
ZO WERKT DAT BIJ:
ZEEKADETKORPS 
LELYSTAD

INFORMATIE VOOR  
JEUGD | BUURT | EN WELZIJNSWERKERS

LELYSTAD LELYSTAD
Zeekadetkorps



ZEEKADETKORPS LELYSTAD 

Een van de jongste jeugdverenigingen in Lelystad is het 
Zeekadetkorps Lelystad. In november 2020 bestond deze 
jeugdvereniging twee jaar, maar kan desondanks terugvallen 
op 65 jaar ervaring. 

Dit informatiebulletin is bedoeld voor mensen die werkzaam 
zijn in de jeugdzorg, het buurtwerk of het welzijnswerk. 

Een van de doelstellingen van het Zeekadetkorps Lelystad is 
dat circa dertig procent van de leden a!omstig is uit de 
doelgroep die wordt gekenmerkt als “kansarm”. Een beetje 
vervelende term want kinderen zelf zijn niet kansarm; de 
omgeving waarin zij opgroeien is dat soms wel. Juist voor 
deze kinderen biedt het lidmaatschap van een 
Zeekadetkorps volop mogelijkheden voor ontplooiing, 
talentontwikkeling, persoonsontwikkeling en wellicht zelfs 
een betere kans later op de arbeidsmarkt. Of het stroomt 
door naar een passende baan of opleiding. We leggen het in 
dit informatiebulletin graag uit. Heb je na het lezen nog 
vragen, schroom dan niet contact op te nemen met een van 
de in dit bulletin vermelde contactpersonen. 

Zeekadetkorps Lelystad  
Schoonzicht 404, 8242 KH Lelystad 
www.zeekadetkorpslelystad.nl 

http://www.zeekadetkorpslelystad.nl


CONTACTPERSONEN: 
Joop van Diest, voorzitter, telefoon 
0681-497467, email: 
voorzitter@zeekadetkorpslelystad.nl 

 

Paul van Kerkhof, commandant, telefoon 
0651-231585, email: 
commandant@zeekadetkorpslelystad.nl 

 

Marinka Langefeld, eerste o"cier, telefoon 
0636-537676, email: 
eo@zeekadetkorpslelystad.nl 
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WAT IS EEN ZEEKADETKORPS? 

Er zijn in Nederland op dit moment 19 Zeekadetkorpsen verspreid 
over het land. Samen vormen deze korpsen Zeekadetkorps 
Nederland. De organisatie kan inmiddels bogen op 65 jaar 
ervaring. De missie van Zeekadetkorps Nederland is: 

Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante 
organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme 
opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van 
onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en 
veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de 
kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis 
van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.  

Hoewel Zeekadetkorpsen primair jeugdverenigingen zijn waarbij 
het plezier voorop staat, is er dus wel degelijk sprake van een 
achterliggend doel.: Jongeren helpen de weg naar een opleiding 
of beroep in de scheepvaart te vinden. Althans, zij die dat willen 
want in die keuze worden de jongeren vrij gelaten. 

Dat doen we door ze kennis te laten maken met het leven aan 
boord en op het water. Ze volgen praktische opleidingen en 
trainingen. De gekozen methodiek in deze opleidingen zorgt er 
voor dat er regelmatig en veel sprake is van positieve feedback. 
De uitvoering vindt plaats aan boord zodat het niet ten koste gaat 
van het schoolwerk. 

Door de vele bezoeken (bijvoorbeeld tijdens het winterprogramma) 
die worden gebracht aan bedrijven, schepen en havens, maken de 
jongeren kennis met verschillende takken van de scheepvaart. 



1. 
 

Het Zeekadetkorps 
in Lelystad bestaat 
inmiddels twee 
jaar. Voor de start 
ontvingen wij een 
bijdrage van de 
Gemeente 
Lelystad, via de 
Motiemarkt. 
Dankzij die 
bijdrage, een 
bijdrage van RABO 
Bank Flevoland en 
het Zeekadetkorps 
Nederland, waren wij in staat ons korpsschip aan te scha#en. Dit 
fungeert natuurlijk als opleidingsschip, maar ook en vooral als ons 
clubhuis.  

Op dit moment is er weer ruimte voor jongens en meisjes die lid 
willen worden van een van de leukste jeugdverenigingen van 
Nederland. Wij vinden het belangrijk dat lidmaatschap van ons 
Zeekadetkorps voor iedere jongen of ieder meisje in de leeftijd van 
9 tot 18 jaar bereikbaar moet zijn. Gelukkig staan wij daarin niet 
alleen: zowel het VSB Fonds als het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
steunen ons daarin. Dit bericht is dus speciaal bestemd voor hen 
die vanuit hun werk contact hebben met ouders of verzorgers van 
kinderen voor wie 15 euro per maand (de huidige contributie) 
gewoon teveel geld is.  

Dankzij het VSB Fonds en het Jeugdfonds Sport & Cultuur is het 
voor ons mogelijk om een aantal jongens en meisjes deel te laten 
nemen, zonder dat de ouders of verzorgers daarvoor in de buidel 
moeten tasten. De kosten worden door de genoemde fondsen 
voor hun rekening genomen.  Waar het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
jaarlijks de contributie wil betalen, beschikken wij dankzij het VSB 



Fonds over middelen die ons in staat stellen de kosten van het 
lidmaatschap voor twee jaar voor “onze” rekening te nemen. Dat 
betekent: kosten voor het uniform en de kosten van de drie 
vaarkampen per jaar. 

WAT MOET DE OUDER OF VERZORGER HIERVOOR DOEN? 
Een ouder of verzorgen kan zelf geen aanvraag doen bij het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan wel gedaan worden door de 
juf of meester op school, de buurtsportcoach, de 
schuldhulpverlener, de medewerker sociaal wijkteam . Deze 
intermediair doet, in overleg met de ouders of verzorgers, een 
aanvraag. Hij of zij hoort meestal binnen drie weken of de 
aanvraag goedgekeurd is . Het kind kan daarna worden 
aangemeld bij het Zeekadetkorps Lelystad.  

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie direct 
aan het Zeekadetkorps 
Lelystad. De ouder of 
verzorger ontvangt zelf geen 
geld. Kinderen voor wie de contributie 
door het Jeugdfonds wordt betaald, 
komen daarmee automatisch ook in 
aanmerking voor vrijstelling van kosten 
voor uniform en vaarkampen voor de 
eerste twee jaar van het lidmaatschap. 
De kosten daarvan krijgen wij vergoed 
door het VSB Fonds en daar hoef je (dus) 
geen aparte aanvraag voor te doen. Wij varen daarin op het 
oordeel van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

KENNISMAKEN 
Maar misschien weet het kind (nog) niet of hij of zij het wel leuk 
vindt. Dan is het handig dat het kind eerst kennismaakt met het 
Zeekadetkorps. Dat kan gedurende drie aaneengesloten 
zaterdagen aan boord van ons schip de Port of Lelystad. Dit schip 
ligt in de Batavia Haven afgemeerd en is goed bereikbaar. Hij of zij 
draait dan die zaterdag gewoon mee met het programma. Vindt 
het kind het leuk, doe dan de aanvraag. 



Zijn er nog andere voorwaarden? Jazeker. Het kind moet in het 
bezit zijn van minimaal het A-zwemdiploma of daar zeer binnenkort 
voor afzwemmen. 

WAT HEEFT HET KIND ERAAN?  
Als lid van het Zeekadetkorps Lelystad is het kind zo’n beetje de 
hele zaterdag onder de pannen. Een dag die hij of zij doorbrengt 
op en rond ons korpsschip. Tussen de middag maken de 
Zeekadetten zelf in de kombuis een lunch voor alle aanwezigen. 
Ook tijdens de vaartochten koken zij zelf. De bijdrage daarvoor 
bedraagt per keer $ 1,50. Daarvan doen wij de boodschappen. Om 
half vier is er een korte pauze waarin alle zeekadetten wat te 
drinken en te snoepen krijgen. We werken aan gezonde en bij 
voorkeur stevige maaltijden. 

De leiding is in handen van een groep vrijwilligers; we werken 
uitsluitend met vrijwilligers die in het bezit zijn van een VOG. Zij 

bedenken ook de programma’s, voeren deze uit en geven de 
“trainingen”, zoals zeilen, roeien, knopen leggen, motoren 
bedienen en onderhouden, schilderen van het schip et cetera. 



Plezier staat voorop. Je zal merken dat het kind na verloop van tijd 
dingen thuis (uit zichzelf) doet die je niet voor mogelijk had 
gehouden. Eenvoudige dingen maar wij horen steeds van ouders 
hoe blij ze daar mee zijn. 



2.  
Aan boord van een schip zijn regels; heldere en duidelijke regels. 
Die hebben te maken (vaak) met de veiligheid aan boord. Afspraak 
is afspraak, je komt op tijd en wie zich niet aan de regels houdt 
wordt daar op aangesproken. Voor het ene kind is het moeilijker 
zich aan de regels te houden dan de ander. Daar wordt door de 
leiding (het ‘kader’) rekening mee gehouden. Kinderen met een 
overmaat aan energie voelen zich bij ons meestal helemaal thuis. 
En kinderen voor wie het soms allemaal te druk in het hoofd wordt, 
leren al snel waar aan boord ze even tot rust kunnen komen. We 
willen er maar mee zeggen dat we wel wat gewend zijn. De 
eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat we hierin wel onze 
eigen grenzen trekken. Uiteindelijk bepalen de betrokken 
kaderleden of een kind tot het korps kan worden toegelaten.  

EN DIE UNIFORMEN DAN? 
Zeekadetten dragen over het 
algemeen een blauw werkpak 
en zwarte werkschoenen. 
Stevige kleding die tegen een 
stootje kan. Maar er ook voor 
zorgt dat er nauwelijks verschil 
is tussen de ene of andere 
zeekadet. Ze zijn allemaal gelijk. 
Het enige verschil is misschien 
een streepje op hun schouders 
dat aangeeft welke 
vaardigheden ze inmiddels 
hebben aangeleerd. Het 
uniform zorgt er (ook) voor dat 
ze voelen deel uit te maken van 
een - bijzondere - groep. 

De uniformen maken alle 
zeekadetten gelijk. De structuur 

die daarmee wordt geboden 
biedt houvast en duidelijkheid.



RANGEN EN STANDEN 
Zeekadetkorpsen zijn er al sinds 65 jaar. Aan boord is er sprake 
van rangen en standen. Zo staat de Commandant aan het hoofd 
van de organisatie. Daarin wordt hij of zij bijgestaan door o"cieren 
en ondero"cieren. Een o"cier wordt aangesproken met meneer of 
mevrouw en een ondero"cier met zijn rang: kwartiermeester, 
bootsman, schipper of Chef. Het bijzondere is dat kinderen aan 
boord deze situatie overzichtelijk en begrijpelijk vinden. En zich 
daar ook keurig aan houden. Voor veel van de zeekadetten is het 
met name de structuur die het korps biedt, wat ze aan het 
zeekadetkorps bindt. We bieden duidelijkheid zonder hun kind-zijn 
te beperken. 

SPELENDERWIJS LEREN 

De jongens en meisjes van het Zeekadetkorps volgen 
spelenderwijs een opleidingsprogramma zolang ze lid zijn. Dat 
doen ze aan de hand van een takenboekje waarin alles in kleine 

Spelenderwijs leren in een praktische omgeving



stapjes wordt afgewerkt. Dus geen theoretische lessen en 
spannende examens. Je leert een kunstje (een knoop leggen 
bijvoorbeeld) laat een paar keer zien dat je dat ook echt goed kan, 
en die taak wordt afgetekend in je takenboekje. Alles afgetekend? 
Dan kom je in aanmerking voor je bevordering. Van adspirant-
zeekadet (beginner) word je dan Zeekadet derde klas (en daarna 
tweede en eerste klas). De praktijk van de afgelopen twee jaar 
leert ons dat dit voor de kinderen werkt. Er wordt door de kinderen 
zelfs voortdurend gevraagd om lessen, instructie en hulp daarbij. 
Logisch, want dan hebben ze eerder dat streepje op hun schouder. 
Ze leren dus in hun eigen tempo. Ook zaken als navigatie, 
motortechniek, koken, samenwerken en leiding geven en krijgen. 

VAARTOCHTEN; DE HOOGTEPUNTEN IN HET JAAR 
In de meivakantie, de zomervakantie en de najaarsvakantie maken 
wij vaartochten met ons schip Port of Lelystad. We bezoeken 
andere havens, liggen eens een nachtje voor anker en in de zomer 

De jongeren maken deel uit van de bemanning van het 
schip en hebben daarin wisselende taken.



komt een groot deel van de 19 Zeekadetkorpsen in Nederland met 
hun schepen bij elkaar. 
De zeekadetten vormen tijdens deze reizen een deel van de 
bemanning van het schip. Ons vaargebied beperkt zich 
overwegend tot het Marker- en IJsselmeer en de rivieren. Alleen in 
de zomervakantie maken wij een langere reis van een dag of 
negen. Hoewel de Port of Lelystad een zeeschip is, wordt er op 
zee niet (veel) gevaren.  

EN DE OUDERS OF VERZORGERS? 
Omdat het om jonge kinderen gaat, worden ze vaak gebracht en 
gehaald door hun ouders of verzorgers. Wij streven er naar dat de 
kinderen bij het schip worden afgezet. Alleen in de winter wordt 
wel eens een beroep gedaan op de ouders. Bijvoorbeeld voor 
vervoer naar een excursie bestemming als een schip, haven of 
museum. Verder proberen wij het beroep op de (inzet van) ouders 
zoveel mogelijk te beperken. Wel zijn er ouders die het leuk vinden 
om te assisteren bij de onderhoud van het schip. De vaste dag 
daarvoor is woensdag. 



Indien daartoe aanleiding is wordt een ouder soms gevraagd bij 
het a%alen iets eerder aan boord te komen. Bijvoorbeeld voor een 
gesprek over hun zoon of dochter. 

Eenmaal per jaar maken wij een korte vaartocht met de ouders en 
verzorgers. Dan kunnen de zeekadetten laten zien hoe het er aan 
boord toegaat en wat ze allemaal hebben geleerd. 
 

Afgemeerd in Kampen tijdens het Zomerkamp 2019



ONZE VLOOT 
Zeekadetkorps Lelystad beschikt inmiddels over een eigen 
vloot(je) van boten en schepen. Op de eerste plaats natuurlijk ons 
korpsschip Port of Lelystad. Dit is ons clubhuis waar we alle 
bijeenkomsten houden, waar we mee varen, dat we onderhouden 
en waar iedere zeekadet zijn of haar eigen kooi heeft. 

Daarnaast is er nog een aantal kleinere bootjes. Daarmee leren de 
zeekadetten roeien, zeilen en wrikken. Zo leren ze roeien en zeilen 
in de Lelievlet, leren ze motorboot varen in de veilige MOB Boot 
(Man Overboord Boot) en kunnen ze zich uitleven met onze 
motorsloep Marie Jeanne.  Heel populair bij onze zeekadetten is 

De RS Quest zeilboot; een polyester bootje waarmee heel 
hard kan worden gezeild.



TENSLOTTE 

We hebben deze informatie samengesteld voor hen die in hun 
werk in contact komen met specifieke doelgroepen. Wellicht ken je 
kinderen of jongeren voor wie het Zeekadetkorps Lelystad een 
interessante mogelijkheid is. Zoals gezegd, kinderen kunnen lid 
worden vanaf hun negende jaar. Maar ook jongeren die al wat 
ouder zijn, zijn van harte welkom. Wie 18 jaar is geworden, en het 
Zeekadetkorps Lelystad niet wil verlaten, stroomt door naar het 
kader en wordt ondero"cier. En begint dus ervaring op te doen 
met leidinggeven, bedenken en uitvoeren van spelvormen et 
cetera. Vaak combineren zij dat met het volgen van een maritieme 
opleiding of een varende functie aan boord van een binnenvaart- 
of zeeschip. Enkelen stromen ook door naar de Koninklijke Marine. 

We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit bulletin 
misschien nog wel vragen hebt. Schroom dan niet ons te bellen of 
te mailen. 

Natuurlijk willen wij je, mede namens het VSB Fonds en het 
Jeugdfonds Sport & Cultuur, vragen actief rond te kijken in je 
werkomgeving. Kan zo maar zijn dat je kinderen of jongeren kent 
voor wie het lidmaatschap zo’n slecht idee nog niet is. In ieder 
geval is een van grootste drempels, de kosten, al weggenomen. 

Wil je zelf wel eens komen kijken? Je bent altijd van harte welkom 
aan boord van de Port of Lelystad. Dit schip vind je op zijn ligplaats 
in de Batavia Haven van Lelystad. Neem daarvoor even contact op 
met onze commandant Paul van Kerkhof zodat er tijdens je bezoek 
ook tijd is om je even rond te leiden en waar gewenst toelichting te 
geven. 


