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We zijn warm verwelkomt op “Brunel University” door de luchtkadetten van Groot-Brittannië. Doordat 

mijn vlucht vrij vroeg gearriveerd was, waren enkel de kadetten van Canada en Frankrijk er. Ik werd 

dadelijk opgenomen in de groep van de Canadezen. Zeer vriendelijke jongeren die je direct welkom 

laten voelen, wat wel handig was aangezien ik de enige vertegenwoordiger was die er alleen was. Dit 

besefte ik pas ter plaatse en vond ik in het begin wel wat vreemd. Uit de briefing die ik van jullie 

ontvangen had, had ik namelijk afgeleid dat elk land maar 1 à 2 vertegenwoordigers zou sturen. Dit 

bleek helemaal niet zo te zijn. 

We kregen een korte briefing over de gevaren van eventuele terroristische 

aanvallen wat wel handig leek voor kadetten van landen waarin er geen 

verhoogd dreigingsniveau geldt. Voor de rest is het programma overlopen 

en was er een ontmoeting tussen de verschillende 

landen. Hier leerde ik de Belgen wat beter kennen, 

wat direct zeer gezellig was. 

 

Vervolgens bezochten we in vier dagen Londen. Wat 

me hiervan het meest bijgebleven is, is de RAF club waar we de eerste dag lunch 

ontvingen. Dit was een prachtige locatie met enkele van de mooiste schilderijen 

die ik ooit al gezien had. Ook in de avond was er altijd een leuke activiteit om 

ons bezig te houden de eerste dag was dit bijvoorbeeld de boottocht op de 

Theems. Waar we al dansend iedereen van de twee groepen op een zeer leuke 

en losse manier leerden kennen. 

 

Heel onverwacht hebben we op de laatste dag toevallig ook de wissel 

van de wacht van achter de schermen kunnen bewonderen toen we de 

lunches gingen oppikken in de Wellington Barakken. We hebben zeer 

veel mooie plekken van Londen gezien op korte tijd waardoor dit wel 

een vermoeiende periode was. Zo hebben we Westminster Abbey, 

Londen Eye, theatervoorstelling in de Shakespeare Globe en nog veel 

meer bezocht. 
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Daarna werden de twee groepen, die in het begin waren opgedeeld, ge-

scheiden. Onze groep verbleef eerst in Portsmouth net naast de haven 

wat een prachtig zicht opleverde ’s avonds. 

Op weg naar Portsmouth hebben we een 

buitensportdag gehad. Dit was een zeer leuke 

afwisseling en gaf ook de mogelijkheid om de rest van 

de kadetten op een actieve manier te leren kennen. 

 

De volgende dag hebben we de DockYard en een 

onderzeeër bezocht, wat ik zeer interessant vond 

vanwege de historische waarde van deze 

oorlogsschepen. De laatste dag in Portsmouth 

zouden we met de hovercraft naar Ilse of Wight 

gaan. We hebben echter een andere boot 

moeten nemen omdat de hovercraft de grote golven en sterke 

wind niet aan kon. Dit vond ik zeer jammer. Op the Ilse of Wight 

hebben we mogen proeven van de theecultuur en sommige andere dingen typisch in Groot-Brittannië. 
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Onze derde verblijfplaats was in Grandham, een oude RAF-

basis. De 1ste dag zijn we naar één van de grootste 

luchtvaartmuseums geweest. Dit was zeer indrukwekkend met 

bijvoorbeeld een concorde en displaysvluchten van oude 

legervliegtuigen, maar ik vond wel dat hier misschien iets 

interactiefs in verwerkt had mogen worden.  

 

De dag daarna zijn we naar Twinwood Adventures geweest. Dit was een andere sportdag met klimmen, 

indoor surfen, vrije val van 40 meter en karabijnschieten. Iedereen vond dit extreem leuk omdat je dat 

niet elke dag doet. Die avond was het een officieel diner waar ook enkele belangrijke mensen van de 

RAF aanwezig waren. Het eten was uitstekend en de sfeer was uniek.  
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De derde dag zijn we naar Lincoln gegaan daar hadden we keuze 

tussen verschillende activiteiten. Wij hebben het prachtige 

kasteel bezocht. Na het bezoek zijn we nog met iedereen naar een 

RAF familyday. Daar zagen we een prachtige show van de Red 

Arrow, wat echt indruk op me gemaakt was en een van de hoogte 

punten van de reis samen met de airshow van de volgende dag. 

Dit was een heropvoering van een gevecht tussen vliegtuigen in 

de eerste wereldoorlog. Oude dubbeldekkers scheerden door de 

lucht in een spannende achtervolging met vuurspektakel en nog 

veel meer! 

’s Avond hebben we het college voor RAF-piloten bezocht. 

Dit was een prachtig gebouw en zeer interessant om te zien 

waar de jongeren en toekomstige officieren hun opleiding 

voltooiden.  

Dag vijf zijn we naar het Brughley house geweest dit had 

reusachtige tuinen met overal kunst verspreid over het 

gebied. Het huis zelf was een koninklijk huis met kamers 

voor oa Queen Elisabeth. De kunst in en uit het huis was 

indrukwekkend en ik heb met volle teugen van deze dag 

genoten. 
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Ten slotte hebben we de stad York bezocht daar waren we vrij om te doen wat 

we wouden. Met ons groepje hebben we de Shambles bezocht, waar de scenes 

van Diagon Alley uit Harry Potter op gebaseerd zijn. De nauwe straatjes met 

oude huizen en gezellige winkeltjes hadden een zeer speciale sfeer. Op de 

laatste dag hebben we nog een basis in Conninby gezien. Daar kregen we een 

toer in de hangaar van de tyfoons en mochten we de Spitfires en Huricans 

bewonderen. Hier had eventueel misschien nog iets meer interactiefs bij mogen 

zitten of eventueel uitleg van een van de 

monteur rond een van de vliegtuigen ter 

plaatse. Daarna zijn we teruggereden naar 

Brunel University voor een vaarwel BBQ en een feestje.  

Ik vond het programma zeer leuk. Het leukste vond ik wel het 

ontmoeten van zoveel verschillende mensen met dezelfde interesses, 

maar een andere cultuur en eigen gewoontes. Ook de sportdagen 

spraken me enorm aan. Wat ik wel zeer spijtig vond is dat we geen 

enkele vlucht hebben gemaakt met een van de vele toestellen die we 

in de UK gezien hebben. Dit had zeker een meerwaarde gehad en zou 

het programma geperfectioneerd hebben. 

Als laatste zou ik nog iets willen toevoegen waar we misschien wel 

beter over ingelicht zouden mogen worden. Wat mij een beetje 

ongemakkelijk heeft doen voelen is het ander uniform. Terwijl 

iedereen een grijze broek of rok had, bestond mijn uniform uit een 

blauwe lange rok en ook qua schoenen kwamen de inlichtingen helemaal niet overeen. Dit zou minder 

vreemd geweest zijn moest ik dit eventueel van te voren geweten hebben. Daarnaast had ik ook 

begrepen uit wat jullie vertelden en uit de selectie procedures dat van elk land 1 of 2 kadetten gestuurd 

zouden worden met eventueel een begeleider. Dit was niet zo, wat mij ook uit de boot deed vallen. 

Zeker omdat ik dit ook niet van te voren wist. Door het niet mee hebben van een andere cadet heb ik 

wel veel meer mensen leren kennen wat ik zeker een meerwaarde vind. Het negatieve aan het niet 

hebben van een begeleider was echter wel dat ik vaak niet wist wat er van ons verwacht werd doordat 

elke keer als de begeleiders hun kadetten brieften ik niemand had. Hier zou misschien iets op 

gevonden kunne worden door de jongeren zonder begeleider onder een van de anderen te plaatsen 

en niet te zeggen als je vragen hebt kan je bij iedereen terecht. Want als je niet weet wat er staat te 

gebeuren kan je er ook geen vragen over hebben. 

Met dank aan IACE team van Nederland en UK is dit een reis geworden om nooit te vergeten. 

 


