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MEER DAN SPORT
Een Zeekadet is best wel sportief en houdt 
van uitdagingen. Maar een Zeekadetkorps 
is méér dan een watersportvereniging. 
Natuurlijk leer je hoe je moet roeien en 
zeilen en daar krijg je brevetten voor. 
Ook kun je watersportdiploma’s halen.

Verder leer je wat je allemaal aan boord van het schip 
moet doen, van onderhoud tot reddingsprocedures. Je 
begint onder leiding van een oudere Zeekadet, die al 
onderofficier is. Steeds beter leer je dingen zelf doen als 
een echte binnenvaartschipper of zeeman.

Zeekadetkorps Alkmaar

WORD ZEEKADET

Jij wilt toch ook ervaren 
dat je echte avonturen niet op een 
stoel achter een computer beleeft! Bij ons 
voel je echte golven en je zit ook nog bij de 
leukste jeugdvereniging van Alkmaar. 

Wie durft echt avontuur aan?

Het Zeekadetkorps is er voor jongens 
en meiden van 9 tot 18 jaar.

Er is altijd wel een korps bij jou in de buurt. Kijk op 
www.zkk.nl voor alle adressen en telefoonnummers. 
Klik in de lijst met plaatsen: je hebt de gegevens van het 
korps dat het dichtst bij jou is. Natuurlijk kan je ons ook 
mailen: info@zkk.nl.

BELANGSTELLING?
Je kunt Zeekadet worden:

 als je een zwemdiploma hebt;
	als je minstens 9 jaar bent;
 als je nog geen 18 jaar bent.

Zeekadetkorps Alkmaar
Ligplaats korpsschip: Voormeer 9F

1813 SB Alkmaar

Email: info@zeekadetkorps-alkmaar.nl



Uiteraard onder begeleiding van ervaren officieren. Het 
schip moet onderhouden worden, je leert varen met 
allerlei boten. En koken! Want aan het eind van een 
vaardag heeft iedereen honger. Hou je van water en lijkt 
varen je mooi, wil je misschien later zelfs naar zee of de 
binnenvaart? Wat houdt je tegen?

HET ECHTE WERK
Elk Zeekadetkorps heeft 
een schip afkomstig uit de 
zeevaart, binnenvaart of van 
de Koninklijke Marine. Elke 
korpsdag is het weer spannend 
welk avontuur er beleefd gaat 
worden. Op ontdekkingsreis 
als je gaat varen? Een dropping 
met navigatie oefening? Je 
weet het vooraf nooit! Als er 
met de 'Bulgia' wordt gevaren, 
dan ben je geen passagier 
maar bemanningslid. Je staat 
aan het roer, navigeert, je 
houdt de radar in de gaten, 
werkt in de machinekamer of 
je bent met trossen in de weer 
bij het afmeren. 

WWW.ZEEKADETKORPS-ALKMAAR.NL

O/S Bulgia

Bij de Zeekadetten stap je vooral aan boord 
om plezier te hebben. Met een groep 
jongens en meisjes van verschillende 
leeftijden aan boord en varen! Het 
verblijf op een schip is een belevenis. 
Tijdens het varen op de rivieren of op 
zee ben je net zo serieus bezig als 
de beroepsvaart. Aan boord leer je 
samenwerken. En als je wat meer 
ervaring hebt, ga je ook leiding 

geven. Ook in kleinere boten kan 
het spannend zijn. Een zeilvlet 
de baas worden met flinke 
wind en stroom lukt je 
niet zomaar.

DE LEUKSTE JEUGDVERENIGING 
VAN ALKMAAR


