
Nieuwsbericht 

Zonnige start van het Zomerkamp 2010 
 
17 juli 2010 - Enkele honderden zeekadetten van 13 
zeekadetkorpsen liggen deze week met elf 
korpsschepen in Harlingen voor het landelijk 
zomerkamp van het Zeekadetkorps Nederland. 

De korpsschepen meren af in de Nieuwe 
Willemshaven in Harlingen. 

 
Een volle week zijn de jongens en meisjes in de 
haven van Harlingen, op de Friese waterwegen en 
op de Waddenzee bezig met zeilen, roeien en 
wrikken. Verder zijn er veel sportieve activiteiten, die 
bijna allemaal te maken hebben met het leven en 
werken op het water. Zondag en maandag maken 
de zeekadetten met de eigen beenakkervletten en WR1-sloepen van de Koninklijke Marine een trektocht 
naar Leeuwarden. 

Na een lange vaartocht lekker ontspannen op het strand van Harlingen. 
 
Dit jaar enkele nieuwe activiteiten waarmee het Zeekadetkorps onderstreept dat de jeugdleden in hun korps 
naast het plezier op het water ook veel leren. Op donderdag varen de oudere zeekadetten met drie 
korpsschepen - Freyr, Bulgia en Lacoblé - naar Terschelling. Daar zullen zij op de simulatoren van het 
Maritiem Instituut Willem Barentsz kennis maken met het werk in de stuurhut en in de machinekamer van 

zeegaande schepen. De jongere kadetten kunnen 
aan boord van de Prinses Maxima, het 
opleidingsschip van de Maritieme Academie, kennis 
maken met de nautische opleidingen. 
 
Voor de kadetten is een van de eerste klussen het 
gereedmaken van de vletten. 
 
De hofmeesters van de Logistieke dienst krijgen die 
dag les van een zeer goede kok. 's Avonds brengen 
zij het geleerde in de praktijk voor alle korpsleden en 
voor een aantal speciale gasten. Die gasten komen 
in verband met het 55-jarig bestaan van het 
Zeekadetkorps Nederland naar Harlingen. 



Elk zomerkamp begint met veel overleg tussen de leden van de Technische dienst en de leden van de 
Logistieke dienst. 

 
Het zomerkamp is mogelijk dankzij de vrijwillige inzet van leden van de korpsleidingen, van vrijwilligers die 
de korpsen ondersteunen, vrijwilligers van de Koninklijke Marine en de steun vanuit Harlingen. 

Aan het begin van het zomerkamp ontving de burgemeester van Harlingen 
de heer P.H.M. Scheffer de commandanten, eerste officieren en buitenlandse escortofficieren. De 

commandant van het Zomerkamp KTZ H.M. Leeflang overhandigde 
de burgemeester het wapenschildje van het Zeekadetkorps Nederland. 

 

De officiële start van het Zomerkamp 2010 door de commandant Zomerkamp 
tijdens een baksgwijs waarbij alle deelnemende korpsleden aantreden. 

 
Aan het zomerkamp nemen deel ZKK Alkmaar, ZKK Amsterdam, ZKK Arnhem, ZKK Den Haag, 
ZKK Den Helder, ZKK Gouda, ZKK Harlingen, ZKK Heerhugowaard, ZKK Hellevoetsluis, ZKK Moerdijk, 
ZKK Rotterdam, ZKK Waalwijk en ZKK IJmond. Verder zijn er kadetten uit Canada, Duitsland, Hong Kong, 
Zuid Korea en de Verenigde Staten. 
 
De foto's zijn van Joachim de Ruijter Fotografie. 
 


