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A
Aansprakelijkheid.
Het korps stelt zich niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde kleding, schoeisel, en
allerlei andere spullen.

Abel Tasman
De huidige Abel Tasman is als sleepvrachtschip te water gelaten in 1898 na de bouw in
Capelle aan de IJssel onder de naam St Willebrordus. In 1964 is het schip omgebouwd tot
motorvrachtschip en in 1988 omgebouwd tot opleidingsschip. Het korpsschip Abel Tasman is
sinds het jaar 2000 in gebruik bij Zeekadetkorps Heerhugowaard en is geheel door de
vereniging zelf is omgebouwd. Het schip is geschikt voor alle binnenwateren en biedt
slaapplaats aan een veertigtal zeekadetten. Aan boord bevindt zich een grote wasplaats met
douche en wasmachine en de kombuis is volledig uitgerust om voor een grote groep goed en
verantwoord te kunnen koken. Aan goede voeding wordt aan boord dan ook veel belang
gehecht.

Adressen en telefoonnummers
Korpsschip Abel Tasman
Westerweg 3, 1704 PS
Heerhugowaard (dit is geen post adres)
Zaterdag 11:30 – 18:00 uur
Secretaris / Commissaris Opleidingen
mw. M. John
Steenzout 32, 1703 GC Heerhugowaard
tel thuis 072-5715543 mob 06-51765188
e-mail secretaris@zkk-hhw.nl
Penningmeester / Comm Techniek en Veiligheid
dhr. J. Schortinghuis
Hofpoort 29, 2152 HJ Nieuw Vennep
tel mob 06-39115096
e-mail penningmeester@zkk-hhw.nl
IBAN NL85INGB0007469042

Adressen Korpsleiding
Commandant (waarnemend)
ZKO 2 OC dhr. W.J. Kramer
Eksterstraat 39 1742 EM Schagen
tel mob 06-45245260
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e-mail commandant@zkk-hhw.nl
Eerste officier
Vacature
Chef der equipage
OPPSPR M. Meijer
Jan vd Veldelaan 122 1701 NE Heerhugowaard
tel mob 06-37319118
email robin-m@live.nl

Alcohol regels
Aan boord geldt een alcoholverbod voor iedereen tot en met 18 jaar. Tijdens korpstijd of
tijdens het varen is het gebruik van alcohol niet toegestaan.

B
Bolbrug
De Bolbrug (ook wel BOL-brug of bolspoorbrug) is een hefbrug op de grens van Alkmaar en
Heerhugowaard in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De brug overspant het Kanaal
Alkmaar-Kolhorn en maakt deel uit van de spoorlijn Den Helder - Amsterdam. Spoorbrug bij
de afmeer positie van de Abel Tasman.

C
Contacten ouders/leiding
Tijdens de vaste korpsmiddagen is altijd één van de officieren aanwezig om u te woord te
staan. Het is prettig om van tevoren een afspraak te maken, zodat u met de juiste persoon
kunt spreken.
Eenmaal per jaar, meestal de 2e of 3e zaterdagmiddag van januari, vindt de
Nieuwjaarsbijeenkomst plaats. De commandant maakt tijdens deze bijeenkomst de
hoofdactiviteiten van het nieuwe jaar bekend. Zodra meer details van de activiteiten en
bijzonderheden bekend zijn, brengt de commandant de kadetten mondeling en de
ouders/verzorgers schriftelijk op de hoogte.

Contributie
De contributie bedraagt voor een heel jaar € 210,00 (per halfjaar€ 105,00, per kwartaal
€ 52,50 of per maand € 17,50). Betalingen zijn uitsluitend mogelijk met een periodieke
overschrijving. Dit dient u zelf te regelen met uw bank. De contributie dient vooruitbetaald te
worden. Het stichtingsjaar loopt van 1januari tot en met 31 december.
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Deze prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2021.

Communicatie
Het zeekadetkorps gebruikt e-mail om informatie rond te sturen aan de ouders/verzorgers.
Voorts is er een groeps-app in Whatsapp aangemaakt waar alle ouders en kadetten met hun
06 nummer zijn (of kunnen worden) opgenomen.
Naast deze communicatiemiddelen gebruikt Zeekadetkorps Heerhugowaard een website
(www.zkk-hhw.nl) en hebben we een facebook pagina (
https://www.facebook.com/Zeekadetkorps-Heerhugowaard-301247833342743 ) die beiden
zowel voor intern als extern gebruik zijn.

D

E
Excursies
In het winterseizoen (van medio oktober tot medio april) organiseren wij naast de instructies
van tijd tot tijd excursies naar musea, brandweer, schepen of tentoonstellingen als we
daartoe in de gelegenheid zijn. Wij proberen dit zo te organiseren dat hier geen kosten aan
verbonden zijn. Het kan voorkomen dat er door de Commandant een beroep op de
ouders/verzorgers doet om de kadetten naar en van de bestemming te rijden. In dat geval
neemt hij bijtijds contact met u op.

F
Facebook
Het korps heeft een eigen Facebook pagina, waarop zoveel mogelijk elke week verslag wordt
gedaan van de beleefde avonturen en ook nieuwtjes worden vermeld. Tijdens kampen
streven we ernaar om elke dag een kort verslag te plaatsen. Zie ook Communicatie.

Fietsen
Er is geen fietsenstalling aan de wal bij het schip. Komt de kadet per fiets dan moet hij/zij
zijn/haar fiets stallen bij het hek voor de Bolbrug. Het plaatsen van de fiets is op eigen risico.

Foppencup
Deze zeilwedstrijd op de Foppenplas is een traditie geworden. Elk jaar in september komen
vanuit heel Nederland zeekadetten naar Vlaardingen om te strijden om de felbegeerde
Foppencup. Met 15 vletten en meer dan 80 zeekadetten een hele gezellig dag!
Zeekadetkorps Heerhugowaard
Steenzout 32,
1703 GC Heerhugowaard
secretaris@zkk-hhw.nl
www.zkk-hhw.nl

IBAN NL85INGB0007469042 tnv
Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard
Kamer van Koophandel 41238384
Fiscaal nummer 8161.36.452

Stichting Zeekadetkorps Heerhugowaard
Aangesloten bij Vereniging Zeekadetkorps Nederland

G
Gevonden voorwerpen
De Chef d’ Equipage bewaart de gevonden voorwerpen in een aparte bergplaats. Indien de
kadet iets mist kan hij/zij bij de Chef d ‘Equipage navraag doen.

Grote club actie
Elk jaar in september/oktober doet ons korps mee aan deze actie. We vragen de kadetten in
hun kennissenkring en woonomgeving zoveel mogelijk loten te verkopen. Een gedeelte van
de opbrengst van deze actie komt het eigen korps ten goede. De kadet ontvangt een
intekenlijst voor de te verkopen loten. Na een aantal weken worden de loten uitgedeeld,
waarna de kadet de loten verspreidt en het geld int.

H

I
Inschrijven
Samen met je ouder(s) schrijf je je in als zeekadet. Dit gebeurt door de Commandant of Eerste
Officier. Er worden formulieren ingevuld en getekend.
En dan…
Je bent nu “Aspirant Zeekadet”. Je leert zo snel mogelijk de weg aan boord kennen (en ook in
het donker) Je krijgt een “monsterboekje”. In dit boekje staan allemaal taken die je moet
uitvoeren. Nadat je alle taken klaar hebt kom je in aanmerking voor de volgende rang:
Zeekadet 3e Klasse.

Internet –www.zkk-hhw.nl
De officiële internetsites van het Zeekadetkorps Heerhugowaard is www.zkk-hhw.nl. Deze
wordt regelmatig voorzien van de nieuwste informatie en geeft een goede indruk van het
reilen en zeilen van het korps. Naast alle informatie vindt u er de agenda, nieuws en foto's en
kunt u oude Nieuwsflitsen vinden.
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J
Jantje Beton
Deze collecte vindt jaarlijks plaats in de maand maart. Samen met de leiding collecteren de
kadetten van 19.00 uur tot 21.00 uur in de wijk. Zij dragen daarbij geen uniform, maar
burgerkleding. De kadetten krijgen een officiële legitimatie en moeten het eigen zeekadetidentiteitsbewijs bij zich dragen. De helft van de opbrengst komt het korps ten goede.

K
Kampen
De traditionele kampen zijn elk jaar het Hemelvaartkamp en het Zomerkamp. Het
Hemelvaartkamp vindt plaats van woensdagavond tot en met zondagmiddag gedurende de
hemelvaartvakantie. Het zomerkamp is in principe de eerste week van de schoolvakanties van
vrijdagavond tot en met zondagmiddag één week later. Tijdens deelname aan het grote
Landelijke Zomerkamp kan dit anders zijn.
De definitieve data worden tijdens de ouderbijeenkomst in januari bekend gemaakt.
Tussendoor organiseren we diverse andersoortige weekendkampen. De kosten voor een
weekendkamp bedragen € 7,50. Dit bedrag dient aan boord contant te worden betaald. De
commandant maakt de data ruim vooraf bekend. Voorafgaand aan elk kamp worden er
deelnameformulieren verspreid met daarin alle details.

Koningsdag
Het korps organiseert deze dag PR activiteiten en laat de jeugd kennis maken met het
Zeekadetkorps. Een inspannende aparte korpsdag dus die meestal nieuwe leden oplevert.

Korpstijden
De korpstijden zijn op zaterdag van 12.00 - 17.00 uur. In het winterseizoen zijn de tijden van
12:00 tot 16:00, de wissel data worden nader bekend gemaakt.

L

M
Maaltijden
Op de korpszaterdagen bereiden de kadetten van de Logistieke Dienst vaak een
snack in de middag. De middagmaaltijd die tijdens “Pikheet” wordt gebruikt neemt de kadet
zelf mee van huis.
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Medicijnen
Mocht uw kind medicijnen gebruiken dan verzoeken wij u dit aan de leiding door te geven,
zodat hier rekening mee gehouden kan worden. Met kampen kunnen de medicijnen
ingeleverd worden bij de Chef d'equipage, de kadet blijft wel zelf verantwoordelijk voor het
gebruik van de medicijnen. Geef svp altijd voor 1 dag extra medicijnen mee!

Mobiele telefoons
Het in bezit hebben van een eigen mobiele telefoon is niet verboden. Er gelden echter strikte
regels over het gebruik tijdens korpstijd. Het is niet toegestaan te bellen tijdens korpstijd.
Dient er gebeld te worden dan gebeurt dit uitsluitend met toestemming van de Officier van
de Wacht. Tijdens kampen moeten de telefoons worden ingeleverd. Er worden belmomenten
ingepland tijdens het kamp. Uiteraard zijn wij voor noodgevallen altijd bereikbaar via het
telefoonnummer van de commandant.

N

O
Opzegging
Opzeggen / Afmonsteren
Wanneer een zeekadet besluit af te monsteren, dienen de volgende zaken te worden
afgerond:
▪ Een gesprek met de Commandant
▪ Schriftelijk opzeggen bij de secretaris, bij voorkeur met de reden voor het
afmonsteren. Pas na schriftelijk opzeggen is geen contributie meer verschuldigd.
▪ Inleveren van uniform na chemisch te zijn gereinigd. Indien dit niet gebeurt worden de
stomerijkosten verrekend met het entreegeld.
▪ Inleveren van het zeekadetkorps-legitimatiebewijs en reddingsvest.

P

Q
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R
Regenpak
Het bezitten van een goed regenpak is absoluut noodzakelijk. Het regenpak dient te allen tijde
als vaste bagage te worden meegenomen naar de korpsbijeenkomsten. Wanneer er wordt
gezeild of gevaren met de motorboot moet het regenpak altijd mee.

Roeiwedstrijden
Jaarlijks wordt door één van de zeekadetkorpsen in Nederland de Nationale Roeiwedstrijden
georganiseerd. We gaan dan met het hele korps naar deze wedstrijd toe, met als doel de
trofee mee naar Heerhugowaard te nemen.

Roken
Aan boord is roken ‘onderdeks’ verboden. Kadetten onder de 18 jaar mogen niet roken aan
boord.

RS Quest wedstrijden, Landelijke
De eerste wedstrijden met de RS Quest werden gehouden op de Reeuwijkse plassen op
zaterdag 9 juni 2018. De organisatie van deze wedstrijden is in handen van het Zeekadetkorps
Gouda.

S
Slaapzak
Voor het slapen aan boord van de Tasman of in tenten tijdens een trektocht is een goede
(warme en afsluitbare) slaapzak noodzakelijk (geen dekbed!). De slaapzak dient zelf te
worden aangeschaft.

T
Toko
Aan boord, in het benedenschip, bevindt zich een winkeltje genaamd de Toko. Hier kunnen de
kadetten op gezette tijden snoepgoed en frisdrank kopen. Betaling vindt plaats d.m.v. een
toko-kaart. De Chef Logistieke Dienst verkoopt de kaarten (€ 2,50, € 5,- of € 10,-).

U
Uniform kleding
De kadetten kennen twee uniform uitrustingen:
werkpak
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Het daagse uniform is het 'nette' uniform en wordt voornamelijk gedragen bij bijzondere
gelegenheden en activiteiten. Het werkpak wordt gedragen op korpsmiddagen en tijdens
kampen.
De nieuwe kadet zal eerst een periode meelopen als aspirant. Na ongeveer drie maanden én
als de vereiste leeftijd van 11 jaar en drie maanden is bereikt, zal hij/zij worden geïnstalleerd
als zeekadet 3e klas. Bij deze gelegenheid wordt het daagse uniform door de stichting aan de
kadet uitgereikt. Mocht het uniform na verloop van tijd niet meer passen, dan bestaat de
mogelijkheid het uniform om te ruilen voor een passende maat.
Bij uitreiking van een uniform dient een verklaring van ontvangst te worden getekend. Het
uniform blijft eigendom van de stichting. Als bijdrage in de kosten van het uniform wordt een
eenmalige bijdrage verlangd van € 50, -. Deze kosten zullen u samen met de contributie door
de penningmeester in rekening worden gebracht.
De kadet dient het uniform, van tijd tot tijd, chemisch te laten reinigen. De kosten hiervoor
zijn voor de kadet. Tevens dient de kadet zelf voor nette zwarte lakschoenen te zorgen,
passend bij het uniform.
Het werkpak dient geheel voor eigen rekening te worden aangeschaft. De kosten hiervoor
bedragen ongeveer € 60,00 (Prijswijziging voorbehouden) .
Het werkpak kan middels een bestelformulier voor u worden besteld / gekocht. Dit
bestelformulier zit in het informatiepakket bij inschrijving, maar kan ook worden aangevraagd
bij de commandant zowel in Word als in Excel formaat.

V
Vakanties
Direct na het ZoKa zijn er geen korpsmiddagen of avonden. Deze periode valt meestal samen
met de schoolvakanties. De eerste korpszaterdag is eind augustus/begin september. Indien
Kerstmis en Nieuwjaarsdag in een weekeind vallen is er geen korpsbijeenkomst. De
commandant maakt dit ruim van tevoren bekend.

Verzekering
Alle zeekadetten zijn WA verzekert wanneer zij “in dienst zijn” van het korps.

Verzuim/verlof
Indien een kadet niet aan de korpsactiviteiten kan deelnemen moet de kadet dit vooraf
melden bij de Commandant of Eerste Officier. Een week van tevoren dient de kadet een
verzoekenbriefje in waarmee hij/zij, onder vermelding van de reden, aangeeft dat hij/zij niet
zal deelnemen aan een korpsdag.
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VOG
Iedereen van de leiding en bestuur heeft een VOG-verklaring. Deze Verklaring Omtrent
Gedrag wordt elke twee jaar opnieuw aangevraagd en hiermee getoetst.

W
Website ZKK HHW
De website van ons korps is te vinden met: www.zkk-hhw.nl
Deze site proberen we up to date te houden met interessante onderwerpen. Op de home
page staan ook verschillende linken naar de website van het Zeekadetkorps Nederland omdat
daar veel documenten staan die voor ons van belang zijn. Zo staat daar onze missie: wat
willen we nou eigenlijk met ons korps? Verder het huishoudelijk regelement waarin alle
formele zaken zijn geregeld ten aanzien van de verhouding tussen de lokale korpsen en
Zeekadetkorps Nederland. Ook andere belangrijke informatie zoals privacy statement en
protocol ongewenst gedrag. Het document van AtoZ is ook te vinden op onze website op de
tab zeekadet worden.

Website ZKKNL
De landelijke website is: www.Zeekadetkorps-Nederland.nl
Op deze site in beheer van het hoofdbestuur bevindt zich alle informatie die ons landelijk
bekend moet maken, maar ook informatie voor de korpsen. Deze informatie zit als het
gevoelige zaken betreft op het gesloten intranet gedeelte.

Wedstrijden, Landelijk
Er is een verscheidenheid aan landelijke wedstrijden die buiten het landelijk zomerkamp om
door het jaar heen worden gehouden.
Foppencup Zie F
Landelijke roei en wrik wedstrijden, Gedolde Riem
RS Quest landelijke wedstrijden Zie R

Wrik wedstrijden, Landelijke roei en..
De Wrikwedstrijden vormen een evenement waarbij in beenhakkervletten wordt gewrikt. Alle
Zeekadetkorpsen kunnen deelnemen. Deze wedstrijden zijn een initiatief van het ZKK
Vlaardingen en worden door dat korps georganiseerd.
De wedstrijden vinden jaarlijks plaats in het centrum van Vlaardingen bij de ligplaats van het
korpsschip Assam II.
De Landelijke roeiwedstrijden bestaan uit roei- en wrikwedstrijden in beenhakkervletten
waaraan alle Zeekadetkorpsen kunnen deelnemen. Sedert 2002 is op initiatief van het
Zeekadetkorps Heerhugowaard
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Zeekadetkorps Vlaardingen aan deze wedstrijden een wisseltrofee – de Gedolde Riem –
verbonden (zie artikel 26 huishoudelijk reglement).
De wedstrijden vinden jaarlijks plaats bij of in de buurt van de ligplaats van het korps dat de
wedstrijden organiseert. In beginsel is de organisatie in handen van het Zeekadetkorps dat in
het voorafgaande jaar de Gedolde Riem heeft gewonnen.
De roeiwedstrijden vinden plaats in twee klassen:
jongens en meisjes t/m 15 jaar t/m zeekadet 1e klas;
jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.
De wrikwedstrijden zijn voor jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.

X

Y

Z
Zomerkamp, Het Landelijk…
De kosten voor deelname aan het landelijk zomerkamp bedragen € 225,00.
Dit bedrag dient bij deelname aan dat landelijke kamp voor 1 juni op de rekening van de
penningmeester te zijn ontvangen.
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