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Zaterdag 18 juli 
We verzamelden op Schiphol. De groep bestond uit vijf personen: 

Jan-Willem Zeekadetkorps Gouda 
Dzintra Zeekadetkorps Vlissingen 
Annemarie Zeekadetkorps Vlissingen 
Kevin Zeekadetkorps Schiedam 
en ikzelf, Maarten Zeekadetkorps Alkmaar 

Nadat de groep compleet was, zijn we de tickets uit gaan printen en de koffers inchecken. Hierna was het tijd 
om afscheid te nemen van de ouders en door de douane heen te gaan. Er wachtte ons een lange vlucht via 
Amerika, dus liepen we direct door naar de terminal. Hier werden we ondervraagd vanwege de terreurdreiging. 
We mochten door het vliegtuig in. 
Naar Chicago was het ruim negen uur vliegen en hier moesten we overstappen op een vliegtuig naar Vancouver. 
Voor het overstappen hadden we drie en half uur, die we ook echt nodig hadden. We moesten weer door 
diverse beveiligingen heen en overal stonden 
lange rijen. Maar goed, we hadden uit-eindelijk 
nog tijd voor een broodje. De volgende vlucht 
duurde nog eens vier uur en veertig minuten, 
maar toen waren we na een dag reizen toch 
echt in Canada. Op het vliegveld werden we 
opgewacht door Paige, die voor de gehele 
uitwisseling onze begeleidster was. Na een 
hamburger gegeten te hebben, gingen we naar 
het hotel. Daar gingen we een tukje doen waar 
we wel aan toe waren na een lange dag reizen. 
 
Zondag 19 juli 
Na een kort nachtje werden we om 05.30 
gewekt voor het ontbijt. Hierna moesten we snel de bus in om de eerst pont naar Vancouver Island te 
nemen. Bij de pont hadden we tijd voor een bakje koffie en konden we kennis maken met de rest van de 
mensen van de exchange. De volgende landen deden mee: 

Groot Brittannië 
Zweden 
Australie 
Nederland 

Na een half uurtje begon het laden van de pont en hierna vertrokken we. De tocht was twee en half uur. Aan 
boord was de mogelijkheid om te eten en drinken. 
Hier konden we ons wel even bezig houden. Nog 
een uurtje of twee rijden en we kwamen aan op 
Quadra, ons thuis voor de komende twee weken. 
Op de basis wachtte ons een welkomstceremonie 
waarbij we welkom werden geheten en de lands-
vlaggen werden gehesen. Hierna kregen we een 
rondleiding over de basis en werd ons het 
programma uitgelegd, waarna we onze slaap-
accommodaties konden inrichten. 
Na het avondeten was er de Samson’s Cup. Dit 
zijn sportwedstrijden, die een keer per twee 
weken worden gehouden en waar de kadetten 
tegen de officieren strijden voor de eer. Deze 
avond was het handbal en ‘natuurlijk’ wonnen de 
officieren. 

 



Maandag 20 juli 
Dagelijks was het ontbijt tussen 06.30 en 07.30. Mijn kamergenoot werd iedere dag om 05.30 wakker. Ik dus 
ook en konden we na een lekkere douche en een bakkie koffie aan het ontbijt. Na het ontbijt was er om 07.30 
divisions, een dagelijkse ceremonie die bij ons te vergelijken is met het baksgewijs. De verschillende bakken 
worden hier geïnspecteerd, wat met een hoop gemarcheer en muziek gepaard gaat. 

Na divisions kregen we een korte ‘les’ in de normen 
en waarden op de basis waarna we ons konden 
klaarmaken voor de lunch. 
In de middag was er zeemanschap. Dit werd het 
maken van sierknopen in een leslokaal, die was 
ingericht in een legertent. Omdat de temperatuur 
rond de 28 graden lag liet ik deze kans gaan en liep 
ik met de Zweedse officier een stukje naar de 
Confidence Course (stormbaan). Hier was net een 
groep kadetten begonnen en we besloten met hun 
mee te doen. Dit wekte enige verbazing maar nadat 
we met zijn allen door het stof kropen werd het wel 
geloofd. De Canadese kadetten moeten allemaal de 
‘Confidence Course’ doen. Hier krijgen ze punten 
voor, die meespelen voor hun bevorderingen. Als ze 
meer mensen weten over te halen met hen mee te 
doen, krijgen ze meer punten. Onze deelname werd 

dus op prijs gesteld. 
In de avond gingen we met zijn allen naar het strand. 
 
Dinsdag 21 juli 
Deze dag hadden we een day hike (looptocht) in 
de bergen. De bedoeling was om naar de sneeuw-
lijn te lopen, maar helaas was het tempo te laag 
om dit te halen. Op het keerpunt hadden we een 
voortreffelijke lunch, die bestond uit overlevings-
pakketten van het Canadese leger. 
In de avond was er een oefening voor de C of F 
(Ceremony of Flags), een parade waar alle 
provincievlaggen voorbij komen en die in Victoria 
wordt uitgevoerd. De kadetten van de uitwisseling, 
die wouden, mochten als ze goed hun best deden 
hier aan mee doen. 
In de avond gingen de officieren naar Air Force 
Beach voor een BBQ. 
 
Woensdag 22 juli 
Na het ontbijt en divisions hadden we ‘field gun en rifle drill’. Voor we hier aan gingen beginnen, deden we 
om wat verwarring te krijgen elkaars ‘baksgewijs’. Hierna waren we allemaal voldoende van slag om de 
Canadese manier te gaan leren. Die bestond uit de verschillende commando’s voor het afgeven van een 
saluutschot, waarna we ook de drill volgden voor het saluutkanon. 



Na de lunch gingen we in een oude sloep zeilen (Dinghy Sailing. Jammer genoeg was er niet zoveel wind, 
dus werd het meer dobberen dan zeilen. 
In de avond was er Ship’s Dance, dit was een disco op het paradeplein, voornamelijk voor de kadetten. 
 

Donderdag 23 juli 
Deze dag gingen we naar ‘Mount Washington’ een 
skipiste, die in de zomer gebruikt wordt voor 
wandelen, mountainbike, midgetgolf en frisbeegolf. 
We konden de berg op met de skilift. Boven gekomen 
konden we genieten van het gigantisch mooie uitzicht. 
Na hier een beetje te hebben rondgekuierd, besloten 
we om met de benenwagen naar beneden te gaan 
waar we hadden afgesproken voor de lunch. 
Na de lunch speelden we een potje frisbeegolf. Dit 
spel lijkt op midgetgolf, alleen speel je de verschillende 
holes met een frisbee, die je in baskets moet gooien. 
Een hilarisch spel omdat vanaf de beginpositie de 
basket nog niet zichtbaar is. 
In de avond was er ‘C of F’ training, waarna er wat 
tijd was om rond te hangen. 

 
Vrijdag 24 juli  
In de ochtend was er tijdens ‘divisions’ ‘TG Grad.’ Dit was de diploma-uitreiking voor de jongste groep (twee 
weeks kadetten) waarna er van ons wat groepsfoto’s werden gemaakt. 
Na de lunch gingen we zeilen in ‘Cutters’, sloepen vergelijkbaar met onze WR1 alleen dan met een dwarstuig. 
In de avond gingen we naar het zwembad. 
 
Zaterdag 25 juli 
Na ‘divisions’ gingen we met een bus naar een bos 
voor ‘orientation,’ een puzzeltocht met kompas door 
het bos. Door dit bos liep ook een water met wat 
watervallen waar ‘per ongeluk’ een paar van de 
zeekadetten in zijn gevallen, maar met 27 graden 
was dit geen probleem. 
In de middag hadden we het ‘Confidence Cours’ 
nogmaals. Alleen was het nu volgens het programma 
met alle exchangemensen. 
’s Avond was er nog er nog meer sport. 
 
Zondag 26 juli 
De zondagmorgen was de eerste (en ook enige) dag 
dat we konden uitslapen. Dit hebben we ook gedaan. 
In de middag zijn we lekker aan het kanoën geweest. 

’s Avond was er ‘damage control’. Iets anders opgezet 
dan in Den Helder maar niet minder leuk. Ze hadden 
een houten schot waar de kadetten aan de ene kant 
gaten moesten stoppen met verschillende doeken 
en keggen en aan de andere kant iemand met een 
brandslang op stond te spuiten. Wanneer bijna alle 
gaten dicht zaten, werden de keggen er weer uit 
geslagen. Een proces dat eindeloos herhaald kan 
worden maar de temperatuur lag weer lekker hoog 
dus het was niet erg om met water te spelen. 
 
Maandag 27 juli t/m woensdag 29 juli 
De kadetten moesten een keuze maken uit de 
verschillende dienstvakken en deze dagen begeleiden 
ze dan een groepje Canadese kadetten in die vakken. 
Dit betekende dat ze dus alles met dat groepje samen 
deden. 

Ik was nergens ingedeeld, dus ben ik maandag en dinsdag op een zeiltocht geweest waarbij we ’s avonds 
op ‘Sandy Island’ verbleven. Dinsdag en woensdagmiddag ben ik rondjes over Quadra blijven lopen om de 
verschillende kadetten op te zoeken en een praatje te maken. 



Toevallig waren deze drie dagen ook de warmste 
(35 graden +) van de twee weken en werden de 
activiteiten in de middag gestaakt om af te koelen in 
en rond het water. 
 
Donderdag 30 juli 
Deze dag gingen we een ‘nature tour’ doen in 
‘Moorecroft Camp’. We vertrokken om 06.00 vanaf 
Quadra en moesten zo’n twee uur rijden naar het 
Camp. Hier aangekomen was er een gids, die ons 
eerst meenam naar de waterlijn. Omdat het net laag 
water was, waren hier allemaal plasjes ontstaan waar 
de verschillende dieren in leven. Nadat ze ons had 
uitgelegd hoe en waar te kijken, konden we zelf 
onze handen nat maken om de diertjes van dichtbij 
te bekijken. 

Na de waterdiertjes gingen we het bos in waar we verschillende bomen en planten bekeken en proefden. 
’s Middags terug gekomen op Quadra zouden we 
gaan varen met de Orca een Marine patrouilleschip 
en hier aan boord een BBQ hebben,. Helaas was er 
een bemanningstekort dus bleven we langzij voor 
de BBQ. 
 
Vrijdag 31 juli 
Dit was al de laatste dag op Quadra. Na ‘divisions’ 
was er sport, waarna het tijd was om de geleende 
kleding weer in te leveren en de tas in te pakken. 
’s Middags was de evaluatie bij de kampcommandant. 
Hier werd gevraagd of ieder tevreden was en enige 
opmerkingen gemaakt. 
De avond was voor de kadetten vrij en de officieren 
gingen uit eten. 

 
Zaterdag 1 augustus 
Deze dag vertrokken we van Quadra naar Victoria 
waar ’s avonds de ‘C of F’ parade was. Dit was een 
busreis van een paar uur, maar we hadden de middag 
voor ons zelf. 
De ‘C of F’ konden we niet helemaal bekijken. We 
moesten die avond de pont halen naar Vancouver, 
omdat we de volgende dag weer naar huis moesten 
vliegen. 
 
Zondag 2 augustus 
Deze dag vlogen we terug naar huis, na een 
fantastische uitwisseling in Canada te hebben 
gehad. 
 
 
Verslag 
Maarten Stenneberg Zeekadetkorps Alkmaar. 
 


