
Nieuwsbericht 

Geslaagd zomerkamp: 
we kijken uit naar volgend jaar 
6 augustus 2008 - Van 12 tot 19 juli 2008 vond in Lelystad het landelijk Zomerkamp van het Zeekadetkorps 
Nederland plaats. 
 
Ronald van der Plas, opperschipper van het Zeekadetkorps IJmond, en Michael van Duijn, opperschipper 
van het Zeekadetkorps Delfzijl, maakten een verslag van het geslaagde kamp. 
 
Zaterdag 12 juli 2008 
Na een jaar lang wachten, was het dan eindelijk weer zo ver. Het landelijk zomerkamp stond op het punt om 
te beginnen. Dit jaar werd het zomerkamp in Lelystad gehouden. Voor de meeste korpsen was het goed te 
varen, gezien de centrale ligging van Lelystad. Zoals elk jaar kwamen de verschillende korpsen met hun 
eigen schip. Na een afwezigheid van negen jaar was ook dit jaar de Willem Beukelsz van het zeekadetkorps 
IJmond erbij. Het oude voormalig visserijonderzoekvaartuig was na al die jaren van renovatie eindelijk weer 
op het zomerkamp, wat het kamp voor een hoop 
kadetten al uniek maakte. 
Naast de Willem Beukelsz zou ook de Roermond op 
het kamp verschijnen. Zoals wellicht bekend is, 
ontbreken er diverse essentiële onderdelen van onder 
andere de hoofd- en hulpmotoren, waardoor het schip 
gesleept zou worden. Het slepen zou gedaan worden 
door de walletjes van de Marine. Het mocht echter niet 
zo zijn, want er stond die dag te veel wind om de 
Roermond veilig te kunnen slepen naar Lelystad. Zo 
zou het de rest van de week helaas ook zijn, zodat de 
Roermond niet heeft deel kunnen nemen aan het 
zomerkamp. Voor de kadetten werden echter allerlei 
voorzieningen getroffen zodat zij als nog deel konden 
nemen aan het zomerkamp. 

Zoals altijd 'druppelden' de schepen op zaterdag 
binnen. Uiteindelijk lagen alle schepen rond 15.00 uur 
afgemeerd aan de kade en was het kamp compleet. 
Laat het zomerkamp dan nu ook maar beginnen was 
de gedachte van veel kadetten. Zoals traditie- getrouw 
vinden elk jaar op de eerste dag van het zomerkamp 
altijd het beginbaksgewijs en het kennismakingsspel 
plaats. Door omstandigheden kon het baksgewijs niet 
doorgaan en werd dit verplaatst naar zondag. Op naar 
het kennismakings- spel dan maar. Jaren geleden was 
het spel ieder jaar hetzelfde, pas sinds de laatste jaren 
lijkt het een sport te worden om ieder jaar weer een 
uniek programma in elkaar te draaien. Het doet mij dan 
ook genoeg om te schrijven dat het wederom gelukt is. 
Voor het spel werden alle kadetten opgedeeld in totaal 

negen groepen, zodat iedereen door elkaar heen gemengd zat. Elke groep deed vervolgens de volgende 
spellen: mikado, eierrace, brancardrace, seinen met vlaggen en knopen met een lange tros en een pauze 
om wat lekkers te drinken. 
 
Zondag 
Het zomerkamp was 'geopend' en het zeilen kon beginnen. Voor deze dag stond er vrij zeilen op het 
programma, maar voordat er gezeild kon worden moest eerst het materiaal uitgedeeld worden. Zo gezegd 
zo gedaan, het materiaal werd uitgedeeld en de sloepen werden opgetuigd. In de ochtend mocht er alleen in 
de haven gezeild worden, bij iedereen kriebelde het enorm om toch naar buiten te gaan. Een korps kon het 
gevoel niet weerstaan en besloot naar buiten te gaan. 



's Middags was het dan eindelijk zo ver. De sloepen 
mochten naar 'buiten'. Er stond een aanhoudende 
windkracht vijf, waardoor het werken geblazen was 
voor de bemanningen. Doordat de wind al een paar 
dagen zuidwest stond waren de golven buiten al aardig 
opgebouwd, waardoor iedereen goed door elkaar 
geslingerd werd. Na een paar uur slingeren in de 
sloepen werd er koers gezet terug de haven in. Hier 
werden de sloepen afgemeerd en het zeilmateriaal 
opgedoekt en opgeschoten. 
Na het eten was het tijd voor weer een gezellig 
avondspel. Dit keer was het de beurt aan het 
beroemde Plan Langendoen en een nieuwkomer het 
Van Deldenspel. Het Van Deldenspel bestond uit twee 

teams, twee vletten en een ingezeepte balk er tussen. 
Per team werd er steeds een kadet naar voren 
gestuurd. De bedoeling van het spel was om zittend op 
de balk de tegenstander er van af te duwen. Wat zeer 
in de smaak viel bij de kadetten. 
Het Plan Langendoen schitterde dit jaar weer zoals 
altijd. Helaas was er dit jaar een kleine aanpassing in 
het parcours nodig. Het tokkelen in het begin kon dit 
jaar helaas niet doorgaan, maar alle andere onderdelen 
compenseerden dat meer dan genoeg. De kadetten 
streden ook dit jaar weer voor de felbegeerde trofee. 
Aan het einde van de week zal duidelijk worden wie de 
winnaar is! 
 

Maandag 
De trektocht een doorn in het oog van onderofficieren, 
een groot plezier voor iedere kadet. De trektocht ging 
dit jaar van Lelystad naar het eiland Hooft voor Muiden. 
Voor de heenreis had de zeilcommissie een 
spannende zeilrace in gedachten van Lelystad naar 
Hooft. Helaas begreep niet elk korps dat, waardoor de 
wedstrijd niet zo spannend was, als die had moeten 
zijn. Korps Arnhem kwam als eerste, nauw gevolgd 
door korps IJmond. Het enige verschil tussen beide 
korpsen is dat korps IJmond wel alle boeien had 
gerond en Arnhem niet. Nadat beide korpsen 
afgemeerd lagen aan het eiland duurde het nog een 
lange tijd voordat de volgende sloep naast hen lag. 

Vanwege de lange afstand van de wedstrijd waren 
beide korpsen ver uitgelopen op de rest. Toen iedereen 
lag afgemeerd had men al aardig trek gekregen. 
Sommige korpsen waren zeer fanatiek en begonnen 
meteen hun sloep om te bouwen tot 
slaapaccommodatie. Andere vonden het wel welletjes 
geweest met de sloep en gingen aan land 'op zoek' 
naar eten. Het eten kwam deze avond in de vorm van 
een overlevingspakket van de Marine. Het pakket 
bestond uit allerlei soorten eten. Echter moest zo 
ongeveer alles met warm water aangemaakt worden. 
Zo waren er vier verschillende pakketten, voor een 
ieder zat er wel iets lekkers tussen. In het pakket zat 
voedzame snoep, heerlijke toastje met leverpastei, 

warme maaltijden, warme toetjes, soepen, thee en nog veel meer. Voor de meeste kadetten genoeg om er 
meer dagen van te kunnen eten. Terwijl het pakket normaal gebruikt wordt om 24-uur van te kunnen leven. 



Na het eten gingen de korpsen die nog geen 
slaapplaats hadden hard aan het werk deze te creëren. 
De meeste korpsen maakten van hun nobele sloep één 
groot slaapverblijf. Een paar kadetten vonden de sloep 
niet groot genoeg en hadden daarom op het eiland hun 
slaapverblijf neergezet. Nadat iedereen voorzien was 
van een droog dak voor de nacht werden er wat 
spelletjes op touw gezet. De jonge kadetten konden 
nog even uitrazen van al het snoepgoed wat ze 
hadden gegeten die avond, waarna ze naar 'sloepen' 
af gingen. 
 
Dinsdag 
In tegenstelling tot de heenreis zou er op de terugreis 
geen zeilwedstrijd gevaren worden. De wind stond nog 
steeds zuidwest, waardoor de terugreis niet bijzonder 
was. Er kon immers ruime wind gezeild worden richting Lelystad, waardoor het één saaie lange vaart zou 

worden. Hierop besloten Karel en Ad dat het best wat 
leuker gemaakt kan worden. Dit deden zij door middel 
van een stootwil te water te laten en 'Man overboord' te 
roepen, sloepen manoeuvres uit te laten voeren, dwars 
door elkaar heen te varen, etc. Al met al werd er van 
een saaie terugreis toch nog een gezellige en soms wel 
fanatieke terugreis gemaakt.  
Omdat de kadetten de afgelopen nacht weinig slaap 
hadden gekregen, vanwege het vele keten natuurlijk 
met zijn allen, stond er een rustig avondspel op het 
programma. Namelijk het gezamenlijk kijken naar een 
film. Ook dit avondspel hebben de kadetten zich 
uitermate prima vermaakt, waarna ze daarna op tijd 
kooien af konden voor de volgende dag. Het begin van 
de zeilwedstrijden! 

 
Woensdag 
De woensdag stond in het teken van de relatiedag. 
Van 11.00 tot 16.00 uur waren belangstellenden en 
mensen die iets voor het zeekadetkorps betekenen 
aan boord van de verschillende korpsschepen 
uitgenodigd voor een hapje en een drankje. Ook onze 
buitenlandse gasten maakte gebruik van deze 
gelegenheid om eens een kijkje te nemen op de 
verschillende korpsschepen. De kadetten die wacht 
liepen gaven ook graag een rondleiding op hun 

korpsschip. 
Na de 
avondmaaltijd 
was het tijd 
voor het avondspel van de woensdag. Iets waar de nieuwe 
kadetten, die voor het eerst mee gingen op zomerkamp, 's nachts 
soms wel even wakker lagen na alle verhalen. Het was weer tijd 
voor de doop. Na wat organisatorische problemen hebben de 
onderofficieren van de avondcommissie toch weer een leuk 
parcours opgezet. Het is bij de doop de bedoeling dat de nieuwe 
kadetten een parcours volgen en uiteindelijk door Neptunes gedoopt 
worden. Dan pas zijn ze een echte zeekadet. Het parcours begon in 
de haven waar de dopelingen een tros naar een nabij gelegen 
zandvlakte moesten slepen. Hier eenmaal aangekomen moesten ze 
diverse commando’s van de leiding opvolgen. Daarna konden ze 
het parcours volgen dat onder andere bestond uit een loopbrug, 
wipwap, bandenstapel, buikglijveld, net en bel luiden in een 
driehoek van roeiriemen om uiteindelijk bij Neptunus en zijn hulp 
aan te komen voor de officiële doop. 



 
Donderdag 
's Middags was er voor de kadetten een roei/zeilestafettespel georganiseerd. Het was de bedoeling dat de 
teams bestaande uit een groep kadetten met een bijna lege zeilvlet aan het spel begonnen en via een te 

volgen parcours steeds meer onderdelen konden 
verzamelen om zich voort te bewegen met als doel 
uiteindelijk te kunnen zeilen naar de finish. Deze 
onderdelen waren op een aantal punten in de haven op 
te halen. Met de nodige wind moest in het begin flink 
aangepoot worden om met maar één roeiriem naar het 
eerste punt te wrikken waar twee nieuwe roeiriemen 
opgehaald konden worden. Het was al met al een leuke 
middag en de teams waren erg fanatiek. 's Avonds was 
het tijd voor het tweede deel van Plan Langendoen. De 
teams van de deelnemende korpsen konden hun tijd 

van zondag proberen te verbeteren of hun tweede 
team inzetten. Het was vooral een kwestie van goed 
samenwerken met het vlotroeien en vlottrekken om 
een zo snel mogelijke tijd neer te kunnen zetten. Na 
afloop werden de deelnemers opgewacht door hun 
begeleider met handdoeken en konden ze snel naar 
boord om te douchen en bij te komen. Tegelijkertijd 
was op een andere plek in de haven het vlotbouwen 
bezig. Hier kregen een aantal teams 1,5 uur de tijd om 
met een aantal balken, olievaten, en wat touw een zo 
stabiel mogelijk vlot te bouwen. Hiermee moesten ze 
vanaf een boothelling om een boei peddelen en weer 
terug. Het bleek dat het ene vlot stabieler was dan het andere, maar dat mocht de pret niet drukken. 
 

Vrijdag 18 juli 2008 
Zoals altijd was er op vrijdag weer een roeiwedstrijd 
met de WR1 sloepen. Na de briefing van de 
sloepcommandanten en de indeling van de teams kon 
de wedstrijd van start gaan. Per twee sloepen moesten 
de deelnemende roeiteams een stuk roeien door de 
haven. Uiteindelijk is de winnaar een combinatie van 
Waalwijk en IJmond geworden. Het gevreesde team 
van Arnhem heeft door een wat moeilijke start niet de 
snelste tijd kunnen behalen. Aan het eind van de 
middag was het tijd voor het eindbaksgewijs, de 
afsluiting van het zomerkamp. Zoals altijd was hierbij 
ook de prijsuitreiking van de verschillende wedstrijden 
tijdens het zomerkamp. Arnhem had de snelste tijd bij 
het Plan Langendoen en de zeilwedstrijd. Tijdens het 
eindbaksgewijs werd nog aar eens benadrukt dat de 

andere korpsen hier toch maar eens wat aan moeten gaan doen. Dat belooft dus nog wat voor volgend jaar! 



Na het eindbaksgewijs was het tijd voor de BBQ. Alle 
korpsen zaten gezellig bij elkaar van de BBQ te 
genieten met een gezellig achtergrond muziekje erbij. 
Het heeft weer erg gesmaakt. Na de BBQ was voor 
iedereen nog even de mogelijkheid om afscheid te 
nemen, wat na te praten en te feesten op de 
verschillende korpsschepen. Het was weer een erg 
gezellige afsluiting van het zomerkamp. Voor 
sommige viel het wat zwaar omdat ze de volgende 
ochtend alweer erg vroeg weg moesten met hun 
schip. 

Het was een geslaagd zomerkamp, en we kijken weer 
uit naar volgend jaar! 

 
 


