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Tussen de Betoncentrale en de sluis komen we 

langs een bijzondere boot: De Freyr van het 

Zeekadettenkorps Gouda. U heeft zich misschien 

afgevraagd wat deze boot daar in vredesnaam 

doet. Dat is een heel verhaal, maar Jos Verhulst, 

voorzitter van de gelijknamige stichting, doet dit 

graag uit de doeken. Eerst wil hij een misver-

stand uit de weg ruimen. Veel mensen verwar-

ren de zeekadetten met de zeeverkenners. De 

zeeverkenners, eigenlijk Waterscouting Gouda, 

hebben hun clubhuis in Reeuwijk en maken on-

derdeel uit van Scouting Nederland. De zeeka-

detten staan hier los van. Hun belangstelling ligt 

bij de scheepvaart: de marine, de koopvaardij of 

de binnenvaart en zij proberen daarmee al op 

jonge leeftijd ervaring op te doen. Landelijk zijn 

er 20 korpsen en, vertelt Verhulst niet zonder 

trots: Gouda is het oudste. Er is zelfs een relatie 

met onze wijk, want de oprichter was een be-

woner van de Crabethstraat, de heer Van Eyck. 

Dat was in 1949. Hij volgde daarmee het voor-

beeld van het Engelse Seacadet Corps, dat na 

de Tweede Wereldoorlog werd opgericht om een 

toekomstig tekort aan zeevarenden tegen te 

gaan. Eerst maakten de Goudse kadetten ge-

bruik van “de Ooievaar”; de huidige boot kwam 

in 1987 naar Gouda vanuit Den Helder. Toen 

had hij al een lange staat van dienst achter de 

rug als patrouilleboot bij de marine. In 1954 

werd hij te water gelaten en Freyr gedoopt, de 

naam van een Noorse god. 

Is de boot nog wel zeewaardig eigenlijk? “Zeer 

zeker”, zegt Harold Smit bijna verontwaardigd. 

Hij is de commandant van het schip en onder 

zijn leiding varen de kadetten regelmatig uit. 

Het schip is volledig goedgekeurd en voldoet 

aan alle normen. Het onderhoud wordt voor een 

deel door de kadetten zelf uitgevoerd. Op deze 

woensdagavond is dat duidelijk merkbaar. Een 

paar jongens zijn druk in de weer met de elek-

trische bedrading en ook het dek hebben ze 

onlangs geschuurd. Het schip is nu nog in bruik-

leen van de Koninklijke Marine maar binnenkort 

krijgt de stichting het in eigendom. Het Goudse 

korps telt 50 leden, jongens en meisjes tussen 

de 9 en 17 jaar. Behalve dat ze helpen met het 

onderhoud van de boot gaan ze er regelmatig op 

uit om het varen te leren. Ze gaan met de boot 

ook naar scheepvaartevenementen zoals de 

nationale vlootdagen in Den Helder. Hoogtepunt 

is het jaarlijkse zomerkamp dat op verschillende 

plaatsen in het land wordt gehouden. Daarnaast 

gaan ze vaak zeilen. Er liggen vletjes bij het 

sluisje in Reeuwijk.  

Veel kadetten zijn zo enthousiast geraakt van 

dat ze ook hun werkkring in de nautische sector 

hebben gevonden. Wie ook belangstelling heeft 

kan zich melden bij Verhulst (tel. 525498).Meer 

informatie is te vinden op 
http/groups.msn.com/zkkgouda.  

 

 
De Freyr van het Zeekadettenkorps Gouda. 
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