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zaterdag 19 juli 2008 - dag 1 
De dag van vertrek 
Twee weken eerder afgesproken dat we elkaar zouden ontmoeten bij 
het Meeting Point op Schiphol om 13:00h. Het is toch altijd afwachten 
of iedereen op tijd is, gelukkig om 13:00 zijn we compleet en kunnen 
we afscheid nemen van onze ouders. Bij het inchecken en de 
bagageafgifte blijk één van de kadetten een te zware koffer te 
hebben. De baliemedewerkster verzocht ons om de koffer opnieuw 
te pakken en eventueel zware spullen nog af te geven aan de 
aanwezige ouders, gelukkig heeft Tom nog wat ruimte in zijn koffer 
dus alles kon mee. Er ontstond gelijk een onderonsje over de bagage 
op de terugweg. Je krijgt namelijk een kledingpakket en er moeten 
natuurlijk nog souvenirs mee naar huis gebracht worden. Uiteindelijk 
zaten we rond 15:00h in het vliegtuig richting Vancouver -Canada. Na iets minder dan 10 uur te hebben 
gevlogen, zijn we aangekomen op Vancouver airport. Hier werden we bij de bagageband al ontvangen door 
een Canadese officier, die ons door de douane heeft geleid. Om 17:00:stappen we in de auto op weg naar 
het hotel. Het hotel ligt ongeveer een 20 minuten rijden van het vliegveld. Hier werden we gelijk door de 
Canadese officieren gebrieft en krijg ik een kopie van het definitieve programma. Ook moesten van allerlei 
formulieren worden ingevuld. In de avond zijn we met de al eerder aangekomen exchange (Engeland en 
Korea) gezellig gaan eten in een Italiaans restaurant aan de overkant van het hotel. Rond 21:00 zijn de 
Zweden gearriveerd en moesten alle exchange-officieren bij elkaar komen voor een avondvergadering. 
 
zondag 20 juli 2008 - dag 2 
De ontmoeting 
Vandaag erg vroeg opgestaan in verband met het reizen 
naar ons uiteindelijke reisdoel HMCS Quadra. (Her 
Majesty's Canadian Ship) HMCS Quadra ligt aan de oost-
kust van Vancouver island. Onderweg naar de veerpont 
BC ferries kreeg de bus een lekke band. Na ongeveer 45 
minuten is de band gerepareerd en konden we op weg 
naar de veerpont. Helaas hebben we de eerdere pont 
gemist en moesten we wachten op de volgende boot. Het 
was gelukkig allemaal niet zo heel erg. We moesten 
namelijk wachten bij Horsshoe bay. Dit is een erg liefelijk 
recreatiegebied wat het wachten erg aangenaam maakte. 
Het was erg mooi weer, prachtig uitzicht en ze hadden er gelukkig erg lekkere koffie. Tijdens de vaart heb ik 

gevraagd of de exchange een kijkje mocht nemen op 
de brug van de ferry. Daarbij bleek de captain zijn 
opleiding in Nederland te hebben gevolgd. Hij sprak 
een paar woordjes Nederlands en gaf erg leuk uitleg 
over het schip. Later gaf de Engelse officier heel 
spontaan een uitleg over navigatie en hebben we de 
rest van de trip op de brug van dit schip doorgebracht. 
Na de busrit werden we met open armen ontvangen 
op HMCS Quadra. Er was een Ceremony of flags 
(C of F) met een muziekband, die alle volksliederen 
van de verschillende landen ten gehore bracht. 
Tijdens het hijsen van de vlaggen moest iedereen 
groeten. Daarna kregen wij kort de gelegenheid om 
ons lekker op te frissen en de spullen naar de kamers 
te brengen. Helaas waren er dit jaar niet genoeg 
kamers op de basis, dus werden wij ongeveer 15 km. 



van de basis ondergebracht op de airforcebase 19 wings. Aan de ene kant erg vervelend omdat we dan elke 
ochtend en avond gehaald en gebracht moesten worden. Aan de andere kant was het daar wel erg rustig en 
waren het redelijke kamers met koelkast en tv. Hier mogen de kadetten alleen maar van dromen, die hebben 
het een stuk minder goed. Ze liggen met zijn allen in barakken op stapelbedjes, wel erg gezellig natuurlijk en 
goed voor de integratie. De meisjes en jongens hebben op enige afstand van elkaar verschillende barakken. 
Na het uitpakken heeft een officier ons op de terugweg de omgeving laten zien en hebben wij een uitgebreide 
rondleiding gehad op de basis. 
 
maandag 21 juli 2008 - dag 3 
Commodore Tremblay Visit 
Deze dag begon met divisions en C of F. Dit is een uitgebreide 
vorm van vlaggenparade. Chap hierna kregen de kadetten 
instructie in Canadese exercitie en werd de officieren uitgelegd 
hoe je moet omgaan met het ceremoniële zwaard. Later die dag 
zijn de kadetten gaan leren seamanship (schiemannen). Na het 
eten werden de officieren meegenomen op de Orca 55. De Orca 
55 is de eerste van acht nieuwe Patrol Craft Training (PCT) Ships. 
Het schip is vooral bedoeld om jonge officieren te leren varen met 
een schip. De Orca 55 is goed te besturen, met hoge en lage 
snelheden en is daarom erg waardevol om een schip te leren 
varen zowel in de haven als op volle zee. Het schip is voor de 
zomer uitgeleend aan HMCS Quadra. Er is op dit moment nog 
maar één officier, die gecertificeerd is om als kapitein op dit schip 
te varen. Er zijn wel programma’s om hier snel verandering in te 
brengen. 
Deze dag stond in het teken van Inspectie er was namelijk een 
belangrijke officier van de Canadese defensie op bezoek 
Commodore Tremblay. Later volgden verschillende demonstaties 
waaronder MOB, een noodstop en het uitvallen van het roer. Ook 
voeren we een aantal keren langs de Maple leaf een prachtige 
historische zeilboot. Later op de avond zijn de officieren uitgenodigd op een gekostumeerd feestje. 
 

dinsdag 22 juli 2008 - dag 4 
Day Hike 
Na het ontbijt werden we per bus naar een berg gebracht waar 
we een dagwandeling gingen maken. Eerst een warming-up 
en daarna gelijk een steile tocht naar een prachtig uitkijkpunt. 
Vanaf dit punt kon je de basis zien. Hier kregen we ook uitleg 
over wat je moet doen als je wilde dieren tegen komt. Het ging 
voornamelijk over beren, slangen en een cougar een soort uit 
de kluiten gegroeide huiskat. Na een stuk wandelen kwamen 
we wat sneeuw tegen. We hebben geluncht op een plek met 
een prachtig uitzicht. In de middag hebben we gezwommen 
in een ijskoud meertje vlak bij de plaats waar we werden 
opgehaald. 
 

woensdag 23 juli 2008 - dag 5 
Confidence Course - Dinghy sailing 
In de ochtend hebben we Confidence Course gedaan dit is 
een soort stormbaan waar je zelfvertrouwen wordt vergroot, 
erg leuk klimmen en klauteren in netten. In de middag zijn we 
gaan Dinghy sailing. Dit is een klein snel zeilbootje waar je 
eigenlijk maar met zijn tweeën in kan, omdat de Koreanen 
niet erg veel zeilervaring hadden, ben ik er toch maar bij gaan 
zitten. Best lastig dat zeilen in een vreemde taal. Nadat ik 
wist wat schoten, vieren en aantrekken was in het Koreaans, 
zijn we gaan zeilen. Dit ging in eerste instantie helemaal niet 
maar na een paar Nederlandse woorden werd het allemaal 
erg gezellig en ging het zeilen voor de rest prima. In de avond 
werden de officieren uitgenodigd voor een gezellig samenzijn 
bij de plaatselijke The Royal Canadian Legion. De Legion is 
een organisatie voor veteranen. 
 



donderdag 24 juli 2008 - dag 6 
Mount Washington trip 
Vandaag eindelijk een soort van rustdag. We hebben 
een hele relaxte dag gehad op Mount Washington. Het 
was gelukkig best mooi weer alleen een beetje koud 
bovenop de berg. Na een groepsfoto met de skilift om 
hoog om boven op de berg een mooie wandeling te 
maken. Ook hier lag weer sneeuw. Als echte Nederlanders 
moet er dan natuurlijk een sneeuwballengevecht komen. 
Na de wandeling met de lift naar beneden. In het dal 
was van alles te doen: midgetgolf, trampolinespringen 
en gewoon lekker wat eten en drinken. In de avond C of 
F Practice. Een oefening voor de uiteindelijk Ceremony 
of Flags parade in Victoria de hoofdstad van British 
Columbia, een provincie in Canada. Deze C of F in 
Victoria is erg belangrijk voor het Canadese zeekadetkorps. 
 
vrijdag 25 juli 2008 - dag 7 

Cuttersail 
Het was Navy League Day bij HMCS Quadra. De TG1 (tradegroup one), een 
groep zeekadetten, zijn geslaagd voor hun training. Zij worden op deze dag 
officieel gehuldigd. Zij worden officieel geïnspecteerd en gefeliciteerd door 
drie leden van de Navy League of Canada: Captain David Hood, Commander 
Richard Summers en Lieutenant Matt Waterman. Dit alles werd bijgewoond 
door de gehele exchange en de staff van HMCS Quadra. In de middag na het 
eten zijn we gaan cuttersailong. Een cutter is een soort WR-1 maar dan van 
hout en een stuk ouder. Gelukkig kon ik met een dutyboot mee om foto's te 
kunnen maken, want deze cutters liepen namelijk langzaam vol met water. In 
de avond zijn we met de gehele groep lekker gaan zwemmen in het plaatselijke 
golfslagbad. 
 

zaterdag 26 juli 2008 - dag 8 
19 Wings museum 
Zaterdagochtend. Het was een beetje te slecht weer om te gaan kanoën. We hebben de ochtend een beetje 
afgewacht of het weer wat beter zou worden, maar helaas het bleef slecht. In de middag zijn we naar het 19 
Wings museum geweest. Dit is een luchtvaartmuseum waar de geschiedenis van het nabij gelegen militair-
vliegveld werd tentoongesteld met o.a. foto's, div. modellen van vliegtuigen, schilderijen en onderdelen van 
vliegtuigen. Erg leuk om te zien allemaal. Het museum was vlak bij de basis van de aircadets. In de middag 
was er tijd om wat te gaan shoppen in het shoppingmall. Er was eigenlijk alleen tijd om lekkere pizza’s te 
eten bij een pizzeria. Het pizza-eten was een idee van de escortofficieren van Engeland, Zweden en Nederland. 
 
zondag 27 juli 2008 - dag 9 
Sunday Routine - Orca 55 Supper Cruise 
In de ochtend een klein beetje uitslapen en onderweg naar 
de kerk kwam ik een aantal aircadets tegen. Een erg leuk 
gesprek gehad over deze vorm van kadetten. Uiteindelijk 
moesten deze kadetten opschieten want er was een 
speciale ceremony voor hen net als de Navy Leage day 
op 25 juli, zie hierboven. In de middag een stuk varen 
naar Hornsby island. Hier kregen we alle mogelijkheden 
om het schip te leren kennen. Er zijn rondleidingen 
georganiseerd en er werd een man overboord manoeuvre 
uitgevoerd. De kadetten konden zelf het schip varen en 
nog veel meer. Tijdens de vaart had ik mijn laptop 
aangesloten op een beamer met een reclamefilmpje van 
de Nederlandse Zeekadetten en de Nederlandse marine. 
Al snel werden er meer filmpjes vertoont van onder anderen Zweden en de United Kingdom. Hier was erg 
veel belangstelling voor en een aanrader voor eventuele volgende uitwisselingen. Aangekomen bij Hornsby 
island konden we heerlijk gaan zwemen. Het weer was gelukkig alweer een stuk beter geworden. Na het 
eten werd er een BBQ georganiseerd met lekkers voor iedereen. 
 
 
 



maandag 28 juli 2008 - dag 10 
Field Gun & Rifle Drill 
In de ochtend begonnen met divisions en colours. Dit keer werden we uitgenodigd om als divisie-officier mee 
te doen. Dit is het aanmelden en mee marcheren met een divisie op het paradeterrein. Dit marcheren gaat 
erg officieel en er kan het een en ander misgaan omdat we alleen voor een divisie moeten marcheren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de parade zijn de kadetten gaan oefenen met de Field Gun & Riffle drill . Dit is het exerceren met een 
soort van karabijn en het afvuren van saluutschoten met een veldkanon. Natuurlijk was er ook een mogelijkheid 
als officier om hier mee te oefenen. Vlak voor het eten kregen de kadetten een briefing over wat ze de 
komende drie dagen wilden gaan doen. Ze kregen de mogelijkheid om een onderdeel te kiezen waar ze zelf 
het meeste zin in hebben. Ze konden kiezen uit bijvoorbeeld: sierknopen maken, schietbaan, scheepsonderhoud, 
zeilen en het begeleiden van de jongste Canadese kadetten, een soort aspiranten die voor het eerst op het 
schip komen. Twee van mijn kadetten kozen voor jongste kadetten begeleiden en één van hen koos ervoor 
om met de schepen mee te gaan. Na het middageten werden ze ingedeeld en konden gelijk met hun eigen 
gekozen programma meedoen. Als officier krijg je het dan ineens erg rustig. Natuurlijk zoek je ze zo af en 
toe even op, om te vragen hoe ze het hebben. Maar ze zijn met hun eigen ding bezig. Het is erg leuk om te 
zien hoe enorm ze het naar hun zin hebben. In de avond werden wij uitgenodigd om met de Canadese staff 
een hapje te gaan eten in een erg leuk restaurantje aan een heel liefelijk watertje. Het eten was erg lekker 
en je leert de mensen op een informele manier kennen. 
 
dinsdag 29 juli 2008 - dag 11 
OJT 
Na het ontbijt zou er divisions en colours zijn, door het slechte 
weer ging dit niet door. Door het slechte weer zaten de 
kadetten in hun barakken, dus tijd voor een wandeling over 
het terrein. Overal bij de verschillende onderdelen een kijkje 
nemen. Tijdens deze wandeling ontstond het idee om een 
herinneringsbord te maken met alle vlaggen, logo's en 
emblemen van de verschillende landen, die meededen aan 
de exchange. Het idee werd gelijk tot uitvoering gebracht. We 
hebben gevraagd aan de shipwright of ze dit een idee vonden. 
Dit bleek gelukkig het geval en zijn direct gestart met het 
maken van het bord. Tegen het einde van de ochtend werd 
gevraagd of wij nog mee wilden doen met een confidence 
course. Na wat onderhandelingen en het weer wat beter werd, 
hebben de Zweedse officier en ik toch besloten om mee te doen. Het blijkt dat als de Canadese kadetten 
ervoor zorgen dat er officieren meedoen aan de opdrachten ze extra punten krijgen. Gelukkig door ons 
toedoen hebben ze heel wat extra punten verdient en zijn ze uiteindelijk niet zo slecht geëindigd. In het 
begin van de middag alle emblemen en logo's voor het bord weten te bemachtigen. Wat later op de middag 
werd ik uitgenodigd om te gaan golfen bij de golfbaan vlak bij de airforcebase. Het weer werd helaas weer 
wat slechter. Golfen in de stromende regen blijkt een heel bijzondere belevenis, zeker zo vlak langs de 
landingsbaan van het vliegveld. 
 
woensdag 30 juli 2008 - dag 12 
OJT - BBQ 
Op de dag van mijn verjaardag een klein beetje uitgeslapen. Onderweg naar de poort van de airbase zag ik 
een ceremony van de aircadets erg leuk om een keer te zien hoe een andere vorm van kadetten erg leuk 
kan zijn. Gezellig een praatje gemaakt over hoe ze dat nu aanpakken en wat ze zoal doen. De kadetten 
zouden vandaag vertrekken voor een overnight sail op een nabij gelegen eilandje. Jammer genoeg was het 



weer te slecht om op dat eilandje te slapen. Ze zijn uiteindelijk de hele dag 
gaan zeilen. Aan het einde van de middag kwamen ze terug samen met de 
Zweedse officier hebben we ze opgewacht bij de jetty. Ze hadden de hele 
dag regen gehad dus zagen ze er uit als verzopen katjes. Gelukkig hebben 
ze het wel erg naar hun zin gehad omdat ze alle jonge kadetjes moesten 
troosten vanwege het slechte weer en een aantal zeezieken. Nadat ze zijn 
aangekomen moesten ze een klein beetje opschieten. In de avond was er 
een BBQ georganiseerd waarbij de officieren de hamburgers konden bakken. 
Er was een strandtent afgehuurd met een aardige geluidsinstallatie. Er was 
dus een kleine disco en op het strand zijn de staff kadetten een rugby spel 
gaan doen. Na wat kleine opstartproblemen konden de hamburgers 
gebakken worden. Best leuk om op je verjaardag voor alle staff kadetten 
hamburgers te bakken. Je krijgt erg veel leuke reacties en felicitaties. Na 
de BBQ nog gezellig wat gedronken en heerlijk mijn bedje ingedoken. 
 
donderdag 31 juli 2008 - dag 13 
OJT 

De volgende ochtend een klein beetje uitgeslapen. Op eigen houtje naar de basis proberen te komen. 
Onderweg naar de taxi een heel leuk gesprek gehad met de aircadets. Deze hadden een ceremony of flags 
ongeveer hetzelfde als bij de Seacadets ook erg indrukwekkend om dit te bekijken. Na mijn taxirit van 
ongeveer een kwartier kwam ik aan op de basis en gelijk de kadetten proberen te zoeken. Gelukkig waren 
ze op het plein tenten aan het opzetten dus ik had ze snel gevonden. In de middag hebben we een officieel 
afscheid gehad. We werden hartelijk bedankt voor onze aanwezigheid en er werden natuurlijk mooie cadeaus 
weg gegeven. Ook het herdenkingsbord wat we hebben laten maken was ten eerste gelukkig op tijd klaar en 
het werd gelukkig ook in dank afgenomen. Er is ons beloofd dat het herdenkingsbord op een prominente 
plaats in de eetzaal van de kadetten wordt opgehangen. In de middag ben ik uitgenodigd om te gaan golfen 
op een golfbaan vlak bij de airforcebase. Dit was ondanks de harde regen een hele leuke middag met alle 
internationale officieren in een informele setting. Voor het middageten hadden we een klein eetcafé gevonden 
waar het na een gezellige golfmiddag gezellig opdrogen was. Op het menu hadden ze Emoe burgers staan 
(emoe is een soort struisvogel). Bijna de gehele groep bestelde dan ook deze heerlijk malse burger, een 
delicatesse van het eetcafé. Van avondeten kwam er niet veel meer en de kadetten genoten van hun laatste 
vrije avond in het plaatselijke stadje, waar ze mij uiteindelijk nog een erg leuk verjaardagscadeau hebben 
gegeven. 
 
vrijdag 01 augustus 2008 - dag 14 
Filberg Festival 
In de ochtend was het tijd om foto’s te maken. Het was ondanks 
het slechte weer hier nog niet van gekomen. Nu was het weer best 
aardig en kwam er ook nog een heerlijk zonnetje. In de middag 
burgerkleding aan en de bus in om naar het plaatselijk Filberg 
Festival te gaan. Dit is een festival met allerlei standjes met sierraden, 
manden en verschillende lekkernijen zoals minidonuts, suikerspinnen 
en ijsjes. Er waren een paar optredens van countryzangers. Voor 
de kadetten was dit festival een beetje saai. Het is daarom dan ook 
niet echt een aanrader voor de komende uitwisselingen. Ik heb ook 
nog een Nederlandse cartoonist ontmoet, die al driejaar in Canada 
woonde. Hij deed nog steeds animatiewerk voor Nederlandse 
kranten. Ik zag dat hij vooral veel tekeningen had van bekende 
Nederlanders. 
 
zaterdag 02 augustus 2008 - dag 15 
Ceremony of the Flags Victoria 
De laatste dag op HMCS Quadra. Vroeg opgestaan om alles in te pakken. Voor de laatste keer divisions en 
colours. Na divisions konden we wachten op de bussen om naar Victoria te vertrekken. Tijdens deze busrit 
lag iedereen te slapen. Iedereen was erg moe na een inspannende week. Eerst nog van bus wisselen op een 
marinebasis vlakbij Victoria. Nu konden de kadetten wat winkelen en rondwandelen in Victoria de hoofdstad 
van British Colombia. Tegen etenstijd moesten we weer verzamelen bij de bus om een Chinees restaurant te 
bezoeken. Hier hebben wij van een heerlijk lopend buffet genoten. Na het eten kregen wij kort de gelegenheid 
om een beetje op te frissen en om ons uniform aan te trekken. Hierna snel de bus weer in, om op tijd bij de 
het belangrijke evenement Ceremony op Flags te zijn. Het evenement was voor het prachtige Capital 
building van British Colombia. 
 
 



Zondag 03 augustus 2008 - dag 16 
Departure 
Laatste dag in Vancouver. Heerlijk uitgeslapen en afscheid genomen van de vroeg vertrekkende buitenlanders 
waaronder Japan en Zweden. Gelukkig vertrokken wij samen met de Engelsen wat later in de middag. We 
zijn daarom met de Engelsen nog naar downtown Vancouver geweest. Hier vind je enorme shoppingmalls 
en andere winkeltjes. Mijn kadetten en de Engelsen wilden nog naar een speciale kledingwinkel, die we in 
Nederland nog niet hebben. Ik ben de haven gaan verkennen. Hier lag een schip van de Holland Amerika 
lijn. Op de terug weg ging de stadsbus nog kapot. De bus had geen vermogen meer om over een brug te 
rijden. De Engelsen hadden niet veel tijd meer om op tijd op het vliegveld te komen. Gelukkig ging de bus 
kapot vlak naast de remise en was er snel hulp onderweg. We gingen uiteindelijk samen met de Engelsen 
naar het vliegveld waar wij toch nog een aardige tijd hebben moeten wachten. We hadden alle tijd om 
belastingvrij te shoppen en om koffie te drinken. We zijn op tijd ingecheckt en wachten op het vliegtuig dat 
ons weer naar ons liefelijke landje vliegt. Na zulke intensieve weken is het dan ook wel weer een leuk idee 
om terug naar huis te gaan. 
 
Verslag Daan Blok. 


