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Inhoudsopgave: 
 
Voorwoord 
1 Een zeevarend beroep      1 
2 Inwendige dienst       7 
3 Rangen en standen     16 
4 Scheepsbeveiliging     23 
5 Onderhoud en hygiëne    27 
6 Schiemannen     29 
7 Benamingen en uitdrukkingen   33 
8 Roeien en wrikken     38 
Bijlage A roeicommando’s    40 
Bijlage B exercitie     43 
 
De theorie in hoofdstuk 8 (Roeien, wrikken en zeilen) en die in de bijlagen 
(Roeicommando's en Exercitie) is opgenomen als introductie op vervolgopleidingen 
of als naslag. Kennis van roeien, wrikken, zeilen en exercitie is geen eis om als 
Zeekadet der derde klasse te worden geïnstalleerd. 
 
De Aspirant Zeekadet wordt bevorderd tot Zeekadet der derde klasse indien: 
- alle taken in het takenboek op voldoende wijze zijn afgelegd en 
- bij gebleken geschiktheid. 
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Voorwoord 
 
 
Dit instructieboek voor de opleiding tot zeekadet der derde klasse is het begin van de 
vernieuwde uitgaven van al het lesmateriaal dat sinds de oprichting bij het 
zeekadetkorps wordt gebruikt om jongens en meisjes die geïnteresseerd zijn in het 
zeekadetkorps, een echte zeekadet te laten worden. 
 
Zoals de basisschool nodig is om naar bijvoorbeeld de middelbare school te kunnen 
gaan, zo is de basisleerstof in dit instructieboek nodig als voorbereiding op andere 
zeekadetopleidingen en de praktijk aan boord. De basisleerstof is van groot belang 
om de aankomende zeekadetten in de eerste plaats scheepswijs te maken, zodat zij 
zich in de maritieme wereld snel thuis en ook veilig kunnen voelen. 
 
De Commissie Opleidingen, die het maken van dit instructieboek op zich heeft 
genomen, heeft zich zoveel mogelijk proberen te richten op de leeftijd van meisjes en 
jongens die voor het eerst bij het zeekadetkorps komen kijken. Dus geen 
ingewikkelde taal maar wel veel plaatjes, want een plaatje zegt vaak meer dan 
duizend woorden! Ook moest het een boek worden waarmee praktisch valt te 
werken. Dus niet alleen saaie theorie, maar ook opdrachten om de nieuwe kennis in 
de praktijk te kunnen waarmaken. 
Het instructieboek is niet alleen een middel om van aspirant-zeekadet zeekadet der 
derde klasse te worden, maar heeft vooral ook de bedoeling om tot een eerste 
kennismaking te komen met het Zeekadetkorps Nederland. Dit boek informeert over 
tal van onderwerpen die bij het zeekadetkorps aan bod komen en is niet alleen 
bestemd voor de aspirant-zeekadetten, maar ook voor de ouders, familie en andere 
belangstellenden. 
 
Het kan zijn dat er in dit instructieboek over onderwerpen wordt gesproken waarvan 
ouders of opvoeders meer willen weten. In het algemeen kunnen zij terecht bij een 
plaatselijk zeekadetkorps voor de beantwoording van hun vragen. 
 
In dit voorwoord hoort ook een dankwoord thuis. Dit dankwoord wil ik richten tot de 
leden van de Commissie Opleidingen, die zich met veel inzet over de inhoud 
gebogen hebben, aan de vormgever en de drukker (Stichting IVIO te Lelystad en de 
Handelsdrukkerij van 1874 te Leeuwarden), die met veel deskundigheid aan de 
uiteindelijke vorm hebben gewerkt en niet in het minst aan de Vereniging 'Het 
Nationaal Instituut voor Scheepvaart en Scheepsbouw te Rotterdam', die het geheel 
financieel mogelijk heeft gemaakt. 
 
Allen van harte dank voor het resultaat, dat nu voor ons ligt. 
 
Ten slotte een aansporing aan de jongens en meisjes waarvoor het boek bestemd is: 
Aan de slag ermee, wordt een goed zeekadet met vooral veel plezier! 
 
 
 
Leersum, november 1996 
P.H. Boegborn, Commandeur b.d. Koninklijke marine 
Voorzitter Commissie Opleidingen Zeekadetkorps Nederland 


