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Na een vliegreis met erge turbulentie op de heenreis met een piloot, met waarschijnlijk weinig vliegervaring, 
hebben we op het vliegveld London Heatrow een uurtje gewacht op kadetten van het Zeekadetkorps Engeland. 
Daarna met de bus naar de marinekazerne Bramely. Het eten 's avonds was meshed potatoes met speklap. 
 
Eerste dag opgestaan rond 07:00, 07:30 ontbijt. Diverse 
kadetten bleven op de kazerne. Hier werden spellen 
gespeeld zoals voetbal en waterballonnen gooien. 
Andere kadetten gingen naar een dorpje in de buurt 
voor sightseeing en telefonisch contact met het thuis-
front. 's Avonds nog wat literaire spellen gespeeld. 
 
De volgende dag weer vroeg op en naar Londen 
geweest: de London Eye bezocht, waarna we de lokale 
winkelstraten onveilig hebben gemaakt. Ook een bezoek 
aan de Big Ben mocht niet ontbreken. 's Avonds bij de 
kazerne hebben we een introductiebriefing gehad met 
de algemene regels. 

 
Dag 3 zijn we met alle kadetten vanuit de kazerne in 
Bramely naar Portsmouth gegaan en zijn daar op de 
HMS Bristol ingescheept. 's Avonds kennisgemaakt met 
rond de 3 - 400 kadetten van andere zomerkampen. 
's Avonds op weg naar de hut met je kooi. De dames 
hadden een hut voor 70 kadetten. Zelf lag ik in een hut 
voor 24 kadetten. 
 
De volgende dag op naar het ontbijt, een kwartiertje 
exerceren hiernaartoe wekt je eetlust wel op. Na het 
eten uiteraard weer terug exerceren naar de HMS Bristol, 
aan boord had je al weer trek. 's Ochtends hebben we 
bij een lokaal zeekadetkorps een ‘wapencursus’ en/of 

‘huttenbouwcursus’ gehad. 's Middags zijn we naar museum Fort Nelson 
geweest, hier hebben we het museum met kanonnen en geweren bezocht. 
's Avonds nog wat gepoold en tafeltennis gespeeld. 
 
De andere dag 05:30 zijn we na het inpakken van de tassen en het ontbijt 
de bussen ingestapt naar Schotland. We hebben inclusief tussenstops 
een uurtje of 12 over deze reis gedaan. Hier zijn we ingescheept op de 
kazerne Caledonia. Hier weer de standaard briefing gehad over de 
huisregels etc. 
 
De eerste dag in Schotland mochten we lekker uitslapen na de 
vermoeiende reis van gisteren. Hier gebruncht en hierna de omgeving 
verkend. 's Avonds nog een keer de tassen ingepakt, ons verblijf van 
gisteravond moest geverfd worden. 
 
De tweede dag zijn we wezen zeilen met Pico's. (een soort van Lasers) 
De windstoten waren wel een uitdaging, ik ben nog een keer of vier 
omgeslagen. 's Avonds een gezellig welkomstfeestje tussen de kadetten 
op de kazerne.  



Tijdens het verblijf op de kazerne zijn we regelmatig het 
zwembad in geweest. Ook hebben we op een dag een 
Olympische voetbalwedstrijd bijgewoond (Egypte - 
Belarus). De volgende dag zijn we naar een soort 
adventure park geweest en heb ik een cursus boog-
schieten, survivallen en als klap op de vuurpijl een 
bezoek aan het ziekenhuis gehad (spiertje in mijn arm 
verrekt bij het beklimmen van een jakobsladder). 
 

De andere dag naar een beachparty/verkleedfeest 
geweest met de kadetten en officieren. Nog een 
wedstrijdje volleybal tussen de kadetten helaas vanaf 
de zijlijn moeten bekijken... 
 
De andere dag teruggegaan naar de watersport-
vereniging met een Rib, 120 km/h :D. Hier een vaarles 
gehad met de diverse soorten Rib's, 90, 100 & 120 
km/h. 's Middags aansluitend naar een klooster op een eiland geweest waar we naast het klooster, zeehonden, 
zeearenden etc. bezocht hebben. 

 
De volgende dag zijn we spullen gaan pakken en na het 
ontbijt afscheid genomen van de kadetten en officieren. 
Hierna zijn we terug gegaan voor de laatste 5 dagen naar 
Bramely. Hier nog enkele dagen Londen bezocht en 
onder andere de London Tower Bridge museum bezocht. 
Ook nog naar een museum over de middeleeuwen 
geweest met ridders, draken, wapenarsenaal etc. 
 
Het einde van het kamp 
werd afgesloten met een 
feestje met fotopresentatie 
van de activiteiten van de 
afgelopen weken. 

 
Na alle activiteiten van de afgelopen 17 dagen, was de terugreis van het 
kamp een rustige vlucht. 
 
 
Verslag 
Bas Sies, Zeekadetkorps Rotterdam 
 
 
De reis naar Engeland en Schotland was van 22 juli t/m 7 augustus 2012. 


