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Dag 1:19juli 
De dag begon vandaag op een mooie tijd, 10uur. De laatste spulletjes nog gepakt en naar Schiphol. Eenmaal 
aangekomen op Schiphol ging het snel. We hadden afgesproken op een plek waar we zouden verzamelen. 
Iedereen dag gezegd en op naar de incheckbalie, waar bleek dat mijn koffer te zwaar was, waarna we wat 
dingen over moesten pakken in andere koffers. Nadat we dit hadden gedaan, was mijn koffer niet meer te 
zwaar en konden we verder naar de douane. Net voor de douane kreeg ik een telefoontje van de EO van het 
ZKK Vlaardingen (Bart Klos) dat hij ook op Schiphol was om voor 
zijn werk naar China te gaan. We hebben na de douane nog even 
gepraat en daarna gauw weer verder. Toen we in het vliegtuig 
kwamen vond ik het wel mooi, tv’tje in de hoofdsteun en later bleek 
ook dat we veel te eten kregen…! Het was voor mij de eerste keer 
dat ik vloog, dus was hert eigenlijk wel spannend. Na 9,5 uur 
vliegen kwamen we aan in Canada. Het was daar half 5 in de 
middag, maar eigenlijk was het voor ons half 2 ‘s nachts en waren 
we aardig versleten. Op het vliegveld stond al iemand te wachten, 
om ons te begeleiden naar het hotel. In het hotel waren de andere 
exchange-kadetten er al, we moesten daar wat dingetjes invullen 
voor goed gedrag e.d. waarna we de sleutel kregen van onze 
kamers. Die kamers waren mooi en de bedden sliepen zeer lekker. 
We moesten opschieten met koffers naar de kamers brengen, omdat we gingen eten in een Italiaans restaurant. 
Na het eten lekker slapen want ik was kapot. 
 
Dag 2: 20 juli 
Vandaag de eerste echte dag in Canada, vroeg op dus! We begonnen de dag al om 5 uur om nog even lekker 
te douchen en ons uniform aan te trekken. Daarna snel eten om dan om 6:15 uur weer verder te rijden naar 
Vancouvereiland. Na ongeveer 3 kwartier kwam de buschauffeur met de mededeling dat hij een lekke band 
had. Het was nu wachten op de bandenverwisselaar, na een tijdje konden we de reis verder vervolgen naar 
de ferry. Eenmaal op de ferry was het even relaxen met een lekkere hamburger. We hebben ook nog even 
op de brug gekeken, dat was ook leuk. Eenmaal aangekomen op het eiland ging het snel, we reden met de 
bus naar het kamp en daar werden we onthaald met een band en een aantal officieren en staff-kadetten. We 
kregen ons kledingpakket en onze spullen werden naar de barak gebracht. We hadden de tijd om ons om te 
kleden voor de rondleiding op het kamp. We gingen die dag vroeg slapen om tien uur lagen we al in ons bed. 
 
Dag 3: 21 juli 
Ook vandaag vroeg op: 6uur. Dit was de eerste ochtend op het kamp, we begonnen de dag met lekker vet 
ontbijt! Na het eten hadden we colours, dat is een soort baksgewijs, maar dan met muziek en geweren. Dit 
duurde best lang: 3 kwartier. We mochten de eerste keer meekijken om te zien hoe het in zijn werk gaat. Om 
de volgende dag mee te kunnen doen met colours kregen we een les in exercitie voor de colours. Dit was best 
even wennen, het waren allemaal net wat andere stappen dan in de Nederlandse exercitie. Nadat we voor 
de colours geoefend hadden, kregen we de standaard regels te horen van kamp Quadra. Dit waren eigenlijk 
allemaal logische regels. De rest van de middag hebben we een soort knopenmatjes gemaakt Dit was leuk, 
alleen die van mij was mislukt. 
 
Dag 4: 22 juli 
Opnieuw vroeg op. We hadden vandaag geen colours, omdat we op een dayhike gingen. We moesten ons 
haasten, gauw eten en daarna gelijk door om de veldflessen en eten op te halen. We werden met de bus naar 
de berg gebracht, om daar te starten met de hike. We begonnen eerst met een soort van warming-up, waarna 
iedereen nog even kon plassen, in een soort ‘wc’ (gat in de grond met huisje erom heen). Er was ons beloofd 
dat we sneeuw zouden zien, en dat klopte. Na ongeveer 1,5 uur lopen zagen we al wat hoopjes sneeuw, dit 
was best raar, sneeuw in de zomer… Een half uurtje later gingen we eten, je had hier een prachtig uitzicht 
op de berg, en als je goed keek kon je net het kamp nog zien liggen. 



Het eten zat in zakjes die je moest opwarmen met een soort poeder 
en water dat op elkaar reageerde wat kokend heet werd. Het was 
goed te eten, lekkere spaghetti! Toen iedereen klaar was met eten 
gingen we terug naar beneden om nog even ‘lekker’ te zwemmen 
in een ijskoud bronnetje op ongeveer de helft van de berg. Nadat 
iedereen goed was afgekoeld, werden we met de bus teruggebracht 
naar het kamp om ons daar even op te frissen, en te kijken naar 
de oefening van de Ceremony of the Flags. Ze oefenden voor de 
parade, die de volgende week zou worden gehouden. Dit was leuk 
om naar te kijken, er werd geschoten, met rifles en kanonnen. Dit 
was flinke herrie maar echt leuk om te zien. De rest van de dag 
hebben we rustig aan gedaan en gechilld in de lounge(een hok 
voor de staff-kadetten waar ze kunnen chillen) we hebben daar films gekeken en gepoold. Om 12uur ging 
het licht uit, lekker slapen om er morgen weer vroeg uit te kunnen. 
 
Dag 5: 23juli 
Vroeg op en vandaag wel gewoon de colours. We keken nog een keertje om te zien hoe het gaat. Gelijk na 
de colours begonnen we met de confidence course, dit is een terrein waar allerlei hindernissen staan die je 
moet voltooien met je groep. Dit was leuk, maar we hebben niet de hele baan gedaan, omdat er niet genoeg 
tijd over was. Na het eten gingen we eindelijk zeilen, hier keek iedereen eigenlijk naar uit. Het waren kleine 
bootjes ’pirates’ Je kon best snel met deze bootjes en waterscheppen was makkelijk. We zijn op het water 
nog zeehonden tegen gekomen, en natuurlijk veel andere boten. Na het zeilen een lekkere douche genomen, 
om ’s avonds naar de dance te gaan, hier was iedereen van het hele kamp naartoe gekomen. 
 
Dag 6: 24 juli 
Vandaag naar Mount Washington, we deden vandaag niet mee met de colours, eenmaal op de berg aan-
gekomen, kregen we onze lunchpakketten. Er was een stoeltjeslift, waarmee je naar boven kon. Dat hebben 
we gedaan, boven was niet veel, alleen natuur. We gingen weer terug naar beneden, we hebben daar de 
rest van de dag rustig aan gedaan en een hoop gezeten. Rond half 5 gingen we weer terug, waardoor we 
nog konden aanschuiven bij het avondeten. Na het eten hebben we opnieuw gekeken naar de oefening van 
de Ceremony of the Flags. 
 
Dag 7: 25 juli 
Vandaag ging een aantal kadetten naar huis, voor hen zat het erop. Zij werden met de colours gefeliciteerd, 
in het bijzijn van een aantal ouders. Er vielen deze keer tijdens de coulors veel mensen uit, een stuk of 50, 
waarschijnlijk omdat het heel lang duurde. Na de colours gingen we zeilen in ’cutters’ dit zijn een soort WR1-
sloepen, maar dan ouder, minder waterdicht en langzamer. Maar toch was het leuk. Dit hebben we ongeveer 
de hele dag gedaan, waarna we ’s avonds naar het zwembad gingen, wat wel even lekker en leuk was. Later 
in de avond kon je er nog voor kiezen om mee te doen met softbal tegen de officieren, samen met de staff-
kadetten. Een aantal exchange-kadetten deden dit, waaronder ik. Het was leuk, maar we hebben wel verloren 
van de officieren. 

 
Dag 8: 26 juli 
Het was vandaag slecht weer, we zouden gaan kanoën, maar dit 
ging niet door, door het slechte weer. Dus gingen we daarom naar 
een luchtvaartmuseum, waar we veel zagen over de gevechtslucht-
vaart van vroeger. In de avond werd het weer beter, waarna we 
met alle exchange-kadetten en een aantal staff-kadetten, naar het 
strand gingen, waar we een kampvuur maakten. 
 
Dag 9: 27 juli 
Zondag: de leukste dag om te beginnen, omdat we mochten uit-
slapen tot 11uur! We gingen vandaag ook varen met de Orca. Dit 
is een schip van ongeveer 40 meter, 2 jaar oud en heel snel. Het 

schip liep wel 25 knopen. Dat verwachtte ik niet toen ik dat schip zag, het leek wel een blok in het water. We 
hebben ’s avonds gegeten op de Orca, waar lekker gebarbecued werd. 
 
Dag 10: 28juli 
Vandaag was de eerste dag van de On the job training. Dit is dat je meeloopt met een onderdeel van de 
trainingen op het kamp. We kregen eerst uitleg wat we konden kiezen en toen heeft iedereen een onderdeel 
gekozen. Ik had gekozen voor General training, dit betekende dat je meeloopt met een divisie, als een staff-
kadet. Je zorgt er dan voor dat ze meedoen aan het programma, iedereen hetzelfde uniform aan heeft etc. 
Om 12 uur in de middag begon voor mij de OJT (on the job training) Ik werd bij een divisie ingedeeld, en 



stelde me voor. De divisie startte net met zeilen en ik kon nog net mee in de Zodiac. Na het zeilen, gingen 
we oefenen met het lopen met geweren. Hierna hadden ze vrij om nog even te douchen en om 10 uur ging 
voor hen het licht uit. 
 
Dag 11: 29 juli 
Vandaag opnieuw de OJT. Ik stond die dag vroeger op dan normaal om op tijd bij de divisie te zijn 5:30 uur. 
Het was vandaag opnieuw slecht weer, dus de colours ging niet door. De kadetten hadden dus genoeg tijd 
om hun barak schoon te maken. Toen het weer was opgeknapt gingen ze de confidence course doen, voor 
hen was het wat serieuzer dan voor de Exchange. Zij konden hiervoor punten behalen voor de divisie. Ze 
deden dus allemaal hun uiterste best. Na de cofidence course gingen ze voor een soort examen naar de 
schietbaan. Er werd daar gekeken of ze de techniek goed door hadden. Dit werd gedaan, omdat ze dit nodig 
hadden om te slagen voor de training op het kamp. Opnieuw was het slecht weer, dus kregen ze vrij. 
 
Dag 12: 30 juli 
Ook vandaag om 5:30 uur op en de OJT werd steeds leuker. We gingen vandaag zeilen in de cutters voor 
de ONS (overnight sail), maar later bleek dat deze niet doorging, omdat de wind zo erg toenam, dat het te 
gevaarlijk werd. Dus na ongeveer 5 uur zeilen, keerden we terug. Een aantal kadetten waren al uit de boot 
gehaald, omdat ze het koud hadden en drijfnat waren. We zijn terug gesleept naar de haven, waar we alle 
spullen uit de boot hebben gehaald, die allemaal doorweekt waren. De exchange-kadetten moesten allemaal 
opschieten, omdat om 5 uur de bus vertrok naar het strand. Er werd deze avond op het strand gefeest en 
het eten kwam opnieuw van de bbq ,dit was natuurlijk erg lekker! 
 
Dag 13: 31 juli 
Opnieuw vroeg opstaan, 5.30 uur. We gingen vandaag niet ontbijten in de aula, maar bij de boten, omdat de 
pakketten met eten van de dag daarvoor nog over waren van de ONS. Om de kadetten toch nog een soort 
ONS te geven hebben ze de tenten op het kamp nog opgezet, dit ging bij de ene groep kadetten wat beter 
dan bij de andere. Hierna lekker gegeten en de jetty jump gedaan, hierbij spring je in het water om te oefenen 
wat te doen in een situatie van een zinkend schip. Dit was best koud, dus werd het snel gedaan. Iedereen 
had het koud, dus kreeg de tijd om een lekkere douche te nemen. 
 
Dag 14: 1augustus 
Vandaag de laatste dag van de OJT. De kadetten deden colours en daarna hadden ze vrije tijd om alvast in 
te pakken voor hun vertrek voor de volgende dag naar huis. Rond 13:00 uur moesten alle exchange-kadetten 
naar de officierenbarak komen om daar iedereen gedag te zeggen en dingen uit te wisselen van hun eigen 
land. Hier zaten mooie spullen tussen. Daarna weer omkleden en terug naar de divisie, we hadden nog wat 
welpie’s over dus die hebben we aan de kadetten gegeven. De kadetten hadden vrije tijd om hun uniform voor 
morgen op te knappen en afscheid te nemen van andere kadetten, want het was voor hen ook de een na 
laatste dag op Quadra. Die avond heb ik ook even dag gezegd tegen iedereen en emailadressen uitgewisseld. 
 
Dag 15: 2 augustus 
De laatste dag op Quadra, we begonnen met colours en opnieuw werden alle kadetten, die weg gingen, 
gefeliciteerd. Na de colours moesten we onze koffers halen en naar de bus gaan om te vertrekken naar 
Victoria. In de bus naar Victoria lag iedereen te slapen, iedereen 
was kapot. Eenmaal in Victoria mochten we in de stad gaan rond-
kijken. Rond 4uur gingen we met de bus naar een buskazerne om 
daar om te kleden in uniform om de ceremony of the flags bij te 
wonen. Dit was erg mooi om te zien, er ging bijna niets fout. Hierna 
gauw naar de bus om bij een chinees restaurant wat te eten en 
om verder te reizen naar Vancouver, waar het hotel was. Bij het 
hotel aangekomen, afscheid genomen van de Japanners, die gingen 
’s nachts weg, dus die zagen we niet meer. De volgende ochtend, 
afscheid genomen, van de Koreanen en de Zweedse kadetten. 
Samen met de Engelsen zijn we Vancouver in gegaan, om nog 
wat dingen te kopen. We zijn daarna ’s middags gelijk meegegaan 
met de Engelse kadetten naar het vliegveld, om daar nog even te kijken en daarna te vliegen. Eenmaal in 
het vliegtuig was de uitwisseling toch echt voorbij. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Ik zou er graag 
nog eens een keer naartoe gaan. 
 

Verslag Jasper Dragstra. 


