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Voor dat ik mij had opgeven voor de uitwisseling voor de Verenigde Staten wist ik nog niet naar welke locatie 
in de V.S. ik zou gaan en ook nog niet met wie. Ik ging dus met zeekadet der tweede klasse Dennis Postma 
van Zeekadetkorps Harlingen, zeekadet der eerste klasse Roberto De Fillippi van Zeekadetkorps Hellevoetsluis. 
Twee hele aardige en leuke kadetten om mee op uitwisseling te gaan. Als laatste was de begeleidingsofficier 
Zeekadetofficier der derde klasse Daniëll Blok van Zeekadetkorps Den Haag mee, een hele aardige en leuke 
officier om mee op uitwisseling te gaan. 
We gingen naar de marinebasis bij Newport, Rode Island waar wij ons hele verblijf sliepen op twee nachten na. 
We hebben bijna elke dag ontbeten / geluncht / gedineerd in de 
Ney Hall op de Naval base te Newport R.I. waarbij ze elke maaltijd 
warm eten hadden met een salade/fruit bar. Hier moesten wij elke 
maaltijd heen marcheren. 
 
Onze dagen zagen er meestal als volgt uit: 
06:00 : Opstaan. 
07:30 : Klaar staan voor ontbijt. 
08:30 : Kamer schoonmaken / tanden poetsen. 
09:00 : Programma van de ochtend. 
11:30 : Klaar staan voor de lunch. 
12:30 : Programma van de middag. 
17:30 : Klaar staan voor het diner. 
19:00 : Vrije tijd. 
22:00 : Kooi af. 
 
In je vrije tijd, Liberty genoemd, kon je naar het internetcafé gaan, 
je was doen of naar de winkel gaan, die ze daar op het terrein 
hebben. In de winkel kon je wat te eten of drinken kopen maar 
je kon er ook kleding en voor de rest eigenlijk alles kopen. 
 
 
De eerste dag was een kennismakingsdag. 
Hierbij leerden wij van alle landen hun manier van marcheren. De rest van de dag kregen we de kans om 
naar elkaar toe te gaan en elkaar beter te leren kennen. 

 
Op de tweede dag gingen we naar de kustwacht van 
de Verenigde Staten US Coast Guard. 
Waarbij wij een rondleiding kregen op de vaartuigen, 
die zij bij de kustwacht van de Verenigde Staten 
gebruiken. Wij hebben een op gasolie werkende 
verplaatsbare brandbluspomp startklaar gemaakt en 
gestart. Hierna kregen wij de wapens, die ze bij de 
kustwacht van de Verenigde Staten gebruiken, te zien 
en gingen we aan het eind ook nog keesje werpen. 
 
Op de derde dag gingen we kajakken wat ik zelf één 
van de leukste dagen vond. 
Heerlijk in het zonnetje op het water in en mooie 
omgeving. Wat ik daar heb geleerd is dat het niet 
handig is om met een aardig hoge snelheid door de 
bocht proberen te gaan, want dan ga met je kajak om. 
 
Op de vierde dag gingen we naar de onderzeeërbasis 
en het onderzeeërmuseum. 



Op de onderzeeërbasis kregen wij een demonstratie op één van de simulatoren, instructie over duiken en 
het van boord gaan van een onderzeeër op diepte. Waarna wij gingen lunchen in de kantine van de 
onderzeeërbasis. In het middagprogramma zijn wij met de bus naar het onderzeeërmuseum gereden waar 
wij na een groepsfoto vrij mochten rondlopen. Bij het museum hoorde ook ‘s werelds eerste nucleaire 
aangedreven onderzeeër. 
 
Op de vijfde dag gingen we bergbeklimmen. 
Waarbij werden we in twee groepen verdeeld. Groep één ging eerst vrij klimmen en daarna bepaalde groeps-
oefeningen doen en team twee eerst de oefeningen en daarna vrij klimmen. Waarna we in de klimhal pizza 
hebben gegeten als lunch. Daarna gingen we weer met de bus terug naar de basis waar we vrije tijd hadden. 
 
De zesde dag was een speciale dag voor 
de kadetten uit Canada, Hong Kong en 
Ghana. Want de kadetten uit Canada 
hadden Canada Day, de kadetten uit 
Hong Kong hadden S. A. R. Establishment 
Day en de kadet uit Ghana had Republic 
Day. 
Op deze dag kregen we de kans om 
Newport in te gaan, het plaatsje vlakbij de 
kazerne. ’s Avonds legden de kadetten 
van Canada, Hong Kong en Ghana uit 
waarom zij deze dag als feestdag 
beschouwen. 
 
Op dag zeven bleven we op de basis 
maar gingen we naar een opleidings-
gebouw met allemaal scheepssimulatoren 
waar we een kleine demonstratie kregen 
en uitleg over hoe en waarom ze les 
krijgen met simulatoren, Waarbij een 
journalist van de ‘The Newport Navalog’ 
(de krant van de marinebasis) sommige 
kadetten eruit haalde om een paar vragen 
te stellen. Hierna gingen wij terug naar de 
basis om te lunchen. Na de lunch naar een 
drill instructor, die ons uitleg gaf over hoe 
en waarom iedereen, die een opleiding 
volgde op deze basis, zo strak en geordend 
te werk ging. En dat was dan alweer dag 
zeven wat was de tijd toch snel gegaan, 
de helft van de tijd was al voorbij. 
 

Dag acht, beter bekend als Boston dag. 
In Boston hebben we veel vrije tijd gehad om de oudste stad van de Verenigde 
Staten te verkennen. We zijn met de hele groep op ducktour geweest, dat is een 
tour door de stad waarbij je in een amfibiebus zit die als een gewone bus fungeert 
en ook nog als rondvaartboot in het water kan fungeren. We hebben ook nog 
in groepen een zoektocht naar bepaalde teksten of beelden moeten doen. 
 
Op de negende dag was het vier juli, wat voor de Amerikanen een feestdag is 
genaamd ‘Independence Day’ op deze dag gingen we naar een schip genaamd 
de ‘USS MASSACHUSETTS BB-59’ een gevechtsschip dat hedendaags 
fungeert als onderdeel van een marinemuseum. Dat schip was niet het enige 
onderdeel van het museum, er lagen nog meer schepen, onder andere een 

destroyer, een onderzeeër en een schip dat eerst van de Sovjet-Unie was, daarna aan Oost-Duitsland was 
gegeven en vervolgens in beslag was genomen door de Verenigde Staten. Die nacht bleven we slapen aan 
boord van dat gevechtsschip om ’s avonds het vuurwerk van ‘Independence Day’ te zien. 
 
Op dag tien gingen we na het ontbijt aan boord van het gevechtsschip weer terug de bus in op naar de basis 
in Newport om vervolgens weer naar het stadje Newport te gaan, waar we na wat vrije tijd gingen zeilen op 
een 80 foot schooner. 
 



Op dag elf moesten we vroeg op om na het ontbijt 3 uur in de 
bus te zitten, lunchen bij een wegrestaurant en daarna nog 2 
uur in de bus zitten om in New York City te komen. Daar gingen 
wij als eerste naar ons hotel genaamd het Y.M.C.A waarna we 
in groepen New York City gingen bekijken. Zo gingen wij naar 
‘Grand Central Station’, naar het terrein van de Verenigde Naties, 
‘Times Square’, de speelgoedwinkel met de levensgrote piano 
‘FAO’, de ‘Apple store’, door ‘Central Park’ en naar de McDonald’s 
voor ons avondeten. Daarna gingen wij naar ‘Broadway’ omdat 
we daar verwacht werden om met de hele groep naar de musical 
Mamma Mia te gaan kijken. Waarna wij met zijn allen via ‘Times 
Square’ terug naar het hotel gingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We zouden de volgende dag (dag twaalf) in een 
restaurant ontbijten maar omdat het restaurant vol 
was kon dat niet en gingen we bij de McDonald’s 
ontbijten. Hierna zijn wij met zijn allen naar 
Rockerfeller Plaza gegaan om daar naar ‘The 
Top Of The Rock’ te gaan, een hoog gebouw met 
een prachtig uitzicht over New York. Waarna wij 

met ons groepje verder gingen door New York City. Aan het einde van de dag verzamelden wij weer bij het 
hotel om onze spullen te pakken en met de bus weer weg te rijden richting Newport. Waarbij wij nog een 
tussenstop hebben gemaakt om te dineren bij een wegrestaurant. 
 
Op dag dertien kregen wij nog een examentje van een spelletje dat je met zijn tweeën en een touwtje kan 
spelen. Waarna wij onze spullen moesten gaan pakken en omkleden voor het einddiner om van elkaar 
afscheid te nemen. 
 
Op de volgende dag (dag veertien)vertrok iedereen al snel. 
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