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Voorwoord van de voorzitter 
 

Bij mijn aantreden schreef ik dat wij ons de komende jaren vooral willen richten op 
de versterking van het Zeekadetkorps Nederland. Om dit handen en voeten te ge-
ven heeft de Algemene Raad, ons landelijk overleg van het Hoofdbestuur en de 
Zeekadetkorpsen, zijn goedkeuring gegeven aan een nieuwe visie en beleidsplan. 
De Visie 2024 geeft concrete doelen. Het beleidsplan Zeekadetkorps Nederland 
2019 – 2021 is gemaakt met veel inbreng van het kader van de verschillende Zee-
kadetkorpsen. Dit gebeurde tijdens de Kaderdag die we ook deze keer hadden ge-
organiseerd in Harlingen met medewerking van de Maritieme Academie. Het plan 
gaat in op acht thema’s en geeft concreet aan met welk beleid en langs welke ac-
ties we de doelen willen bereiken. Ik noem enkele thema’s als voorbeeld: veilig-
heid, activiteiten, PR, uniforme uitstraling, financiën. Beide documenten vindt u op 
onze website www.zkk.nl.  
 

Daar is direct al een verandering te zien: de site en de privacyverklaring van het ZKK NL is aangepast aan de eisen 
die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Verder is het protocol ongewenst gedrag geac-
tualiseerd. Niet gedreven door problemen, maar wel als steun aan kader en besturen ter voorkoming van of in 
het geval van.  
 
Rond het nationale zomerkamp is via sociale media, een radio-interview bij Omroep Zeeland en een item in het 
acht uur journaal op NPO1 veel bekendheid gegeven aan het ZKK NL. De kunst is dit vast te houden en verder uit 
te breiden. Met de oprichting van het Zeekadetkorps Lelystad in 2018 is een stap gezet met de uitbreiding. In 
2018 zijn verkennende gesprekken gestart met de gemeente Vlissingen. Het bezoek van ZKK Maassluis met het 
korpsschip Rigel aan Vlissingen afgelopen juli droeg daar zeer aan bij.  
 
Met hun bijdrage aan de Herdenking aan Michiel Adriaansz. de Ruyter bij zijn graftombe in de Nieuwe Kerk te 
Amsterdam werkte het Zeekadetkorps Amsterdam medio februari aan de eigen en landelijke naamsbekendheid. 
Inmiddels is met de Stichting Michiel de Ruyter afgesproken dit jaarlijks te doen. 
 
Voor de aangekondigde terugtreding van onze penningmeester en ons PR-lid hebben wij uitstekende opvolgers 
gevonden die naar verwachting per april 2019 hun rol oppakken. Samen met hen willen we de structurele onder-
steuning vanuit de maritieme sector aan het ZKK NL uitbreiden. Naast de ondersteuning die wij ontvangen van de 
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders en ,tijdens bijvoorbeeld het zomerkamp, van de Koninklijke Mari-
ne is bredere ondersteuning vanuit de maritieme sector wenselijk. Inmiddels is vanuit de binnenvaartsector een 
initiatief gestart om het contact met ook deze sector te versterken. Ik hoop u daarover in 2019 meer over te kun-
nen vertellen.  
 
Immers, dat is waarvoor wij en onze sponsors het doen: wijs de jeugd de weg naar zee. De zee als verwijzing naar 
de maritieme sector in breedste zin. Niet alleen de Marine, koopvaardij, visserij, binnenvaart, etc. Ook de mari-
tieme beroepen die dit mogelijk maken als scheepsmonteur, scheepsbouwer, verkeersleider, loods, havenlogis-
tiek en noem maar op. Het Zeekadetkorps biedt die kansen. 
 
Bart Escher 

http://www.zkk.nl


Activiteiten 
Het jaar 2018 was voor het Zeekadetkorps Nederland (ZKK 
NL) een jaar met veel activiteiten. Buiten de jaarlijkse eve-
nementen zoals het nationale zomerkamp, de voor- en na-
jaarkampen en de deelname aan de wereldhavendagen 
werd de introductie van de nieuwe RS Quest zeilboten af-
gerond, werd in februari deelgenomen aan de herdenking 
van Michiel de Ruyter in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en 
werden de eerste stappen gezet tot de oprichting van een 
Zeekadetkorps in Lelystad.  

Gedurende 2018 is het Hoofdbestuur bezig geweest met 
het verder aanhalen van de banden met het Koninklijk Col-
lege Zeemanshoop en de Federatie Varend Erfgoed Neder-
land. Daarnaast zijn de verdere stappen gezet om ook tot 
een samenwerking met de binnenvaart te komen.  

Het eind van het jaar bestond voor het hoofdbestuur ook 
uit veel overleg met de Minister van Infrastructuur en Wa-
terstaat, de Tweede Kamer en diverse organisaties over 
een in september met onmiddellijke ingang van kracht ver-
klaarde wijziging voor de certificering en regelgeving van 
zeegaande pleziervaartuigen. Het ZKK NL heeft hiertegen 
samen met anderen bezwaar gemaakt bij de Minister en de 
Tweede Kamer. De resultaten van dit overleg zullen pas in 
2019 zichtbaar worden. 

Het begin van het jaar stond voor ZKK Amsterdam in het 
teken van een verhuizing. Men moest de bekende locatie 
op het Marine Etablissement Amsterdam verruilen voor 
een locatie aan het Nieuwe Meer. Hier is het korps nu ge-
huisvest in een mooi ponton met opbouw geschonken  
door de Koninklijke Marine. Deze nieuwe locatie geeft ove-
rigens tal van andere mogelijkheden. Zo biedt het Nieuwe 
Meer meer ruimte om te zeilen en is het een goede uitvals-
basis voor vaartochten naar bijvoorbeeld de Kagerplassen. 

Het weekend van 10 maart stond bij alle korpsen in het 
licht van NL-Doet.  Veel vrijwilligers hebben de korpsen 
weer geholpen met het onderhoud van de schepen, zodat 
iedereen klaar was om te beginnen met het vaarseizoen 

Op 31 maart werd de bruikleenovereenkomst voor het 
korpsschip Sittard met het ZKK Harlingen omgezet in een 
schenking van het schip aan de Stichting Opleidingsschip 
Sittard, uiteraard onder een aantal bepalingen ten aanzien 
van het gebruik van het schip zodat zeker gesteld is dat het 
schip uitsluitend ten behoeve van de doelstellingen van het 
ZKK Harlingen en ZKK NL kan worden ingezet 

Vrijdag 4 mei was het ZKK NL vertegenwoordigd bij de Nati-
onale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam door 
zeekadetten uit met name de Friese korpsen, aangezien 
Friesland dit jaar door het Nationaal Comité 4 en 5 mei was 
aangewezen als  startprovincie voor de  Nationale Viering 



Bevrijding. Het voorbereidingsweekend voor de deelne-
mende scouts en zeekadetten werd doorgebracht aan 
boord van de korpsschepen van ZKK Lemmer (Roermond) 
en ZKK Urk (Noorderkroon).  

Op deze dag namen de meeste korpsen ook deel aan lokale 
ceremonies, of waren aanwezig bij plechtigheden bij natio-
nale monumenten zoals bij De Boeg in Rotterdam. 

Het korpsschip van het Zeekadetkorps Lemmer, de voor-
malige mijnenveger Hr.Ms. Roermond, had in ruim 31 jaar 
niet zelfstandig gevaren en was door de Koninklijke Marine 
“gekannibaliseerd” om onderdelen te krijgen voor de nog 
varende mijnenvegers en mijnenjagers. Nadat het schip 
ruim 18 jaar geleden door ZKK Lemmer was aangekocht is 
het vrijwilligers en zeekadetten van dit korps gelukt om hun 
korpsschip eindelijk weer “aan de praat te krijgen”. Op zon-
dag 27 mei maakte het schip met haar bemanning van zee-
kadetten en vrijwilligers een proeftocht en voer daarna op 
eigen kracht van Lemmer naar Harlingen, gevolgd door een 
bezoek aan Lelystad in het kader van de herdenking 100 
jaar Zuiderzeewet en deelname aan het zomerkamp.  

9 juni werden op de Reeuwijkse Plassen door ZKK Gouda de 
eerste Nationale RS Quest wedstrijden georganiseerd. De 
mooie, door RS Quest leverancier Aquavitesse ter beschik-
king gestelde, wisselbeker werd door de organisatoren ge-
wonnen. 

Het nationale zomerkamp vond plaats van zaterdag 21 juli 
tot en met vrijdag 27 juli en stond onder leiding van de 
commandant zomerkamp, KLTZ H. Sinke. De eerste paar 
dagen werden doorgebracht in de Bataviahaven in Lely-
stad. Voor deze haven was gekozen omdat het hoofdbe-
stuur samen met de gemeente Lelystad van mening is dat 
er in Lelystad voldoende potentieel is voor het oprichten 
van een 20e zeekadetkorps. Er werd daarom flink uitgepakt 
met een open dag met vaartochten voor de plaatselijke 
bevolking. De goed bezochte open dag werd afgesloten 
met een vaartocht en receptie voor lokale autoriteiten en 
functionarissen die invloed zouden kunnen hebben op de 
oprichting van een Zeekadetkorps Lelystad.  

Na vertrek op 24 juli uit Lelystad werd de rest van het zo-
merkamp doorgebracht in Lemmer. Aan het zomerkamp 
deden circa 320 zeekadetten en kader mee (waaronder 6 
Britse Sea Cadets en 15 Belgische kadetten), verdeeld over 
17 korpsen en 11 korpsschepen (waarvan één Belgisch 
schip). Vanwege het zeer warme weer gedurende het ge-
hele zomerkamp moest het programma vaak aangepast 
worden en werden diverse wedstrijden geroeid en gezeild 
in de avonduren. Dit gaf gelukkig geen problemen en de 
zeekadetten toonden weer eens aan hoe flexibel ze zijn.  

Mede door de steun van de Koninklijke Marine in de vorm 
van gemotiveerd personeel, veiligheidsvaartuigen en een 
aantal WR-1 sloepen kon wederom gesproken worden van 
een uiterst succesvol kamp. 



Zeekadetkorps Maassluis heeft in 2018 niet deelgenomen 
aan het landelijke zomerkamp omdat het zuidelijke IJssel-
meergebied niet genoeg diepgang heeft voor hun korps-
schip Rigel. Om deze reden werd er een 9-daagse zeereis 
gehouden waarin meerdere havens werden aangedaan.  
Na het embarkeren van acht leden van het Koninklijk Mari-
ne Kadetten korps (KMK) Oostende werd vanuit Maassluis 
via Rotterdam en het Haringvliet koers gezet naar de sluis 
te Stellendam om vervolgens over zee naar Vlissingen te 
varen. Voor de rede van Vlissingen lag de loodsboot Polaris 
en troffen oud (Rigel is een voormalig loodsvaartuig) en 
nieuw elkaar waarbij van beide schepen meerdere foto’s 
werden gemaakt. Na een dag in Vlissingen met veel activi-
teiten was het tijd voor de volgende haven en werd opge-
stoomd naar Oostende. Onderweg werd er met een SAR 
(Search And Rescue) helikopter een training gedaan waar-
bij een bemanningslid van de helikopter via een touw af-
daalde aan dek van de Rigel. In Oostende zijn gezamenlijk 
met het KMK Oostende diverse activiteiten gehouden 
rondom de Rigel en het onderkomen van KMK Oostende, 
een bunker uit de tweede wereldoorlog. Na twee dagen 
was het weer tijd om naar huis te gaan en werd koers gezet 
naar Scheveningen, om daar de nacht voor anker door te 
brengen. Hierna werd de thuishaven weer aangedaan. Zo 
kon er met veel plezier worden teruggekeken op een fan-
tastisch zomerkamp. 

Op 15 augustus vond de Nationale Indië Herdenking plaats 
in Den Haag. Ook aan deze plechtigheid werd door zeeka-
detten uit Rotterdam en Schiedam op uiterst waardige wij-
ze deelgenomen.  

Gedurende de Wereldhavendagen te Rotterdam van 7 tot 9 
september werd het ZKK NL vertegenwoordigd door het 
ZKK Rotterdam met het in de Rijnhaven afgemeerde korps-
schip Betelgeuze, waar voor de vele bezoekers diverse acti-
viteiten werden georganiseerd. Ook ZKK Maassluis en ZKK 
Hellevoetsluis waren prominent aanwezig met hun korps-
schepen. Daarnaast was het ZKK NL vertegenwoordigd met 
een opvallende stand op de Parkkade, als onderdeel van 
het “Marinedorp”.   

ZKK Vlaardingen organiseerde 17 september op de Foppen-
plas de jaarlijkse zeilwedstrijd om de Foppencup. Deze cup 
werd dit jaar gewonnen door ZKK Waalwijk. 

22 september vierde ZKK Den Haag haar 65-jarig bestaan 
met diverse activiteiten voor leden en oud-leden en een 
goed bezochte receptie aan boord van het korpsschip En-
terprise. 

ZKK Heerhugowaard vierde op 29 september het 40-jarig 
jubileum en het feit dat het korpsschip Abel Tasman 120 
jaar geleden door de werf werd opgeleverd. Dit werd on-
dermeer gedaan door het organiseren van de nationale 
roeiwedstrijden. Deze wedstrijden om de Gedolde Riem 
werden gewonnen door ZKK Arnhem, terwijl de Jeugdtro-
fee in Heerhugowaard bleef. 



Het bezoek van het zomerkamp aan Lelystad bleek zeer ge-
slaagd te zijn. Als gevolg dit bezoek is in september het ZKK 
Lelystad opgericht, dat op 20 september verzocht om toela-
ting tot de Vereniging Zeekadetkorps Nederland. Door ZKK 
NL is een commissie ingesteld die het ZKK Lelystad zal bege-
leiden naar een opname in het ZKK NL 

Voor wat betreft landelijke activiteiten werd het jaar 2018 
afgesloten met een kaderdag. Op deze dag werden veel 
ideeën uitgewisseld en werd de basis gelegd voor de Visie 
2024 en het daaruit afgeleide Beleidsplan 2019-2021. Deze 
documenten vormen nu de basis van het beleid voor de ko-
mende jaren.  

Op 11 november werd in het Verenigd Koninkrijk herdacht 
dat precies 100 jaar geleden de eerste wereldoorlog werd 
beëindigd. Een groep van 20 Zeekadetten met begeleiders 
deed op uitnodiging van de Britse Sea Cadet Unit Whitley 
Bay (nabij Newcastle) mee aan de plaatselijke festiviteiten 
door deel te nemen aan twee parades en ceremonies.  

In de laatste weekenden in november assisteerden de 
meeste korpsen de Goedheiligman en zijn medewerkers bij 
hun binnenkomst in de diverse plaatsen door het ter be-
schikking stellen van korpsschepen en nautische assisten-
ten. 

Helaas kende het jaar 2018 een minder plezierige afsluiting 
voor ZKK Moerdijk. Op 24 december werd geconstateerd 
dat dieven het grootste deel van de reservedelen voor het 
korpsschip Van Versendaal uit de opslagcontainer hebben 
gestolen. Dit betekent een groot verlies want onderdelen 
voor het ruim 55 jaar oude schip zijn niet meer verkrijgbaar 
of moeten tegen hoge kosten handmatig gemaakt worden. 

Samenstelling hoofdbestuur 
per 31 december 2018 

 
Voorzitter:     A. Escher, KTZ(TD) 
Vicevoorzitter:   G. de Bock 
Penningmeester:   Vacature 
Secretaris:    G.H. van Beest, KLTZ BD 
Lid/Internationale zaken W.J. Kramer, KTZ(T) BD 
Lid/Techniek en Veiligheid: J.C.H. de Neef 
Lid/Communicatie:  E.A. Aaldijk 
Lid/Public Relations:  Vacature 
Lid/Opleidingen:   P. Prins 

Financieel jaarverslag 
Voor het financieel jaarverslag 2018 van het Zeekadetkorps Nederland wordt u verwezen naar de website op 
www.zkk.nl. (www.zkk.nl/project/jaarverslagen/) 

Indien u een “hard copy” van dit financieel jaarverslag wenst te ontvangen, kunt u dat aanvragen door een email 
te sturen naar secretaris@zkk.nl  



Cijfers 
Sterkte per 31 december 2018 

Nevenstaande tabel is een weergave van de 
sterkte per 31 december 2018. 

In 2018 was er  sprake van een lichte stijging 
in de sterkte ten opzichte van 2017  

Werving is één van de voornaamste speer-
punten van het  hoofdbestuur en zal ook 
centraal staan in 2019, zoals verwoord in de 
in 2018 vastgestelde Visie 2024. Daarnaast is 
een toename van de sterkte verwachtbaar 
door de verwachte toelating van het Zeeka-
detkorps Lelystad tot de vereniging Zeeka-
detkorps Nederland 

 

* Korps = korpsleiding en jeugdleden 

 

 

Korps 
Bestuurs 

leden 
Vrijwilligers Korps* Sterkte  

Alkmaar 6 9 39 54 

Amsterdam 4 2 12 18 

Arnhem 4 1 22 27 

Delfzijl 4 4 20 28 

Den Haag 1 0 8 9 

Den Helder 3 6 18 27 

Gouda 5 1 23 29 

Harlingen 5 28 46 79 

Heerhugowaard 3 2 23 28 

Hellevoetsluis 4 8 18 30 

IJmond 4 4 14 22 

Lemmer 4 7 18 29 

Maassluis 7 3 34 44 

Moerdijk 3 4 15 22 

Rotterdam 5 5 33 43 

Schiedam 4 5 21 30 

Urk 7 11 36 54 

Vlaardingen 6 0 24 30 

Waalwijk 4 3 20 27 

Hoofdbestuur 8 2 0 10 

Totaal 91 105 444 640 

Belangstellingsregistratie 

Bij de zeekadetkorpsen wordt 
de belangstelling voor een 
nautisch beroep bij de jeugdi-
gen gewekt door de activitei-
ten en door degenen in het 
korps, die in een nautisch be-
roep werkzaam zijn of een op-
leiding daarvoor volgen. In het 
volgende overzicht is aangege-
ven hoeveel korpsleden dit 
betreft. 

 

De doelstelling van het Zeekadetkorps Nederland en de aangesloten korpsen is “het voorbereiden van de jeugd 
op een maritieme beroepskeuze”. In 2018 is aan deze doelstelling voldaan want van de 15 zeekadetten die hun 
diverse korpsen hebben verlaten, zijn er 12 (= 80%) begonnen in een nautisch beroep of nautische opleiding. De 
plaatsen van deze uittreders zijn voornamelijk ingenomen door korpsleden in de leeftijdscategorie 17 jaar en 
jonger, die nu nog een opleiding in het algemeen voorbereidend onderwijs volgen voordat er een keuze voor 
een beroepsopleiding wordt gemaakt. Het motiveren van deze groep jongeren om na het behalen van het diplo-
ma te kiezen voor een nautische opleiding is een punt dat bij zowel het hoofdbestuur als bij de korpsen grote 
aandacht  heeft.  Van de kadetten die per 31 december 2018 een nautische opleiding volgden, zat 40% op het 
VMBO, 53% op het MBO en 7% op het HBO. 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Korpssterkte 31 december 487 459 463 448 444 

Actief ZKKNL en bij Koninklijke Marine 11 10 5 8 7 

  2,3% 2,2% 1,1% 1,8% 1,6% 

Actief ZKKNL en bij koopvaardij 35 33 33 57 45 

  7,2% 7,2% 7,1% 12,7% 10,1% 

Actief ZKKNL en in ander nautisch beroep 43 51 43 36 30 

  8,8% 11,1% 9,3% 8,0% 6,8% 

~ Waarvan actief bij binnenvaart   20 19 22 24 

    4,4% 4,1% 4,9% 5,4% 

~ Waarvan actief bij ander varend beroep   6 5 8 19 

    1,3% 1,1% 1,8% 4,3% 

~ Waarvan actief  in ander nautisch beroep   25 19 36 30 

    5,4% 4,1% 8,0% 6,8% 

Actief ZKKNL en in maritieme opleiding 58 61 56 67 53 

  11,9% 13,3% 12,1% 15,0% 11,9% 

Totaal actief ZKKNL en maritieme sector 147 155 137 198 178 

  30,2% 33,8% 29,6% 44,2% 40,1% 



Gegevens vereniging 
 

Vereniging Zeekadetkorps Nederland  

Statutaire zetel ’s-Gravenhage 

Kamer van Koophandel Den Haag 40409453 

Bankrekening: IBAN NL47INGB0000161746 

De vereniging is door de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI) 

Fiscaal nummer 8160.42.78 

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland is lid van de International Sea Cadet Association (ISCA) 
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