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Inhoudsopgave: 
 
 Voorwoord 
  1 Scheepsonderhoud       1 
  2 Benamingen en uitdrukkingen     8 
  3 Meren en ankeren     11 
  4 Sloep hijsen en strijken    19 
  5 Schiemannen     23 
  6 Brandbestrijding     31 
  7 E.H.B.O      37 
  8 Navigatie      43 
  9 Technische dienst     49 
10 Verbindingsdienst     54 
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De Zeekadet der derde klasse wordt bevorderd tot Zeekadet tweede klas als: 
- de testen met voldoende resultaat zijn afgelegd; 
- het brevet sloepgast 2 is behaald en 
- bij gebleken geschiktheid. 
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Voorwoord 
 
 
Hier ligt voor jullie het instructieboek voor de opleiding tot Zeekadet der 2e klasse. 
Ook dit boek is tot stand gekomen door het werk van de Commissie Opleidingen van 
het Zeekadetkorps Nederland en met name van de commissieleden Paul P. Mulder 
en J P de Wilde. 
 
Dit instructieboek is het vervolg op het instructieboek voor de opleiding tot Zeekadet 
der 3e klasse. Die opleiding wil je als adspirant-zeekadet kennis laten maken met het 
Zeekadetkorps en je scheepswijs te maken zodat je aan boord van het korpsschip 
niet in zeven sloten tegelijk zal lopen. 
 
De opleiding tot Zeekadet der 2e klasse wil van jou een actief bemanningslid maken, 
die je om een boodschap kan sturen en met kennis van zaken ingezet kan worden bij 
bepaalde taken aan boord. In die periode krijg je meer oog voor de dienstgroepen, 
t.w. de nautische dienst, de technische diensten de logistieke dienst, waar bij je in de 
nautische dienst nog kan kiezen voor de verbindingsdienst. Als Zeekadet der 2e 
klasse moet je dus kiezen voor een bepaalde dienstgroep. Je kan daarvoor ook 
opleidingen volgen, die brevetopleidingen genoemd worden. In het instructieboek 
voor de 3e klasser is daar de indeling van te vinden. 
 
Om Zeekadet der 2e klasse te worden moetje de opleiding van dit boek met succes 
gevolgd hebben, het brevet Sloepgast der 2e klasse gehaald hebben en door de 
commandant van je korps tenslotte geschikt gevonden te zijn om ZK2 te worden. 
 
Dit laatste heeft wat minder te maken met de technische kant van het zeekadet 
gebeuren maar wat meer hoe je je opstelt in het korps en daarbuiten, hoe je met je 
korpsgenoten (als teamlid) omgaat, met je ouders, andere familie, vrienden 
enzovoorts. We leven in een maatschappij waarbij je vrijheid erg groot is, maar nooit 
zo ver kan gaan dat ie inbreuk maakt op de ander zijn vrijheid. Respect hebben voor 
elkaar is een groot goed. Dit bereiken we door o.a. er bepaalde omgangsvormen op 
na te houden. Een hoofdstuk van dit boek gaat daarover. 
 
We hopen dat je o.a. door dit boek en je instructeurs een nog beter Zeekadet wordt 
en vergeet niet: Goed voorbeeld doet goed volgen! (Dit geldt overigens voor ons 
allemaal). 
 
Een goede opleiding toegewenst met veel plezier! 
 
 
Leersum, januari 1999. 
P.H. Boegborn, 
commandeur b.d. Koninklijke marine, 
voorzitter Commissie Opleidingen Zeekadetkorps Nederland 
 
 
 
Noot: Ook dit Instructieboek voor de Zeekadet is tot stand gekomen dankzij de 
financiële steun van de Vereniging ‘Het Nationaal Instituut voor Scheepvaart en 
Scheepsbouw’ te Rotterdam. 
 


