
EEN JAAR 
ZEEKADETKORPS 
LELYSTAD IN BEELD



“Het Zeekadetkorps Lelystad is in 2019 als 20-ste korps aange-
sloten bij de Vereniging Zeekadetkorps Lelystad. We hebben 
daarin de wind meegehad en zijn aan vele mensen en organisa-
ties dank verschuldigd. Een overzicht van hen vindt u in sectie 5: 
Onze vrienden.

Nu de datum van ons 1-jarig bestaan - 14 november - nadert, vin-
den wij het tijd worden om te proberen u een chronologisch over-
zicht van ons eerste jaar te presenteren. Want er is veel gebeurd 
en er is door een groot aantal mensen heel hard gewerkt.

Maar wat hebben wij al een plezier beleefd en wat een mooie 
avonturen maakten onze nog zo jonge Zeekadetten mee! Een eer-
ste zeereis van Antwerpen naar Lelystad, een fantastisch en zeer 
warm zomerkamp in Kampen en Lelystad, de doop van de ‘Port 
of Lelystad’ door burgemeester mevrouw lna Adema, het afleve-
ren van een markeringsboei op de Markerwadden, druk bezoch-
te vaartochten tijdens het Open Huis deze zomer, een familiedag 
die een beetje in het water viel en dus binnenkort wordt herhaald. 
En er staan nog vele mooie momenten voor de deur. Te beginnen 
met het Herfstkamp: een driedaagse vaartocht op het Marker-
meer en IJsselmeer, de jaarlijkse Jeugdvisdag van en in de Bata-
via Haven, de intocht van Sinterklaas in november, oefeningen 
met de KNRM en de hulpdiensten, samenwerking met de Red-
dingsbrigade Lelystad. En uiteraard en niet te vergeten het ver-
richten van onderhoud aan ons Korpsschip, de vlet, het werkboot-
je en onze houten boten ‘t Putske en de pas gearriveerde sloep. 
Met als hoogtepunt deze winter natuurlijk de grote verbouwing 
van een bergruimte tot een slaapruimte zodat we meer jonge zee-
kadetten kunnen huisvesten.

Het was een mooi en bewogen jaar en ik spreek onze dank uit 
aan allen die hieraan hun steen of steentje hebben bijdragen.”

ONZE 
DROOMSTART

JOOP VAN DIEST
 
COMMANDANT 
ZEEKADETKORPS LELYSTAD
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Dat het zo snel en goed zou gaan hadden wij zelf 
ook niet gedacht een jaar geleden. Maar we dur-
ven te zeggen dat het Zeekadetkorps Lelystad 
staat. Als een huis. We hebben geweldige jongens 
en meisjes aan boord en beschikken over het jong-
ste en modernste korpsschip in de vloot van Zee-
kadetkorps Nederland. We hebben onze eerste 
reizen gemaakt, maken steeds meer verbindingen 
met andere organisaties en zijn er trots op dat ons 
schip Port of Lelystad de naam van de stad 
draagt.
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Onze grootste prestatie: inmiddels zijn er twaalf zeekadetten die 
vanaf de start in maart 2019 het hele traject hebben meege-
maakt. En nog steeds tellen ze de weekdagen af tot zaterdag 
want dan mogen ze weer!

We hebben ze zien groeien; letterlijk en figuurlijk. Van bedeesde 
jonge maar leergierige kinderen die zich als een kat in een 
vreemd pakhuis voelden. Tot aankomende matrozen die de weg 
in het schip kennen, hun eerste zeereis maakten, apparatuur en 
machines bedienen; met groeiend zelfvertrouwen en trots.

Omdat het aantal slaapplaatsen aan boord bepaalt hoeveel zee-
kadetten kunnen worden toegelaten, moesten we dit jaar al snel 
een tijdelijke ledenstop invoeren. Na het herfstkamp is het weer 
mogelijk in te stromen in het jongste Zeekadetkorps van Neder-
land.

Het doet ons goed dat alle zeekadetten die zich vanaf november 
vorig jaar aan hebben gemeld, nog steeds enthousiast lid zijn. 
Inmiddels is er een korte wachtlijst van kinderen die ook Zeeka-
det willen worden. Na de laatste vaartocht - het herfstkamp van 
19 tot en met 21 oktober kunnen zij instromen.

ONZE 
ZEEKADETTEN

“MOGEN WE NU 
WACHTLOPEN?”

“GOEDEMIDDAG, WELKOM 
AAN BOORD. IK BEN 
JAYDALINN” (11 JAAR)

“IK HEB OP YOUTUBE GEZIEN 
HOE WE ONZE MOTOR 
MOETEN STARTEN” (11 JAAR)

“IK WIL LATER ECHT WEL BIJ DE 
MARINE”

“ZAL IK DE GENERATOR 
STARTEN COMMANDANT?”

“WIJ HEBBEN ECHT WEL HET 
MOOISTE SCHIP VAN 
ALLEMAAL”

“MAG IK DE MOB-BOOT 
VAREN. ECHT?!”
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Dat heeft te maken met het aantal beschikbare 
kooien aan boord. 

Inmiddels zijn onze kadetten begonnen aan hun. 
opleidingen. De technische dienst in de machine-
kamer, de operationele dienst aan dek en de lo-
gistieke dienst in de kombuis. Onder leiding van 
instructeurs zijn zij begonnen met hun opleiding.

Natuurlijk is er ook veel tijd en aandacht voor het 
spel. En als het even kan zijn ze aan het varen: in 
een van de zeilbootjes en, dat doen ze het liefst, 
in de MOB boot. De eerste vaarlessen motorboot 
zijn inmiddels ook gegeven. Daarvoor maken we 
dankbaar gebruik van de Havenboot van de ha-
vendienst van de Batavia Haven.

Meer serieus zijn de vele oefeningen die aan 
boord moeten plaatsvinden. Brandalarm, ontrui-
mingsalarm, het komt allemaal voorbij. Doel daar-
bij is dat zeekadetten heel goed de weg weten 
op het schip, dus ook de kortste weg naar buiten 

weten te vinden. Daarbij ook oog hebbend voor 
de mede opvarenden.

Ze raken ondertussen vertrouwd aan boord van 
hun schip. En aan het dragen van veiligheids-
helm, zwemvesten en veiligheidsschoenen. Want 
veiligheid aan boord is een zeer serieuze zaak.

Ze kijken uit naar de instroom van nieuwe zeeka-
detten, waarbij zeker ook meisjes meer dan wel-
kom zijn.
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Al direct bij de eerste activiteiten meldde zich een flink aantal 
mensen om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Er werd een 
bestuur gevormd van vijf personen. Uit het netwerk van dit clubje 
kwamen vrijwel direct nieuwe vrijwilligers naar voren. Opmerkelij-
ke overeenkomst tussen al deze enthousiaste mensen: allen bo-
ven de zestig jaar; sommigen zelfs ruimschoots. Nog een over-
eenkomst: allemaal enthousiast en gedreven om opgedane ken-
nis en ervaring over te dragen aan een jonge generatie.

En dat hebben ze gedaan. Tijdens de wekelijkse korpsdagen op 
zaterdag - bij gebrek aan een clubhuis - in het Havenkantoor van 
de Batavia Haven en op de werf van partner Batavialand. Want 
daar wordt gewerkt aan het opknappen van ons eerste bootje: ‘t 
Putske. Een houten zalmschouw van meer dan 100 jaar oud. Een 
scheepje dat op termijn de penningmeester gelukkig zal maken.

In maart 2019 vond de eerste Korpsdag plaats. Met zes adspi-
rant zeekadetten die zich mochten verheugen in één op één be-
geleiding. Ook werden de eerste navigatielessen gegeven, kre-
gen ze hun eerste exercitielessen en werden ze gekleed in de be-
schikbare uniformen.

ONZE 
VRIJWILLIGERS

“IK HEB HET GEVOEL DAT IK 
WEER LEEF”

“VERBAZINGWEKKEND WAT 
DIE KINDEREN AL WETEN EN 
KUNNEN”

“JE HOEFT HET ZE MAAR EEN 
KEER UIT TE LEGGEN. 
ONGELOOFLIJK”

“ZO FIJN DAT IK MIJN KENNIS 
EN ERVARING KAN 
OVERDRAGEN”

“IK KAN ZO GENIETEN VAN 
DIE GASTEN”
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Na een intensieve zoektocht werd een schip ge-
vonden dat wel eens een ideaal korpsschip zou 
kunnen worden. Ze reisden er verscheidene ma-
len voor naar Antwerpen. Onderwierpen het 
schip aan een intensieve inspectie. Na dagen 
van voorbereiding en het inwinnen van informatie 
konden ze uiteindelijk alle machines opstarten. 
Ze haalden er deskundigen bij uit hun eigen net-
werk. Na een paar dagen hard werken aan 
boord van het schip, de voormalige Nederlandse 
boeienlegger Vlissingen, kon een “good-to-go” 
worden gegeven aan het Bestuur. Dat ter plekke 

de onderhandelingen met de eigenaar opende. 
Na een zenuwslopende periode van enkele we-
ken werd het schip aangekocht en door alle vrij-
willigers én de Zeekadetten van Antwerpen naar 
Lelystad gevaren. 

Daar blijkt het schip een grote aantrekkings-
kracht uit te oefenen waardoor (mede) het aantal 
kaderleden, jonge enthousiaste mensen, inmid-
dels is uitgebreid. Inmiddels telt ons korps een 
groep van circa 30 enthousiaste mensen en Zee-
kadetten.
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Ook de kaderleden zijn allen vrijwiligers. Het kader vormt de da-
gelijkse leiding van het korps en is wekelijks aanwezig tijdens de 
Korpsdagen. Ze vormen de bemanning van de Port of Lelystad, 
stellen de (opleidings)programma’s samen en voeren deze uit. 
Net als de zeekadetten dragen de kaderleden een uniform en 
hebben een rang (officieren) of stand (onderofficieren).

De meeste van onze kaderleden zijn iedere zaterdag aan boord 
van de Port of Lelystad en nemen deel aan de vaartochten die 
ons korps maakt. Tot onze vreugde melden zich steeds meer 
mensen aan als kaderlid. Dit betekent dat kaderleden ook wel 
eens een zaterdag kunnen overslaan. Belangrijker nog is echter 
dat dankzij hun gegroeide aantal we meer jongens en meisjes 
als zeekadet kunnen laten instromen. Immers, het aantal kaderle-
den bepaalt hoeveel zeekadetten op verantwoorde wijze kunnen 
worden begeleid tijdens korpsdagen en vaartochten.

Onze kaderleden hebben een zeer diverse achtergrond. Sommi-
gen van hen nemen specifieke kennis en ervaring mee die wij 
aan boord goed kunnen gebruiken. Alle kaderleden volgen de 
komende maanden opleidingen tot officier en onderofficier. Maar 

ONZE 
KADERLEDEN
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de kaderleden zijn niet 
de enigen die veel tijd 
spenderen aan het 
korps. Er is daarnaast 
nog een groep van vrijwil-
ligers die helpt waar mo-
gelijk of specifieke ken-
nis beschikbaar stellen. 
Denk aan deskundige 
hulp bij onderhoud van 
het schip.
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Onze grote trots. En dat nog maar zo kort na de oprichting van 
ons Zeekadetkorps. Na een eerste bezoek aan dit schip in Ant-
werpen, volgden enkele hele drukke en voorral spannende we-
ken. Regelmatig reisden diverse vrijwilligers naar Antwerpen 
voor een steeds uitgebreidere inspectie van het schip dat twee 
jaar als “dood schip” aan een kade had gelegen. Zonder elektra 
en verwarming. Met hulp van diverse (nieuwe) vrienden konden 
we alle systemen werkend krijgen. Nadat ook de hoofdmotor pro-
bleemloos diverse uren had proefgedraaid is het schip aange-
kocht. Kader én zeekadetten voeren het schip in 3 dagen van 
Antwerpen naar Lelystad. Over zee.

Het schip is voorzien van moderne technieken en verkeert in een 
prima staat van onderhoud. De hoofdmotor en de drie generato-
ren zijn jong; de apparatuur op de brug is up-to-date en er zijn 
twee kranen aan boord voor het aan boord nemen van lading en 
de Man-Overboord-Boot.

Om door te groeien in aantallen zeekadetten zullen we twee ruim-
tes aan boord moeten ombouwen tot verblijfsaccommodatie. Dat 
wordt een stevig project. De grote kraan moet er daarvoor af.

ONS 
KORPSSCHIP

‘PORT OF LELYSTAD’
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Alle zeekadetten volgen zolang zij deel uitmaken van het zeeka-
detkorps verschillende opleidingen. Na verloop van tijd kiezen zij 
zelf op basis van hun voorkeuren en talenten een dienstvak: tech-
nisch, logistiek of operationeel.

Naast een algemene opleiding volgen zij op basis van hun eigen 
keuze opleidingen als: machinist, hofmeester, kok, matroos, logis-
tiek medewerker. De algemene opleiding richt zich op het verwer-
ven van kennis en vaardigheden, die ze in staat stelt veel van de 
aan boord van het schip voorkomende werkzaamheden uit te 
voeren. Of dat nu in de kombuis is of aan dek. Daarnaast volgt 
iedere zeekadet regelmatig veiligheidsopleidingen. Specialise-
ring doen zij in het gekozen dienstvak Technische Dienst, Opera-
tionele Dienst of Logistieke Dienst.

Het opleidingsmodel is “Leren in de Praktijk” waarbij instructeurs 
de lessen verzorgen. De zeekadet houdt in zijn Takenboek bij 
welke taken hij of zij met goed gevolg heeft uitgevoerd. Op die 
manier kan iedere zeekadet in zijn eigen tempo en mogelijkhe-
den de opleidingen volgen en maken ze kleine stapjes die met 
het ‘aftekenen’ van het takenboek worden afgesloten. De opeen-

ONZE 
OPLEIDINGEN
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stapeling van afgewerkte taken leidt tot 
een bevordering, een certificaat of een di-
ploma.

De positieve feedback motiveert ze aan 
de volgende taken te beginnen. De bevor-
dering of het ontvangen van een (deel)cer-
tificaat betekent voor de zeekadet regel-
matige positieve feedback.

De theorie wordt op dezelfde wijze, en 
ook op de zaterdagen aan boord, aange-
boden. Op die manier gaat het volgen 
van de opleidingen niet ten koste van bij-
voorbeeld de schoolresultaten.

Het accent op de opleiding ligt vooral in 
de winterperiode. Er zijn dan geen vaar-
tochten. Wel worden excursies gemaakt 
naar scheepswerven, musea en andere 
voor zeekadetten interessante bestemmin-
gen. Sommige excursies zijn er op gericht 
de zeekadetten extra kennis en informatie 
aan te bieden die zij in hun opleidingen 
kunnen gebruiken.

Onze instructeurs volgen speciale trainin-
gen die gericht zijn op het op goede wijze 
gebruiken van de lesmaterialen en over-
dragen van (praktijk)kennis.
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Gemeente Lelystad | Hak & Rein Vos | RABO Bank Flevoland 
| Batavia Haven | Klipper Ambiance | Klipper Allure | Batavia-
land | Scheepvaartkrant | Administratiekantoor Sound of Mo-
ney | Mastex Software | Damen Shiprepair Oranjewerf | Quo 
Vadis Personeelsdiensten | MarteQ | Cittanova | Braspenning 
Stralen & Coatings | Simply Outlet Lelystad-Almere | Vereni-
ging Zeekadetkorps Nederland | Alle Zeekadetkorpsen in Ne-
derland | Bureau Scheepvaart Certificering

We zijn blij met en dankbaar voor alle medewerking die wij van 
bovenstaande organisaties hebben gekregen en nog steeds krij-
gen. Het stelde ons in staat een goede start te maken met het 
twintigste zeekadetkorps van Nederland. Komend jaar hebben 
wij wat uitdagingen om meer accommodatie aan boord van de 
Port of Lelystad te realiseren. Daar kunnen we nog wel wat nieu-
we vrienden bij gebruiken. Want behalve steun en spullen, heb-
ben we natuurlijk ook gewoon geld nodig om het schip te laten 
varen en voor nog meer jongens en meisjes een plekje aan 
boord te creëren.

ONZE NIEUWE 
VRIENDEN
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EEN CHRONOLOGISCH OVERZICHT
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Datum Activiteit

30-09-2018 Website en Facebookpagina online

09-10-2018 Presentatie tijdens Motiemarkt in Stadhuis

30-10-2018  Batavia Haven Jeugd Viswedstrijd. Opbrengst is bestemd voor ZKK Lelystad

30-10-2018 Open Schip a/b ms Noorderkroon; 6 kaderleden en 2 zeekadetten melden zich aan

13-10-2018 Positief Raadsbesluit financiële bijdrage aan ZKK Lelystad

13-12-2018 Eerste bijeenkomst kaderleden en vrijwilligers

28-01-2019 Folders voor werving van leden zijn gereed en worden o.a. via scholen verspreid

02-02-2019 Lelystedeling schenkt het eerste bootje aan ZKK Lelystad

16-02-2019 Eerst zeilvlet wordt opgehaald bij zusterkorps in Delfzijl

20-02-2019 Eerste advertentie voor werving kaderleden verschijnt in Scheepvaartkrant. 
Scheepvaartkrant wordt sponsor van ZKK Lelystad

20-02-2019 Ambiance Zeilcharter sponsort zeilopleiding ZKK Lelystad

27-02-2019 Paginagroot artikel in Flevopost over ons Zeekadetkorps

28-02-2019 Batavialand en ZKK Lelystad gaan partnerschap aan

01-03-2019 Eerste (houten) bootje gaat naar de werf van Batavialand

09-03-2019 Stormachtige eerste korpsdag! Met zeven zeekadetten. Vanaf nu wekelijks

09-03-2019 Overeenkomsten getekend met partners Batavialand en Ambiance Sailcharters

22-03-2019 ZKK Lelystad ontvangt bijdrage van 5000 euro van Cooperatiefonds Rabobank 
Flevoland

30-03-2019 Eerste vaartocht! Bestemming: Urk voor bezoek aan ZKK Urk. We varen met de 
sleepboot Rebocador en nemen deel aan ontruimingsoefening

16-04-2019 Bestuursleden brengen in geheim eerste bezoek aan Antwerpen voor bezoek aan 
ms Dijle. Wordt dit ons Korpsschip?

12-05-2019 MOB (man-overboord-boot) arriveert in Batavia Haven

17-05-2019 Na stevige onderhandelingen koopt het bestuur het ms Dijle als korpsschip 
voor  het Zeekadetkorps Lelystad.



EEN CHRONOLISCH OVERZICHT
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Datum Activiteit

26-05-2019 Onze nieuwe zeilsloep arriveert op de werf van Batavialand.

01-06-2019 ZKK Lelystad arriveert met nieuwe Korpsschip na een zeereis vanuit Antwerpen 
via Noordzee, IJmuiden en Amsterdam in Lelystad

16-06-2019 Open Schip tijdens de Nationale Oldtimerdag trekt veel bezoekers

20-07-2019 Vertrek naar Kampen voor ons eerste Zomerkamp!

24-08-2019 Veel belangstelling tijdens de Open Dag van ZKK NL voor vaartochten met het 
Korpsschip ms Dijle

25-08-2019 Mooie donatie van onze sponsor Braspenning! 260 Liter kwaliteitsverf

25-08-2019 Zonovergoten vaartocht met alle vrijwilligers van het ZKK Lelystad

07-09-2019 Burgemeester Ida Adema doopt ons Korpsschip onder grote belangstelling en 
maakt de nieuwe naam bekend: Port of Lelystad

14-09-2019 Op verzoek van Natuurmonumenten een grote boei van Lelystad naar 
Markerwadden gebracht. Mooi klusje

19-10-2019 Herfstkamp. Vaartocht naar Hoorn en Enkhuizen

26-10-2019 Jaarlijks Jeugdvisdag in Batavia Haven

14-11-2019 Zeekadetkorps Lelystad bestaat 1 jaar!

16-11-2019 Intocht van Sinterklaas. Port of Lelystad is pakjesboot

In de planning voor het komende jaar:

2019/2020 Verbouwing bergruimte tot slaapverblijf

2020/2021 Verwijderen van de grote kraan en bijbehorende machinekamer

2020/2021 Verbouwing voorste machinekamer tot verblijfsaccommodatie

2019/2020 Inhoud geven aan samenwerking met Reddingsbrigade Lelystad

2019/2020 Fondsen werven voor verbouwing accommodatie



Zoals u hebt gezien en gelezen: het was een druk en bewogen 
maar vreselijk mooi jaar.  Daarbij hebben we zelf veel gedaan 
maar ook veel steun en hulp gekregen.

Als bestuur hopen wij dat ons Zeekadetkorps én ons schip ‘Port of 
Lelystad’ een beetje van alle Lelystedelingen wordt; zowel particu-
lieren als bedrijven en non-profitorganisaties. Tijdens de reizen die 
onze zeekadetten nog gaan maken met het schip, zal er ook altijd 
aandacht zijn voor de representatie van Lelystad. En niet alleen 
door de naam die zij draagt.”

Het is onze uitdrukkelijke wens dat het schip op velerlei manieren 
dienstig kan en zal zijn aan iedereen in Lelystad. Alleen dan is 
onze missie geslaagd. Een eerste begin is daarmee gemaakt met 
gezamenlijke veiligheidsoefeningen aan boord met de KNRM Lely-
stad en de ambulancediensten, de samenwerking met Reddings-
brigade Lelystad, het vervoer van een boei van Natuurmonumen-
ten naar de Markerwadden en in november de intocht van Sint Ni-
colaas.

Wij hopen - en vertrouwen er op - dat ons Zeekadetkorps met het 
schip nog vele reizen en reisjes zal maken met een breed scala 
van inwoners van Lelystad en in de stad werkzame maatschappelij-
ke organisaties.

Het bedrijfsleven roepen wij op partner te worden van het Zeeka-
detkorps en een structurele bijdrage te leveren; in menskracht, mid-
delen en geld. Vanuit de gedachte dat het Zeekadetkorps jonge 
talenten - wellicht ook uw toekomstige medewerkers - voorbereid 
op een boeiende en passende carrière. 

Bestuur Stichting Zeekadetkorps Lelystad

Tony Merkelbach, Rene Lubbring, Joop van Diest en 
Paul van Kerkhof

TENSLOTTE
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