
Nieuwsbericht 

De Belgen komen 

 
Al jaren lang komen 
zeekadetten uit het 
Belgische Leuven als 
gasten van het 
Zeekadetkorps 
Hellevoetsluis naar het 
landelijk zomerkamp van 
het Zeekadetkorps 
Nederland. Dit jaar komen 
14 zeekadetten uit 4 
Belgische korpsen: 
Antwerpen, Leuven, 
Oostende en Ittre. 
 
 
 

Het grote avontuur 
 
In juli 1996 ging ik als 14-jarige kadet het grote avontuur aan: het Nationale Nederlandse Zomerkamp te 
Middelharnis. 
Samen met nog enkele Leuvense kadetten, een onderofficier en een officier scheepten we in aan boord van 
de toenmalige 'Discovery' van het Zeekadetkorps Hellevoetsluis. (De 'Discovery' is nu 'Abel Tasman' van het 
Zeekadetkorps Heerhugowaard.) 
Alles was nieuw voor ons: de gewoontes aan boord, de organisatie, de rangen, de bevelen, de 'taal', … Wat 
keken we raar op toen men begon over het baksgewijs, de bakken, de pantry, om nog maar te zwijgen over 
de TOKO. Na enkele dagen meedraaien aan boord begonnen we ons meer en meer thuis te voelen. 

 
Luitenant Annelies Nuyts (derde van rechts) 
is al helemaal vergroeid met de korpsleiding 
van ZKK Hellevoetsluis 
 
Van dat eerste kamp herinner ik mij vooral nog de 
zeiltochten, de survival en zeker en vast de 
Neptunusdoop. Heel vies en vuil, maar wat waren 
we trots toen we een 'echte' zeekadet werden. 
Tijdens dit kamp ontstonden er vriendschappen (die 
na 17 jaar nog steeds standhouden), werden er 
adressen uitgewisseld (jaja, er werden toen nog 
brieven geschreven) en beloftes gemaakt om de 
volgende zomer weer mee op kamp te gaan. 
Zo heb ik als kadet enkele zomerkampen 

meegemaakt. Als onderofficier heb ik het geluk gehad om tweemaal mee naar Engeland te kunnen varen. 
Een geweldige ervaring! 
Heel wat zomerkampen klonk er door de whalegangen van de Zeefakkel 'Chef Nuyts'. Want dit vonden de 
Hellevoetse kadetten toch een hele gekke aanspreektitel, die ze dan ook maar al te graag gebruikten. 'Die 
gekke Belgen toch!', zag ik ze vaak denken. 
Nu als officier is het steeds weer 'thuiskomen' voor mij als ik aan boord van de Zeefakkel stap. 



De samenwerking tussen ZKK Hellevoetsluis en KMK Leuven werd in 1998 bezegeld met een verbroedering 
en is tot op vandaag uniek in beide landen. 
Ik hoop nog vele jaren mee te kunnen draaien bij Hellevoetsluis en ben hen dan ook erg dankbaar voor de 
vele mooie zomerkampen die ik tot nu toe heb kunnen beleven. Binnen twee weken ga ik voor de 13e keer 
weer met hen op kamp en ik weet nu al dat het weer fantastisch wordt! 
     Maritieme groet, 
     4de Luitenant Nuyts Annelies, 
     Koninklijk Marine Kadettenkorps (vzw) Afdeling Leuven. 
 
 

Koninklijke Marine Kadettenkorps 
 
Het Koninklijk Marine Kadettenkorps (KMK) is een jeugdvereniging die zich tot doel stelt de maritieme geest 
te bevorderen, meer bepaald de jongeren tussen 12 en 21 jaar in die zin te vormen door hen nautische 
kennis bij te brengen. De vereniging wordt bijgestaan door Defensie. 
Het sociale en pedagogische aspect staat op de eerste plaats bij de vorming. De jongeren worden ingewijd 
in het leven aan boord en leren samen te leven. 
De vorming van de kadetten wordt op vrijwillige basis door burgers en militairen gegeven. Die leden komen 
meestal uit het maritieme milieu en kunnen zo hun kennis en ervaring doorgeven aan de jongeren. 

Als maritieme jeugdbeweging zijn de activiteiten hoofdzakelijk nautisch: zeilen, roeien, duikinitiatie, varen 
met motor, schiemanswerk, … 
Wij organiseren ook landactiviteiten : droppings, deathrides, klimmen, oriëntatiemarsen, bivaks,… 
belangrijke activiteiten om de groepsgeest  te bevorderen bij de kadetten. 
Wij bieden ook regelmatig internationale activiteiten aan in samenwerking met onze zusterorganisaties uit 
o.a. Canada, Nederland, Groot-Brittanië, USA, … 
Over gans België zijn er 7 afdelingen: 2 Franstalige (Eupen en Ittre) en 5 Nederlandstalige (Antwerpen, 
Brussel, Hasselt, Leuven en Oostende) korpsen. 

Jaarlijks worden er twee nationale kampen georganiseerd. Een winters landkamp in de kazerne van 
Elsenborn en een zomers nautisch kamp in de kazerne van Zeebrugge. 
Tijdens deze kampen leren de kadetten uit de beide taalgroepen op een intensieve manier met elkaar 
samen te werken. 
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