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Zaterdag 17 juli 
We hadden om 8 uur 's ochtends met alle Canadagangers afgesproken op Schiphol. De groep, die vanuit 
Nederland vertrok, bestond uit Renaud Meijer van ZKK Schiedam, Lida Heutink en Gijs Tap van ZKK Rotterdam, 
Luc Wilkens van ZKK Arnhem en mijzelf van ZKK Gouda. Na het inchecken en ondervragingen door de douane 
konden we om 11.15 de lucht in. Na een lange vlucht kwamen we om ongeveer 12 uur plaatselijke tijd aan in 
Chicago (USA). Omdat we in Chicago 8 uur hadden om onze volgende vlucht te halen, besloten we Chicago 
stad in te gaan. Daar hebben we zo'n twee uur rondgelopen en kwamen we tot de conclusie dat er voornamelijk 
hele hoge gebouwen staan en er veel Subways, McDonalds en Starbucks winkels zijn. Terug op het vliegveld 
van Chicago hebben we nog even wat gegeten en toen was het rond 20 uur tijd voor onze vlucht naar Vancouver. 
Met iets vertraging kwamen we rond 23.45 plaatselijke tijd in Vancouver aan (het vliegtuig moest nog gerepareerd 
worden...). Op het vliegveld werden we opgewacht door iemand van de Canadese defensie/ZKK, die ons naar 
een busje bracht dat ons naar het hotel vervoerde. Om 1 uur 's nachts lagen we eindelijk in bed (in Nederland 
was het toen al zondagochtend 10 uur, voor ons was het dus een behoorlijk lange dag). 
 
Zondag 18 juli 
We moesten om 6 uur op! Bij het ontbijt konden we kennis maken met de andere buitenlandse kadetten. Daarna 
gingen we de bus in op weg naar de veerboot, die ons naar Vancouver Island zou brengen. Een busrit, 
boottocht en een andere busrit later kwamen we aan het begin van de middag aan op HMCS Quadra, de 
Canadese basis waar we de komende tijd zouden verblijven. Op Quadra werden we hartelijk ontvangen en 
onder begeleiding van de volksliederen werden onze vlaggen gehesen. Na de ontvangst werden we naar 
onze barakken gebracht waar we les kregen in bedden opmaken (wat hier héél netjes moet gebeuren). Toen 
de bedden waren opgemaakt en de spullen uitgepakt, kregen we een rondleiding over de basis. 's Avonds 
gingen we met alle staff cadets (onderofficieren) en officieren frisbee spelen op een sportterrein in de buurt. 
Vandaag heb ik veel in mijn uniform gelopen. Aangezien ik een onderofficiersuniform draag, denken de meeste 
Canadese kadetten dat ik een officier ben. Erg verwarrend voor hen dus, het resultaat is dat ze allemaal naar 
me salueren. Wel een beetje raar dus! 

 
Maandag 19 juli 
We mochten weer lekker vroeg op, want rond 8 uur 
moesten we bij morning divisions zijn (openings-
baksgewijs van de dag, alleen dan heel erg groot 
en officieel). 's Middags was het lekker relaxed 
en gingen we met motorbootjes naar een strandje 
in de buurt. 's Avonds kregen we les in Canadese 
exercitie. Erg verwarrend al die Engelse termen 
en het moet nog allemaal heel strak gebeuren ook! 
 
Dinsdag 20 juli 
We hebben heel de dag gezeild. Na het ontbijt 
gingen we aan boord van een aantal cutters. Een 
cutter lijkt het meest op een WR1, iets ouder, 
kleiner, van hout en maar een mast. Vandaag 
hebben we naar Sandy Island gezeild, waar we 

lekker op het strand hebben gelegen en in de zee hebben gezwommen. Ons avondeten kregen we ook op 
het eiland. Na het avondeten werden we terug gesleept naar Quadra, waar we de rest van de avond in de 
messroom van de Staff Cadets hebben gezeten. 
 
Woensdag 21 juli 
Ook woensdagochtend was het nog redelijk relaxed. Vanochtend zijn we namelijk in verschillende motorbootjes 
gestapt om daar mee te gaan varen in (en vlak buiten) de haven. We hebben lekker van het weer genoten 
en zeehonden gekeken, daarvan zijn er namelijk erg veel in de haven. 's Middags gingen we met een grote, 
gele schoolbus naar een plaatsje in de buurt waar ze een restaurant/winkel hebben waar geiten op het dak 



lopen! Hier verkopen ze ook erg lekker ijs, alleen 
zijn ze wel in formaat Noord-Amerika. Een bolletje 
ijs zou in Nederland gelijk zijn aan zo'n 3 à 4 
bolletjes ijs! Na het ijsje zijn we naar Cathedral 
Groove gegaan, een bos met ontzettend grote 
bomen! Hier hebben we een wandeling gemaakt 
en zijn we met zijn allen op de foto gegaan. (Het 
maken van de foto was erg lachwekkend omdat 
we een voorbijganger hadden gevraagd om de 
foto te maken. Wat hij niet wist, is dat we alle 35 
een foto op onze camera wilden..!) 's Avonds 
hadden we weer exercitie en daarna nog een 
verjaardagsfeestje! Komende dagen zijn namelijk 
drie exchange kadetten jarig, wat we vanavond 
met ijstaart en chips gevierd hebben. 
 
Donderdag 22 juli 
Donderdagochtend zijn we érg vroeg opgestaan! Om 6 uur 's ochtends werden we namelijk verwacht bij physical 
training, ochtendgymnastiek. Na de ochtendgymnastiek en het ontbijt was het weer tijd om naar de morning 
divisions te gaan. Dit keer hoefden we niet toe te kijken, maar mochten we zelf mee doen! Na de divisions 
begonnen we aan de Confidence Course, een stormbaan. De stormbaan was erg leuk om te doen, het was 
erg sportief maar ook erg lachwekkend af en toe. Het resultaat waren blije en vermoeide gezichten van exchange 
cadets, die onder het zand zaten. Na de stormbaan zijn we direct doorgegaan naar de pier. Op de pier kregen 
we reddingsvesten uitgedeeld en kregen we te horen hoe we de 'Jetty Jump' moesten doen. In het kort betekent 
de Jetty Jump van de pier afspringen (ongeveer 6 meter hoog, maar het lijkt veel hoger) zo het ijskoude water 

in! In het water moesten we een help-circle maken 
zodat iedereen bij elkaar en warm bleef. Toen 
iedereen in het water was, mochten we in de 
reddingsboten klimmen, nog een keer springen 
of lekker het water uit. Ik koos voor het laatste, 
want het was echt super koud! Hierna natuurlijk 
lekker warm gedoucht en geluncht. Alsof we nog 
niet genoeg gezwommen hadden, gingen we 
vandaag na de lunch naar de Nimf Falls. Dit zijn 
watervallen in de buurt, met erg mooi en helder 
water, waar we in konden zwemmen en lekker 
van de zon konden genieten. Terug op Quadra 
kregen we te horen dat er vandaag een Staff 
Cadet Function was. Dat betekende dat we in 
plaats van in de kantine met alle stafcadets in 

hun loungeroom hamburgers zouden gaan eten, hierna was er een feestje met het thema bright and tight. 
 
Vrijdag 23 juli 
Vrijdagochtend was het weer tijd voor divions, dit keer een speciale. De kadetten, die hier nu al twee weken 
rondlopen, konden deze dag namelijk bevorderd worden. De divisions was dus wat uitgebreider dan normaal, 
ook waren er ouders aanwezig. Wij mochten 
hierbij toekijken. We hebben veel kadetten 
onderuit zien gaan, omdat ze door de stress (ze 
mochten niet bewegen) en de enigszins warme 
omstandigheden flauw vielen. Na de divisions 
was er 's middags weer wat leuks te doen voor 
ons. We gingen de rest van de dag namelijk 
zeilen in zwaardbootjes! Dit betekende dat we 
met zijn tweeën in een zeilbootje in de buurt 
mochten zeilen. Vrijdagavond mochten we alweer 
oefenen voor exercitie. Na de exercitie zijn andere 
Nederlandse kadetten en ik samen met een 
Canadese staff cadet naar een buurtplaatsje 
gegaan, waar we wat bij de supermarkt hebben 
gekocht. Aangezien we er pas laat waren, konden 
we helaas verder niets meer zien. 
 
 



Zaterdag 24 juli 
We konden enigszins uitslapen, want we hoefden ons pas om 8 uur 's ochtends te melden. Vandaag zouden 
we namelijk met een patrouilleboot van 27 meter gaan varen. We zijn naar een eiland in de buurt gevaren waar 
we voor anker gingen zodat je als je wilde, kon gaan zwemmen. Aan het einde van de middag zijn we weer 
terug gegaan en hebben aan boord gegeten. Onderweg hebben we verschillende man-over-boord- en brand-
oefeningen gedaan. We waren pas laat op de avond terug waardoor het geplande voetbal niet doorging. 
 
Zondag 25 juli 
We mochten lekker uitslapen en vanaf ongeveer 
half 11 aanschuiven bij de 'brunch', want op 
zondagochtend zijn hier namelijk geen activiteiten 
ingepland. Na de brunch vertrokken we met de 
bus naar Mount Washington. Daar aangekomen 
mochten we zelf beslissen hoe we de tijd daar 
wilden indelen. Sommigen gingen souvenirs 
kopen, midgetgolfen of met de lift omhoog. Ik 
had besloten om samen met de Nederlandse 
officier, Zweedse officier en een Amerikaanse 
kadet een stukje te gaan hiken. Ik had me flink 
vergist in de zwaarte van de tocht, want onderweg 
bleek het namelijk ontzettend stijl te zijn. Als 
goedmakertje hadden we wel een fantastisch 
uitzicht over de omgeving, hebben we in de 
sneeuw gestaan en een gezellige wandeling gehad. Na een goed uurtje klimmen, kwamen we aan bij de lift 
die ons weer naar beneden zou brengen. Onderaan stond ons namelijk nog een lunch in het restaurant te 
wachten. Na de lunch nog de tijd om souvenirs te kopen, van de zon te genieten of op een groot schaakbord 
schaak te spelen. Terug op Quadra schoven we aan bij het diner en vervolgens gingen we een uurtje kajakken. 
Om 8 uur 's avonds hadden we weer vrije tijd dus mochten we ons omkleden in burgerkleding. We hielden 
een klein feestje en bestelden pizza omdat een van de Engelse meiden vandaag 18 is geworden. 
 
Maandag 26 juli 
Maandagochtend mochten we weer aansluiten bij de morningdivisions, dit keer in volledig (dus winter) uniform 
in plaats van werkpak. Dit omdat we na de divisions verschillende groepsfoto's in uniform gingen maken. De 
foto's waren snel genomen en daardoor hadden we vanochtend wat vrije tijd! In de meidenbarak betekende 

dit uitwisselen van presentjes. 
Iedereen had emblemen, speldjes, 
petlinten etc van het eigen korps 
mee genomen. Ook hadden veel 
souvenirs uit hun land meegenomen. 
Maandagmiddag was ook lekker 
rustig, we gingen met de motor-
bootjes naar het strandje toe. 
Iedereen zat dus lekker op het 
strand en we wisselden elkaar af 
met het varen met de motorboten. 
's Avonds was het weer tijd voor een 
exercitieoefening. Dit keer gingen we 
oefenen met wapens, hoe we deze 

moesten vasthouden en welke commando's erbij horen. Na deze oefeningen kregen we nog cadeaubonnen 
uitgedeeld, waarvan we in de kantine leuke souvenirs konden kopen. 
 
Dinsdag 27 juli 
We werden in twee groepen verdeeld. We gingen vandaag namelijk met de Maple Leaf (een schoener) en 
zwaardbootjes zeilen. Mijn groep ging 's ochtends aan boord van de Maple Leaf, waar we gelukkig veel zelf 
mochten doen! We konden namelijk gewoon aan de slag bij de meerrol en het hijsen/strijken van de zeilen. 
Omdat er geen zuchtje wind stond, was het verder voornamelijk lekker op het dek zitten, met de zodiac om 
de Maple Leaf varen en een voor een de boegspriet op voor een foto! 's Middags was de wind iets aangewakkerd 
en konden we lekker gaan zwaardbootzeilen. Na het avondeten was het om 8 uur tijd voor Ship's Company 
Dance. Iedereen was verplicht hier naartoe te gaan, in feestelijke kleding. Aangezien het een feestje was 
voor de course cadets (bij ons kadetten), hebben de staf cadets (onderofficieren) en internationals aan de 
kant zitten kletsen. Dit feestje van de kadetten kun je het best vergelijken met de BBQ aan het einde van ons 
ZoKa (alleen dan zonder BBQ natuurlijk). 
 



Woensdag 28 juli 
Woensdagochtend deden we voor de laatste keer mee aan de morningdivisions. Dit keer als een aparte groep 
in plaats van met de staff cadets samen. Omdat we niet wisten wat we precies moesten doen, werd het wel 
een beetje een chaos... De rest van de dag kregen we 'On the Job Training' (OJT). Dit betekende dat iedereen 
een 'dienstvak' moest kiezen en daar de hele dag zou gaan meelopen. Dit kon ongeveer alles zijn: zeilinstructie, 
meedoen met de band, wapens & ceremonie, sport, meelopen met het hoofd van de staff cadets, beantwoorden 
van de telefoon, schoonmaken, etc. Ik heb gekozen voor zeilinstructie, samen met de Engelse Charly. Dit 
betekende dat ik zowel 's ochtends als 's middags in een motorbootje op het water zat om te kijken hoe er 
instructie gegeven werd. 's Ochtends was het redelijk saai, maar 's middags zaten we bij gezellige staff cadets 
in de boot. We hebben zelf eigenlijk niets gedaan, maar hadden deze dag wel het beste plekje om onze OJT 
te doen! Het was vandaag namelijk erg warm, er stond weinig wind en op de kant moest je in compleet werkpak 
lopen. Terwijl wij lekker in een korte broek op het water zaten! Om 4 uur 's middags zat onze job er op en konden 
we nog even douchen en omkleden voordat we om 16.30 bij de BBQ werden verwacht. Er was vandaag een 
BBQ georganiseerd op een van de patrouillevaartuigen voor de international exchange cadets/officers en 
enkele belangrijke mensen op Quadra. Eigenlijk zouden we 's avonds nog een exercitieoefening hebben voor 
de Ceremony of the Flags (komende zaterdag in Victoria), maar er werd besloten dat alleen de kadetten, die 
vandaag wapens & ceremonie OJT gedaan hadden, mochten oefenen. Wij hadden 's avonds dus de tijd om 
onze koffers vast in te pakken. Nadat de kadetten klaar waren met de exercitieoefeningen kregen we polo's 
uitgedeeld met het Canadese ZKK-logo en Exchange Canada 2010 er op. 
 
Donderdag 29 juli 
Donderdagochtend moesten we na het ontbijt onze koffers in een busje leggen en onze Canadese werkpakken 
weer inleveren. Na een bezoek aan de Commanding Officer (de hoogste officier op Quadra) gingen we namelijk 
op weg na Victoria (ook op Vancouver Island). Eerst gingen we met de bus naar het treinstation, waarna ons 
een 4,5 uur durende treinreis te wachten stond. We hebben het grootste deel van de treinreis geslapen, maar 
ook van het uitzicht genoten. De trein rijdt niet echt snel, want er zijn redelijk wat bochten en maar enkelspoor. 
Ook zijn er een aantal mensen in de ‘cockpit’ van de trein geweest, van waaruit we een nog mooier uitzicht 
hadden. In Victoria aangekomen werden we met 
de bus naar Victoria's universiteit gebracht. We 
overnachten de komende dagen namelijk in een 
studentenhuis op de campus, waar we met zijn 
35en een aantal verdiepingen en gezamenlijke 
kamers hebben, erg gezellig! Toen iedereen zijn 
spullen had uitgepakt, hebben we nog avondeten 
besteld (Chinees en Indisch). Inmiddels is het 
alweer half 12 en is iedereen onderweg om naar 
bed te gaan, of zitten ze in de commonroom. 
 
Vrijdag 30 juli 
Vrijdagochtend 30 juli kregen we een rondleiding 
over een scheepswerf van de Canadese marine, 
de werf is gevestigd in Victoria. Van de werf zelf 
hebben we eigenlijk vrij weinig gezien, alleen een 
onderzeeër in het droogdok. Verder bestond de rondleiding vooral uit het vanaf de buitenkant bekijken van 
verschillende gebouwen. Na de rondleiding gingen we aan boord van de HMCS Ottawa, een multi-role 
patrouillevaartuig van 134 meter lang met plaats voor 225 bemanningsleden. Op de HMCS Ottawa kregen 
we een rondleiding langs onder andere de brug, machinekamer, controlekamers en verblijven. Na deze 
rondleiding kregen we aan boord van het schip ook nog een lunch. Na de lunch werden we weer met de bus 
naar de Universiteit van Victoria gebracht om ons uniform te verruilen voor burgerkleding. 's Middags hadden 
we namelijk nog eventjes de tijd om door Victoria te lopen en souvenirs te kopen. Voor het avondeten werden 
we weer naar een marinebasis in de buurt gereden, waar we in het gedeelte voor de officieren ons avondeten 
kregen. Na het avondeten werden we weer teruggebracht naar de binnenstad van Victoria. 's Avonds hadden 
we de keuze om naar het Britisch Colombia museum, de bios of het winkelcentrum te gaan. Ik ben samen met 
een paar andere kadetten en officieren eerst naar het museum geweest. Hier was het een en ander te zien 
over de dieren die in Britisch Colombia (het deel van Canada waar we verbleven) leven en de oorspronkelijke 
bewoners. Nadat we in sneltreinvaart door het museum waren gelopen, zijn we met bijna alle andere kadetten 
naar de IMAX-bioscoop gegaan. Hier hebben we met zijn allen naar Iron Man 2 gekeken. Toen de film 
afgelopen was, moesten we direct naar de bus toe die ons weer terug naar de universiteit zou brengen. 
Toch zijn we nog eventjes langs het parlementsgebouw gerend omdat die ontzettend mooi verlicht was. 
 
Zaterdag 31 juli 
Zaterdagochtend konden we wat langer dan normaal in bed blijven liggen, want tot half 10 was er niets gepland. 
Om half 10 vertrok de bus richting Victoria waar we de hele dag vrij hadden. Samen met Kirsty (een Australische 



kadet) ben ik langs de toeristische plekken van de stad gegaan, ondertussen hebben we natuurlijk ook nog 
wat winkels bekeken. Rond lunchtijd hadden we 
alle interessante dingen wel zo'n beetje bekeken, 
daarom zijn Kirsty en ik na de lunch naar de Bug 
Zoo gegaan. Daar waren allerlei verschillende 
insecten te vinden, die we ook konden vasthouden. 
Aan het einde van de middag moesten we ons 
weer melden bij de bus, die ons naar de basis 
zou brengen voor het avondeten. Op de basis 
werden we weer herenigd met de Canadese 
kadetten, aangezien er 's avonds een groot 
evenement was. Na het eten gingen we in bussen 
naar een parkeerplaats in het centrum, waar we 
werden opgesteld in rotten van drie. Via afgezette 
straten marcheerden we samen met de Canadese 
kadetten naar het parlementsgebouw waar 
vanavond de Ceremony of the Flags (C of F) 
gehouden werd. De Ceremony of the Flags is 

een vlaggenparade, die wordt begeleid door een band en kadetten, die met kanonnen en oude wapens vuren. 
Helaas konden wij hier niet aan meedoen, omdat we te weinig geoefend hebben. De kadetten die de 'on the job 
training' met guns hadden gedaan mochten wel meedoen. Ook vanaf de kant was het erg indrukwekkend om 
dit te zien, helemaal omdat het zeekadetten waren die dit deden! Na de C of F marcheerden we naar een 
andere parkeerplaats waar de kadetten, die meededen hun wapens weer moesten inleveren. Dit was ook 
het moment om de Canadezen voor de laatste keer gedag te zeggen! 
 
Zondag 1 augustus 
Zondagochtend was het weer vroeg dag, we moesten namelijk de koffers inpakken en vroeg met de bus 
richting de veerboot naar Vancouver. Aangekomen in Vancouver reden we met de bus de toeristische route 
door Vancouver en Stanley Parc (een groot park). Aangezien het erg warm was in de bus, lag 75% van de 
kadetten (waaronder ik) te slapen, waardoor we het uitzicht hebben moeten missen. Wel zijn we in Stanley 
Parc nog eventjes uitgestapt om wat foto's te maken. Hierna zijn we doorgegaan naar Granville Island, een 
schiereiland met allemaal markten en winkeltjes. Op Granville Island hadden we een aantal uren de tijd om 
te eten en te winkelen. Na het bezoek aan Granville Island werden we naar het hotel in Vancouver gebracht 
(waar we ook op de heenweg verbleven). De rest van de avond hebben we met zijn allen in een zaal op de 
begane grond doorgebracht, waar veel foto's op laptops werden gezet, gekaart en namen op shirts/vlaggen 
werden geschreven. Toen het bedtijd werd, begon het afscheid nemen aangezien een aantal kadetten al 
vroeg in de morgen zou vertrekken. 
 
Maandag 2 augustus 
Maandag was voor ons, Nederlanders, de laatste dag in Canada. Nadat we lekker uitgeslapen hadden, zijn 
we met de Australiërs en Engelsen in de metro naar Vancouver city gestapt. In de stad zijn we per land gaan 
winkelen. Ook hebben wij de Olympic Torch gezien, waar de Olympische vlam brandde tijdens de Winterspelen. 
Om half 5 hadden we met de Australiërs en Engelsen afgesproken om met zijn allen spaghetti te eten. 
Eigenlijk hadden we met de transportofficier afgesproken dat we rond 18 uur terug zouden zijn in het hotel, 
maar doordat het eten uitliep waren we er pas na zevenen. Hierdoor hadden we maar een half uurtje om ons 
klaar te maken voor de vliegreis! Even dachten we dat we zonder afscheid van de Australiërs en Engelsen 
weg moesten gaan, maar gelukkig waren ze nog op tijd in de hal van het hotel om ons gedag te zeggen! 
Gisteren was het afscheid nemen nog gezellig, maar vandaag wel een stuk moeilijker! Gelukkig zouden de 
kadetten uit Australië een uur na ons vliegen, dus kwamen ze ons nog gezelschap houden op het vliegveld. 
Om half 11 vertelde de officier, die ons begeleide op het vliegveld, dat het echt tijd was voor het laatste afscheid. 
We moesten namelijk het vliegtuig in. 
 
Dinsdag 3 augustus 
Onze terugreis liep iets anders dan gepland. Omdat we op Chicago te weinig tijd hadden om door de douane 
te gaan, werden we namelijk omgeboekt naar een andere vlucht. Hierdoor en doordat we een paar uur vertraging 
hadden, kwamen we later aan op het vliegveld van New York dan verwacht. Helaas dus geen tijd meer om 
the Big Apple te bezoeken. Vanuit New York vlogen we naar Amsterdam, waar we woensdagochtend om 6 
uur aankwamen. Op Schiphol was het tijd om de Nederlandse kadetten en officier te bedanken en gedag te 
zeggen. En om naar huis te gaan om uit te rusten van de vermoeiende reis en natuurlijk twee leuke weken in 
Canada! 
 
Verslag 
Ilona Jochems Zeekadetkorps Gouda. 


