
Nieuwsbericht 

Zomerkampen 2011 zijn geslaagd 

 
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 
 

Van 16 tot 23 juli zijn de Zeekadetkorpsen 
Arnhem, Den Haag, Moerdijk, Vlaardingen 
en Waalwijk op zomerkamp geweest naar 
het Brielse meer. 
 
Kijk voor beelden 
 Zomerkamp 2011 Brielse meer in beeld 
 gallery 1 
 Zomerkamp 2011 Brielse meer in beeld 
 gallery 2 
 
V.l.n.r. Pax (ZKK Arnhem), 
Aquarius (ZKK Waalwijk), 
Van Versendaal (ZKK Moerdijk), 
Assam II (ZKK Vlaardingen) en 
Enterprise (ZKK Den Haag). 

 
Gedurende de week hebben leden van andere korpsen voor kortere of langere tijd aan dit zomerkamp 
deelgenomen. Bij het korps Arnhem waren vier zeekadetten uit het Verenigd Koninkrijk aanwezig met een 
begeleidend officier, bij het korps Vlaardingen drie zeekadetten uit Rusland met een begeleidend officier.  

 
Zaterdag zijn de schepen binnengekomen op de ankerplaats bij Brielle 
en is het zomerkamp zuid met een baksgewijs geopend. ’s Avonds was 
er een kennismakingsspel. De Aquarius is kort vastgelopen op een 
zandbank door gebrekkige informatie op de kaart en van derden. 
 
ZKK Arnhem op de Pax. 
 
Zondag is er veel gezeild en levend 
stratego gespeeld. 
Voor maandag was de trektocht 
gepland. Door de weers-
verwachtingen is het programma van 
de trektocht een dag opgeschoven 
en is het zeilprogramma van 
woensdag naar de mandag 
vervroegd.  
 

ZKK Waalwijk op de Aquarius. 
 
Dinsdag is de trektocht toch 

begonnen en zijn de korpsschepen van de ankerplaats bij Brielle naar 
de locatie aan de wal 'onder'  de Brielse Brug gevaren. De verplaatsing 
was vervroegd om in verband met het weer sneller op de locatie van de 
trektocht te kunnen zijn. Tijdens de trektocht en het kamperen op het 
scoutingterrein zijn er spelen zoals voetbal, trefbal en touwtrekken 
geweest. 



Woensdag is het kampement van de trektocht opgeruimd en hebben de 
manschappen zich weer bij hun korps gevoegd. In de middag zijn 
nautische activiteiten ondernomen. In de avond heeft een SBD-spel 
(Scheepsbeveiligingsdienst) plaatsgevonden waar diverse SBD-zaken 
behandeld zijn aan boord van de korpsschepen. 
 
ZKK Moerdijk op de Van Versendaal. 
 
Donderdag was weer een zeilendag. Tweeleden van het hoofdbestuur 
bezochten het kamp. In de avond 
heeft de doop plaatsgevonden voor 
nieuwe kadetten, buitenlanders en 
een enkele liefhebber die niet zuinig 
was geweest op zijn doocertificaat. 
Vrijdag werden een nautische 
triatlon en in de middag 
roeiwedstrijden gehouden. Tot slot 
was er eindbaksgewijs met de 
bedankjes en uitreiking van de 
prijzen. Aansluitend zijn de foto's op 

deze pagina gemaakt van het totale deelnemersveld en elk van de 
korpsen aan boord van hun eigen schip. 
 

ZKK Vlaardingen op de Assam II.  
 

Zaterdag hebben de 
korpsschepen de kamplocatie 
verlaten en zijn de korpsen 
huiswaarts gegaan. Het korps 
Den Haag bleef nog tot zondag 
op het Brielse meer. 
Het zomerkamp 2011(zuid) was een zeer geslaagd zomerkamp.  
 
Er is ontzettend mooi weer geweest maar ook langere periodes van 
regen. De programmaonderdelen hebben met wat kleine 
aanpassingen gewoon plaatst kunnen vinden.  
 
ZKK Den Haag op de Enterprise 
 
Er is kameraadschappelijk met elkaar omgegaan. De korpsen hadden 
allemaal de juiste mentaliteit om niet af te wachten maar ervoor te 
zorgen dat het kamp goed liep. Er is heftig gestreden op sportief vlak. 
Met als sportief hoogtepunt de roeiwedstrijd waarbij alle teams tegelijk 
het strijdperk hebben betreden en waarbij tot op de laatste halen aan 
de riemen nog niet duidelijk was wie de winnaar zou gaan worden. 

 
 
 
 

ZKK Rotterdam 
 
De Rotterdamse Zeekadetten hebben in 
de zelfde week hun zomerkamp in 
Middelharnis gehouden. 
 

De Betelgeuze (ZKK Rotterdam) 
 in Middelharnis. 

 
Van dit zomerkamp is een fraai 
fotoalbum gemaakt dat je on line kunt 
bekijken: fotoalbum Rotterdam. 
 
 

http://onlinefotoalbum.hema.nl/onlinefotoalbum-bekijken/df8da2ca-88df-4862-a3db-af2614738da6


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zomerkamp IJsselmeer 
 
Van 23 tot 30 juli was op het IJsselmeer 
voor de ingang van de Prinses 
Margrietsluizen nabij Lemmer het 
zomerkamp van de Zeekadetkorpsen 
Den Helder en Lemmer met Amsterdamse 
zeekadetten als gast. 
Ook het Zeekadetkorps Delfzijl zou aan dit 
kamp deelnemen. Door de sterke 
windkracht bleef dat korps op Borkum. 
 

De Roermond (ZKK Lemmer) 
gefotografeerd vanaf de Lacomblé 

(ZKK Den Helder). 
 
020811 
 
 

Zomerkamp Den Helder 
Van 21 tot 30 juli was in Den Helder aan 
steiger 3 het zomerkamp van de 
Zeekadetkorpsen Heerhugowaard, IJmond 
en Delfzijl. 
 
V.l.n.r. Johanna Louisa (KNRM), Willem 
Beukelsz (ZKK IJmond) en Abel Tasman 
(ZKK Heerhugowaard) 
 
In verband met het weer zijn wij 
(ZKK IJmond) een dag eerder uit IJmuiden 
vertrokken. Woensdag 20 juli hebben wij 
het schip verhaald naar de buitenhaven om 
de benodigde stores aan boord te nemen. 
In de avond kwamen de zeekadetten aan 
boord. Donderdagmorgen om 4.00 uur 
overal en vertrokken we richting 
Den Helder. Aangezien de machinekamer 
van de Willem Beukelsz technisch niet 
meer betrouwbaar is, hebben we de KNRM 

(Johanna Louisa) gevraagd ons te assisteren. Met een gemiddelde snelheid van 7’ zijn we om 11.00 uur 



gearriveerd te Den Helder op steiger 3. Na een rustige dag was het weer vroeg 
kooien af zodat we de volgende dag weer fris en fruitig waren. 
Vrijdagmorgen hebben we bij de marine enkele WR1-sloepen in ontvangst 
genomen en een motorschouw als veiligheidsvaartuig bij het zeilen. Na een 
ochtendje op- en aftuigen om iedereen vertrouwd te maken met een WR-1 zijn we 
gaan zeilen in de haven. Tegen 16.00 uur kwam de Abel Tasman (ZKK 
Heerhugowaard) en vroeg of we wilden assisteren met het afmeren. In de avond 
was er een door de onderofficieren bedacht kennismakingsspel. Zaterdag en 
zondag regende het enorm en stond er een harde wind zodat het niet verantwoord 
was om te zeilen. Snel werd een alternatief programma bedacht om deze dagen 
door te komen. 

Zondagmiddag kregen we de gelegenheid om een 
bezoek te brengen aan de marinebrandweer. Uiteraard 
duurde het niet lang of enkele kadetten kregen het voor elkaar om in een 
brandweerauto te kruipen en de sirene aan te zetten. Maandagmorgen werd het 
weer wat beter en konden we weer zeilen op het Wad. Dinsdag begon de zon 
heerlijk te schijnen en werd een zeiltocht richting Oude Schild uitgezet. In de avond 
stond een rondleiding op de Ivolie Black op het programma. De Ivolie Black is een 
sleepboot die beschikbaar is voor de kustwacht. Bij windkracht 5 of hoger gaat het 
schip stand by op zee liggen om zo 
snel hulp te kunnen bieden aan 
schepen. Woensdag werd rustig 
begonnen, na het uitgebreide 
schoonschip hebben we een 

bezoek gebracht aan het marinemuseum. Ook konden we de 
museumschepen bezoeken. Die dag een gecombineerde 
maaltijd van ZKK IJmond en ZKK Heerhugowaard. De 
hofmeesters van Heerhugowaard maakten nassi en de 
hofmeesters van IJmuiden de andere vleesgerechten. Tijdens 
de maaltijd kwam de Naarden van ZKK Delfzijl aan zodat we 
een gezamenlijk doopfeest konden houden. 18 man moesten gedoopt te worden door Neptunus en 
Neptunia. 

Donderdag zijn we lekker te gaan zeilen. Tijdens het zeilen hadden de 
achterblijvers genoeg te doen. De zuigauto’s kwamen langs om de 
scheepsvlakken en vuile olie op te zuigen. Vrijdagmorgen nog een korte 
zeilwedstrijd en daarna de sloepen ingeleverd. Zoals traditie is geworden 
werd een bbq georganiseerd en een bonte avond aan boord van de Abel 
Tasman. Zaterdagochtend 8.00 uur werden de trossen losgegooid. Al met 
al kunnen we terug kijken op een leuk zomerkamp ondanks dat we maar 
met drie korpsen waren. 
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