lid/Internationaale zaken W.J. Kramer, KTZ(T) BD 
Lid/TV:    J.C.H. de Neef 
Lid/PR:    R.J. Hagman 

Lid/Opleidingen:   P. Prins  

Lid/Communicatie:  E.A. Aaldijk 



Cijfers 
Sterkte per 31 december 2017 

Nevenstaande tabel is een weergave van de 

sterkte per 31 december 2017. 

In 2017 was er helaas sprake van een lichte 

dalging in de korpssterkte ten opzichte van 

2016 door het achterblijven van de instroom 

aan ketelbinkies en aspirant-kadetten t.o.v. 

de uitstroom op 23-jarige leeftijd.  

Werving is daarom één van de voornaamste 

speerpunten van het  hoofdbestuur en zal 

ook centraal staan bij de in 2018 te houden 

kaderdag waar een aanzet zal worden gege-

ven tot het concipiëren van de lange termijn 

visie van het ZKK NL  

Korps = korpsleiding en jeugdleden 

Belangstellingsregistratie 

Bij de zeekadetkorpsen wordt de belangstelling voor een nautisch beroep bij de jeugdigen gewekt door de activi-
teiten en door degenen in het korps, die in een nautisch beroep werkzaam zijn of een opleiding daarvoor volgen. 
In het volgende overzicht is aangegeven hoeveel korpsleden dit betreft. 

Financieel jaarverslag 

Voor het financieel jaarverslag 2017 van het Zeekadetkorps Nederland wordt u verwezen naar de website op 

www.zkk.nl. (www.zkk.nl/project/jaarverslagen/) 

Indien u een “hard copy” van dit financieel jaarverslag wenst te ontvangen, kunt u dat aanvragen door een email 

te sturen naar secretaris@zkk.nl  

Korps Bestuur Vrijwilligers Korps Sterkte * 

Alkmaar 5 9 37 51 

Amsterdam 4 2 16 22 

Arnhem 5 2 22 29 

Delfzijl 4 3 16 23 

Den Haag 1 2 10 13 

Den Helder 4 4 18 26 

Gouda 5 7 24 36 

Harlingen 5 24 43 72 

Heerhugowaard 3 2 29 34 

Hellevoetsluis 5 6 20 31 

IJmond 4 3 16 23 

Lemmer 4 6 19 29 

Maassluis 7 4 32 43 

Moerdijk 3 3 19 25 

Rotterdam 2 5 27 34 

Schiedam 3 6 17 26 

Urk 8 4 32 44 

Vlaardingen 4 0 30 34 

Waalwijk 5 4 21 30 

Hoofdbestuur 9 2 0 11 

Totaal 90 98 448 636 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Korpssterkte 31 december 487 487 459 463 448 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 14 11 10 5 8 

  2,9% 2,3% 2,2% 1,1% 1,8% 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 39 35 33 33 57 

  8,0% 7,2% 7,2% 7,1% 12,7% 

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 42 43 51 43 36 

  8,6% 8,8% 11,1% 9,3% 8,0% 

~ Waarvan actief bij binnenvaart     20 19 22 

      4,4% 4,1% 4,9% 

~ Waarvan actief bij ander varend beroep     6 5 8 

      1,3% 1,1% 1,8% 

~ Waarvan actief  in ander nautisch beroep     25 19 36 

      5,4% 4,1% 8,0% 

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 60 58 61 56 67 

  12,3% 11,9% 13,3% 12,1% 15,0% 

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 155 147 155 137 198 

  31,8% 30,2% 33,8% 29,6% 44,2% 

Nevenstaande tabel geeft 

een inzicht in de grote 

ZKK NL betrokkenheid 

met de maritieme sector. 

De getallen betreffen zo-

wel kadetten, kader als 

korpsleiding. 

De doelstelling van het Zeekadetkorps is “het voorbereiden van de jeugd op een maritieme beroepskeuze”. In 

2017 is aan deze doelstelling voldaan want van de 27 zeekadetten die hun diverse korpsen hebben verlaten, zijn 

er 8 (= 30%) begonnen in een nautisch beroep of nautische opleiding. De plaatsen van deze uittreders zijn voor-

namelijk ingenomen door korpsleden in de leeftijdscategorie 17 jaar en jonger, die nu nog een opleiding in het 

algemeen voorbereidend onderwijs volgen voordat er een keuze voor een beroepsopleiding wordt gemaakt. Het 

motiveren van deze groep jongeren om na het behalen van het diploma te kiezen voor een nautische opleiding is 

een punt dat bij zowel het hoofdbestuur als bij de korpsen grote aandacht.  heeft.  Van de kadetten die per 31 

december 2017 een nautische opleiding volgden, zat 50% op het VMBO, 28% op het MBO en 22% op het HBO. 
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