
Nieuwsbericht 

Zomerkampen 2011 zijn begonnen 

 
Op donderdag 14 juli zijn de eerste 
korpsschepen van wal gestoken voor het 
zomerkamp 2011. Dit jaar geen groot 
landelijk kamp. Nu is gekozen voor drie 
gemeenschappelijke kampen: een reis 
naar Engeland, een kamp op het Brielse 
meer en een kamp op het IJsselmeer. 
Daarnaast kiezen enkele korpsen voor hun 
zomeractiviteiten een andere locatie. 
 

Zomerkamp Brielse meer 
 
Zaterdag 16 juli begon op het Brielse meer 
het zomerkamp van de Zeekadetkorpsen 
Arnhem, Den Haag, Moerdijk, Vlaardingen 
en Waalwijk. 
Zij hebben als gasten zeekadetten uit 
Engeland en Rusland. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    De reis van ZKK Den Haag 
 
 
 
 
 
 

 

ZKK Rotterdam 
 
De Rotterdamse Zeekadetten zijn op 
ZoKa in Middelharnis. 
 
Via de Maas en het Spui zijn wij op 
vrijdagmiddag aangekomen met de 
Betelgeuze gevolgd door de Blauwe Sluis. 
Ons voormalige pontje is een dag eerder 
uitgerust met een eigen radar zodat dit 
begeleidingsschip de zeilvletten ook met 
wat minder weer uitstekend in de gaten 
kan houden op het Haringvliet. Het radio 
amateurstation aan boord PI9SZR / 
Maritime heeft zaterdag nog contact 
kunnen maken met de Enterprise op het 



Brielse meer. Het Haagse korps was inmiddels aangekomen op hun zomerkamplocatie. 
Zaterdagavond is het eerste spel uitgezet met speciale GPS ontvangers. Geografische routes konden 
worden gevolgd waarbij het onmogelijk is dat kadetten, wellicht met enige opzet, niet meer kunnen 
verdwalen richting een lokale snackbar……. 
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Zomerkamp IJsselmeer 
 
Op zaterdag 23 juli begon op het IJsselmeer nabij Lemmer het zomerkamp van de Zeekadetkorpsen 
Amsterdam (als gasten aan boord bij Lemmer), Den Helder en Lemmer. 
De opzet was dat ook het Zeekadetkorps Delfzijl aan dit kamp zou deelnemen. Op vrijdag 22 juli is om 5.00 
uur is de Naarden uit Delfzijl vertrokken richting Lemmer., waarna het schip a.s. donderdag naar Den Helder 
zou vertrekken i.v.m. de werfbeurt. 
Aangezien voor het vaargebied naar Harlingen een windkracht 6 (NW) werd gemeld met nog hogere 
windkrachtwaarden noordelijker, is besloten Borkum aan te lopen. Het ZKK Delfzijl start daar een aangepast 
zomerkampprogramma. Omdat het er naar uitziet dat het weer dinsdag verbetert, vertrekt de Naarden dan 
richting Den Helder. 
 

ZKK Heerhugowaard en ZKK IJmond 
 
Woensdag 20 juli heeft het ZKK IJmond de Willem Beukelsz verhaald naar de buitenhaven. Hier hebben we 
de stores aan boord genomen en het schip zeeklaar gemaakt. De planning was om vrijdagochtend om 5.00 
uur te vertrekken. In verband met het weer hebben we besloten om 24uur eerder te vertrekken. 
Woensdagavond zijn de kadetten aan boord gekomen en donderdagochtend zijn we om 5.00 uur vanuit 
IJmuiden vertrokken. Aangezien de Willem Beukelsz nog maar over één hoofdmotor beschikt, is het schip 
gesleept door de Johanna Louisa (promotievaartuig van de KNRM in IJmuiden). Na aankomst in Den Helder 
hebben we direct enkele sloepen in ontvangst genomen en begonnen met instructie over de WR1’s aan de 
nieuwe zeekadetten. Vrijdagmiddag is het Zeekadetkorps Heerhugowaard afmeren langszij de Willem 
Beukelsz en kan ons zomerkamp beginnen. 
Woensdag sluit het ZKK Delfzijl bij dit zomerkamp aan. Dat korps zou volgens planning een dag later naar 
Den Helder varen omdat de Naarden direct na het zomerkamp een dokbeurt krijgt. 
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