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Inhoudsopgave: 
 
 Voorwoord 
 
1 Navigatie        1 
 
2 Betonning        7 
 
3 Waterstand en brughoogte    18 
 
4 Meteorologie      20 
 
5 Blokken, takels en ankers    27 
 
6 Schiemannen (1)     31 
 
7 Zelfhulp kameradenhulp    34 
 
8 Overleven op zee     44 
 

(1) De sierknopen zijn geen examenstof 
 
 
De Zeekadet der tweede klasse wordt bevorderd tot Zeekadet der eerste klasse: 
- als de testen met voldoende resultaat zijn afgelegd 
- als naast het brevet ‘Sloepgast 2' een ander brevet is behaald 
- als de praktijkonderdelen zijn afgetekend 
- bij gebleken geschiktheid. 
 
 
 
Colofon 
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Voorwoord 
 
 
Voor jullie ligt het instructieboek voor de opleiding tot Zeekadet der 1e klasse. Ook dit 
boek is totstandgekomen door het werk van de Commissie Opleidingen van het 
Zeekadetkorps Nederland, met name van de commissieleden Paul P. Mulder en Jan 
Paul de Wilde. 
 
Dit instructieboek is het laatste zelfontworpen boek in de serie van de algemene 
opleiding. De opleidingscommissie heeft aansluiting gezocht bij al bestaande 
boeken. Buiten de specifiek op het zeekadetkorps gerichte hoofdstukken is een 
begin gemaakt met de opleiding voor het Klein Vaarbewijs. Wie na de opleiding tot 
Zeekadet der eerste klasse de kwartiermeesteropleiding gaat volgen, gebruikt 
daarvoor het cursusboek ‘Klein Vaarbewijs 1 en 2'. Dit boek, dat in gebruik is bij 
watersportbonden, leidt op tot het behalen van het Klein Vaarbewijs, wat de 
afronding betekent van de algemene zeekadetopleiding waaraan de rang van 
kwartiermeester verbonden is. Uiteraard bij gebleken geschiktheid. 
 
De opleiding tot Zeekadet der eerste klasse zal van jou een actief bemanningslid 
maken, dat verantwoording durft te dragen. Je bent de tussenpersoon tussen de 
leiding en de jongere zeekadet. Je zult leren samenwerken en begrijpen dat dit 
betekent dat je niet altijd je eigen zin door kunt drijven. In deze periode bekwaam je 
je tevens verder in je dienstvak. 
 
Om Zeekadet der eerste klasse te worden, moet je de opleiding via dit boek met 
succes hebben gevolgd en naast het brevet ‘Sloepgast 2' nog een ander brevet 
hebben gehaald. De commandant van je korps bevordert je tot Zeekadet der eerste 
klasse als je hiervoor geschikt bent. 
 
Door kennis en ervaring kun je je als zeekadet beter gedragen. En vergeet niet: goed 
voorbeeld doet goed volgen! 
 
Een goede opleiding toegewenst met veel plezier! 
 
 
 
 
 
 
Leersum, januari 2000. 
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Noot: Ook dit Instructieboek voor de zeekadet is totstandgekomen dankzij de 
financiële steun van de Vereniging ‘Het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw’ te Rotterdam. 
 


