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Dag 1 
Na ongeveer een anderhalf uur rijden aangekomen op Schiphol. 
Daar verzameld bij het meeting point om daarna te gaan 
inchecken. Daar begon het al, Jasper zijn koffer was te zwaar. 
Dus nog snel wat spullen bij mij in de koffer gedaan en toen 
was het goed. Gelukkig vertrok de vlucht op tijd. Na ongeveer 
10 uur vliegen(over o.a. Groenland en IJsland) eindelijk aan-
gekomen op Vancouver airport. 
Daar werden we al opgewacht door een officier van de Canadian 
Cadets. En zijn door een andere officier weg gebracht naar ons 
hotel. Daar aangekomen zijn we nog wat met de exhange cadets 
gaan eten en daarna meteen naar bed want het zou vroeg worden 
de volgende ochtend. 
 

Dag 2 
Al heel vroeg opgestaan (04.00h) want we moesten op tijd weg. 
Alleen was al die moeite voor niks geweest want we kregen 
onderweg een lekke band met de bus. Dus hebben we daar 
nog een uur gestaan. Op de veerboot aangekomen konden we 
dan eindelijk gaan lunchen. Want wij moesten daarna nog een 
uur rijden naar Quadra. Aangekomen op Quadra werden we 
opgewacht door een aantal Officieren en Staff kadetten. Daar 
achteraan meteen vlaggenparade waarbij de vlaggen werden 
gehesen van alle exchange landen die waren aangekomen met 
daarbij het volkslied. Daarna onze kleding opgehaald en daar 
achteraan werden we naar ons barakken gebracht. Gelijk onze 
tassen uitgeruimd en het kastje volgeladen met de spullen. 

Nadat we daarmee klaar waren, zijn we gaan eten. Na het eten hebben we een rondleiding gehad over het 
terrein. En daarna eindelijk weer even slapen. 
 
Dag 3 
We stonden al om 06.00h op. Eerst ontbijten en daarna zijn we gaan kijken bij de Ceremony of the Flags 
(vlaggenparade, alleen is dit veel uitgebreider dan in Nederland). Het was wel indrukwekkend om te zien, 
want op een gegeven moment gaan ze met zijn allen marcheren en dat is echt mooi. Na de CoF kregen we 
een CHAP. Dit was een praatje over de gedragsregels daar op Quadra en natuurlijk in Canada. Daarna was 
het al tijd voor de lunch. Na de lunch hebben we les gekregen in Seamanship (knopen). Ook waren ze bezig 
om van de ene paal naar de andere paal met een stuk touw wat spullen over te brengen. Zelf ben ik nog in 
één van die palen geklommen om wat vast te maken. Na Seamanship kregen we les in het marcheren, 
alleen natuurlijk op de Canadese manier. Dit echt heel anders. Daarna mochten we gaan eten en kregen we 
wat vrije tijd om Quadra een beetje te gaan leren kennen. 
 
Dag 4 
Deze dag zijn we weer om 06.00h op gestaan. Alleen hoefde 
we dit keer niet naar Colours omdat we gingen hiken. We zijn 
met een bus afgezet op een berg en zijn toen verder gaan 
lopen naar de top. Onderweg kregen we les over de dieren die 
er zitten en wat je moet doen als je voor ze staat. Omdat het 
een oud skioord is, lag er heel veel rotzooi op die berg o.a. oude 
dieseltanks en machines voor de stoeltjesliften. Na ongeveer 2 
uur lopen kwamen we dan eindelijk sneeuw tegen. Natuurlijk 
moesten wij weer even sneeuwballen gooien. Daarna weer 
verder gelopen. Totdat we bij de top waren. En het lopen was 



echt de moeite waard. Het uitzicht was prachtig. Ook zag je in de verte Quadra liggen. Op de top hebben we 
ook nog geluncht. Daarna zijn we weer naar beneden gelopen totdat we bij een gletsjermeer waren. Natuurlijk 
konden we het niet laten om erin te springen maar dat zullen sommigen niet meer doen. Het was echt koud! 
Daarna zijn we weer terug gelopen en heeft de bus ons teruggebracht naar Quadra zodat we konden gaan 
dineren. ’s Avonds hadden we dan een kennismaking met de staff cadets. Dit was erg gezellig. 
 
Dag 5 
Deze dag zouden we de Confidence course gaan doen. Dit is een hindernisbaan. Helaas hebben we maar 
een paar hindernissen kunnen doen omdat er daarna een groep kadetten kwam die getest zouden worden. 
Na de Confidence Course zijn we de beroemde ‘Jetty Jump’ gaan doen. Hierbij spring je dus van de jetty af. 
Deze ochtend stond het water nog vloed  wat wel jammer was omdat we nu niet echt hoog hebben gesprongen. 
Deze middag gingen we dan eindelijk zeilen. Het waren laser zeilbootjes, die trouwens erg hard gingen! Ik 
zat namelijk met Philip(Zweedse exchange kadet) in de laser, alleen er stond zoveel wind dat we enorm veel 
water hadden geschept waardoor we niet meer zo schuin konden. Maar het was echt vet. Na het diner zou 
er een feest beginnen. Dit was een dansfeest voor alle kadetten. Dit was erg gezellig. En het was natuurlijk 
raar om al die kadetten in normale kleding te zien. 
 

Dag 6 
Vandaag was een relaxdag want we zouden naar Mount 
Washington gaan. Dit is in de winter een skiresort. Deze dag 
hebben we echt niet veel gedaan. We zijn wel even met de 
stoeltjeslift naar boven gegaan om van het mooie uitzicht te 
genieten en kwamen daar weer sneeuw tegen. In de sneeuw 
hebben we met stenen ZKK gemaakt en daarna er een foto van 
genomen met ons vieren erbij. 
’s Avonds was er een oefening voor de Ceremony of the Flags. 
Hier hebben we alleen naar gekeken. Er was aan ons gevraagd 
of we mee wilden doen, alleen dit wilden we het niet omdat we 
het niet vonden passen bij het ZKK Nederland. Vier Engelse en 
drie Zweedse kadetten gaan er wel aan mee doen. 

 
Dag 7 
Deze morgen zouden er geen divisions zijn maar wel graduation. 
Dit is een parade voor de kadetten die geslaagd zijn. Hierbij 
mogen de ouders ook komen kijken. Wij hebben niet meegedaan 
maar wel vanaf de zijkant in de houding gestaan om het te 
bekijken. ’s Middags zijn we dan weer gaan zeilen alleen dan 
met cutters. Dit zijn 60 jaar oude zeilboten van hout. En die 
lekt. Dus er lag een laag water in wat ikzelf niet leuk vond. Voor 
de rest ging die ook niet erg snel, kwam ook een beetje omdat 
we er met 25 mensen inzaten. ’s Avonds zijn we lekker gaan 
zwemmen in een golfslagbad in een plaatsje vlakbij Quadra. 
Dit was weer zeer relaxed. 
 
Dag 8 
Eigenlijk stond er ’s morgens op het programma dat we zouden gaan kanoën. Alleen dit ging ‘helaas’ niet door 
vanwege het slechte weer. Dus hadden we weer een ochtend vrij. ’s Middags zijn we naar het 19 Wing museum 
gegaan. Dit is een erg klein luchtvaartmuseum over de luchtmacht die daar zit. Was best nog wel interessant. 

Kwamen zelfs nog een oud Nederlands krantje tegen. Daarna 
zijn we met de hele groep naar Courtney gegaan. De Engelsen, 
Zweden en wij zijn wat gaan eten bij een restaurant. Dit was 
namens de begeleiders. 
 
Dag 9 
Deze dag mochten we uitslapen tot 11.00. En ’s middags hadden 
we dan de beroemde ‘Orca Cruise’. Dit was een vaartocht op 
een van de nieuwe instructieschepen van de Canadese Marine. 
Dit schip kon wel 20 knopen! Onderweg hebben we een firedrill 
gehad en een aantal Man Over Boord acties gedaan. Daan 
mocht op een gegeven moment ook een MOB actie doen. Dit 
natuurlijk met behulp van de Captain. Op een gegeven moment 



zag de CDT een helikopter vliegen en vroeg aan ze of ze een keer laag over konden vliegen. Dit was erg 
vet. Na het varen zijn we ergens voor anker gaan liggen en hebben we met zijn allen gebarbecued. Daarna 
zijn we weer rustig terug gevaren. 
 
Dag 10 
’s Ochtends hadden we weer colours. Dit keer hebben we wel meegedaan. Dit was echt vet om te doen. Heel 
anders dan zo’n klein baksgewijs in NL. Dit duurde echt veel langer. Na colours kregen we een Rifle Drill. Dit 
houdt dus in dat we gingen marcheren met wapens. Daarna mochten we dus zelf met losse flodders schieten. 
Dit was echt zo vet! Na de rifle drill mocht onze groep gaan oefenen aan de field gun. Daarna mochten we 
hem ook zelf afvuren. Dit geeft echt een kick. Vooral omdat die gun echt oud is en dat die ook nog gebruikt 
is in de 1e Wereldoorlog. Daarna zijn we gaan lunchen en konden we een keuze maken voor onze ‘On The 
Job Training’. Hierbij zouden we in een dienstvak daar gaan meedraaien. Ik had ervoor gekozen om met de 
Orca te gaan varen en om mee te gaan helpen bij de Boat Shed. Nadat we onze keuzes hadden doorgegeven 
konden we weer gaan eten. 
Daarna ben ik gaan helpen om de geweren schoon te maken en daarna de field guns. ´s Avonds heb ik lekker 
gerelaxed want ik hoefde die avond niks te doen. 
 
Dag 11 
Moest samen met Tom (Engelse kadet) ons melden om 07.30 
bij de Orca want we zouden eigenlijk gaan varen. Dit is helaas 
niet doorgegaan i.v.m. de harde wind die er stond. Dus moesten 
er activiteiten worden verzonnen om de kadetten bezig te houden. 
Eerst kregen ze wat uitleg over de schepen die de Canadese 
Marine allemaal heeft. En daarna hebben we oefeningen gedaan 
wie het snelste een brandweerpak kon aantrekken. Ook moesten 
we allemaal vanaf beneden deks met een doek over ons hoofd 
naar boven lopen. Dit om beter het schip te leren kennen. Die 
avond heb ik niet in de barak geslapen maar op de Orca. 
 

Dag 12 
De nacht op de Orca heb ik heerlijk geslapen. Alleen werd ik al 
om 05.30 gewekt omdat ik wacht moest gaan draaien. Maar 
de wind was gelukkig gaan liggen zodat we dus eindelijk 
vandaag konden gaan varen. De kadetten moeste deze dag 
zes verschillende dingen gaan doen: Bakboord uitkijk, stuur-
boord uitkijk, boodschapper, stuurman en reddingsjongen. De 
reddingsjongen moest achter op het dek staan en kijken of er 
niemand overboord ging. De rest spreekt vanzelf. Deze dag 
zouden we niet lang gaan varen want we moesten op tijd terug 
zijn omdat ik en nog wat staff kadetten van boord gingen omdat 
we ’s avonds een feest hadden voor alleen de staff kadetten. 
Dit feest was erg vet. De officieren waren aan het barbecueën 
voor ons en er was genoeg te doen op het strand. 

 
Dag 13 
Dit was de laatste dag van de On the Job training. Deze dag 
was erg koud en nat. In de ochtend ben ik meegevaren op een 
van de veiligheidsbootjes. Alleen dit was erg koud. ’s Middags 
hadden we dan eindelijk tijd om naar de stad te gaan om te 
gaan winkelen. Anne Fleur, Liam (Engelse kadet) en ik zijn 
naar Courtney gegaan om het daar eens te gaan bekijken. 
Alleen dit viel erg tegen waarop we een restaurant hebben 
gezocht om wat te gaan eten. Dit was erg gezellig. Alleen de 
terugweg naar Quadra was erg nat. 
 
Dag 14 
Deze ochtend was er weer een graduation party. Net als vorige 
keer hebben wij hier niet aan mee gedaan maar wel aan de kant in de houding gestaan. Na de party zijn we 
dan uiteindelijk op foto gegaan met heel de exchange plus de Commander en de Escort officer van Canada. 
’s Middags zijn we dan naar een festival gegaan in de stad daar. Dit was alleen echt niks voor ons. Allemaal 
kraampjes met zooi. ’s Avonds was nog een oefening voor de Ceremony of the flags, hier hebben wij gelukkig 
niet aan mee gedaan. We hadden deze avond benut om al onze spullen in te pakken en om de kadetten 
daar gedag te zeggen. 



Dag 15 
Deze dag moesten we weer vroeg ons bed uit want we zouden 
naar Victoria vertrekken om daar de Ceremony of the Flags bij 
te wonen. Dit was echter nog een lang stuk rijden. Maar eenmaal 
aangekomen in Victoria zijn we daar eerst nog wat gaan winkelen 
en daarna met zijn allen naar de CoF te kijken. Dit was erg 
indrukwekkend om te zien en te horen. Want ze schoten daar 
ook met de field guns en de rifles. Meteen na de Ceremony 
moesten we de bus in omdat we de ferry moesten halen. 
Gelukkig op tijd zodat we op tijd in het hotel waren om lekker 
vroeg naar bed te gaan. 
 
Dag 16 

Gelukkig konden we nog een beetje uitslapen. Want we zouden deze dag nog even naar Vancouver gaan 
om te winkelen. En je zal het niet geloven maar we kregen voor de 2e keer pech met de bus. De stadsbus 
stond stil op de brug. Gelukkig ging dit allemaal wat sneller en waren we op tijd weer in het hotel. Want we 
zouden samen met Engelse als laatste van de exchange naar het vliegveld gaan. Na wat slaapuurtjes kwamen 
we dan eindelijk weer aan op Schiphol waar onze ouders al op ons stonden te wachten. Na iedereen bedankt 
en uitgezwaaid te hebben ben ik uiteindelijk weer naar huis gegaan.  
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