
 

 

 

 

 

                          

Zeekadetkorps 
‘Jacob van 
Heemskerck’ 
  Opgroeien 



Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ 

2 

1. Kun je kort iets vertellen over de betekenis / herkomst van 
jullie naam? 
‘Zeekadetkorps’ verwijst naar de reden het begin jaren vijftig op te richten, namelijk om 

jongeren voor te bereiden op de marine. De naam ‘Jacob van Heemskerck’ is een eerbetoon 

en verwijst naar de zeevaarder en vice-admiraal uit de 16de eeuw. Onze ‘roepnaam’ werd al 

snel Zeekadetkorps Schiedam. 

 

 

2. Wat doen jullie in Schiedam? 

We komen elke zaterdag bij elkaar op de Pontresina, een rijnaak die we via Zeekadetkorps 

Nederland in bruikleen hebben. Het compleet uitgeruste schip ligt in de Wilhelminahaven.  

Na de opening om 13.00 uur door een officier of onderofficier gaan we aan de slag, de 

groep bestaat uit jongens en meisjes tussen 9 en 18 jaar. We varen uit met de Nijverheid 

(een kleine veerboot met roef, geschikt voor ongeveer 12 zeekadetten) en onderweg voeren 

ze allerlei opdrachten uit. In de zomer is er een kamp met een ander korps. We doen 

excursies naar (zeevaart-gerelateerde bedrijven) en nemen er een kijkje in de werkplaats. 

Zo bereiden we de jongeren een beetje voor op een beroepskeuze in de maritieme sector. In 

de drie diensten (technisch, nautisch en civiel) die we onderscheiden in de werkzaamheden 

op het schip, leren ze wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.   

 

 

3. Waar zijn jullie goed in? 
Spelenderwijs werken we aan zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, vertrouwen en 

solidariteit. Bij de opdrachten gebruiken we nu ook smartphones, zo sluiten we aan bij de 

wereld van de jongeren. 

 

 

4. Hoe kunnen andere organisaties jullie 

activiteiten/dienstverlening aanvullen of versterken? 
Zoals de meeste andere verenigingen gericht op (activiteiten voor) jongeren, zien ook wij 

dat ze met 14, 15 jaar andere interesses ontwikkelen. Niet alleen verkering, maar ook omdat 

ze op zaterdag moeten werken voor bijvoorbeeld hun smartphone.  

Ons schip biedt allerlei mogelijkheden voor meer en andersoortige activiteiten, ook voor 

andere organisaties en verenigingen. Willen we daar meer mee doen, dan hebben we meer 

mensen nodig die de verantwoordelijkheid voor het schip kunnen dragen. Onze 

vrijwilligers werken namelijk allemaal. 

 

 

5. Hoe komen jullie te weten of jullie ‘de goede dingen’ doen 

voor Schiedammers? 
We zien dat ze het leuk vinden om met leeftijdgenoten van alles te ervaren en te leren. 

Enkele van onze kadetten zijn naar de Zeevaartschool gegaan, een ander zit op de grote 

vaart.   
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6. Hoeveel mensen bereiken jullie met activiteiten?  
We hebben nu een kleine 20 leden en een 7-tal vrijwilligers. In onder meer ‘De Ronde 
Tafel’ en Wärtsilä hebben we een sponsor en de jaarlijkse subsidie van de gemeente 
Schiedam is onontbeerlijk. Meerdere bedrijven en winkels steunen ons in natura. 
 
 

7. Hoe bereiken jullie de Schiedammers voor wie jullie de 
activiteiten organiseren? 
De jongeren komen met leuke verhalen de loopplank af, die delen ze met hun ouders en 

vrienden. We zijn zichtbaar tijdens de Rotterdamse Havendagen, de Brandersfeesten, het 

binnenhalen van Sinterklaas en de 4 mei herdenking. De Stadsomroep geeft ons wat 

aandacht en we zitten natuurlijk op Facebook. Tot eind september 2018 loopt bij de 

Historische Vereniging Schiedam (Hoogstraat 74a) een kleine tentoonstelling over ons 

zeekadetkorps, gratis te bezoeken op vrijdag van 13.00 uur tot 15.00 uur en op zaterdag 

van 12.00 uur tot 16.00 uur. 

 

 

 

Zeekadetkorps ‘Jacob van Heemskerck’ 
Adres:  De Pontresina, in de Wilhelminahaven  

Contactpersoon: Fred Kastart 

E-mail:   info@zkkschiedam.nl 

Tel:   06 – 4308 6623 

Website:   www.zkkschiedam.nl / Facebook: ‘zeekadetkorps Schiedam’ 

Omvang:  7 vrijwilligers, kleine 20 leden 

http://www.zkkschiedam.nl/

