
Hr. Ms. Van Nes 
 
12 JANUARI-21 JULI 
 
Den Helder, Portland, Plymouth, Londen, Plymouth, Lissabon, Funchal, Den 
Helder, Haakonsvern, Trondheim, Portsmouth, Ponta Delgada, Bermuda, 
Norfolk, Montreal, Halifax, St. John's, Den Helder 
 
 

Commandant: kapitein ter zee J. L. Langenberg 
*********************************************************************************** 
 
12 januari  Hr. Ms. Van Nes werd ingedeeld bij de Standing Naval 
  Force Atlantic. 
21 januari      Commandeur  B.   Veldkamp   nam   het  commando   over 
  deze strijdmacht over van Captain G. C. Mitchell RN en hees zijn  
  commandovlag aan boord van Hr. Ms. Van Nes. 
23 januari      HMS Dido, USS Vesole, Zr. Ms. Narvik, Zr. Ms. Stavanger en Hr. Ms. 
  Limburg vertrokken uit Den Helder om onder leiding van de Flag Officer 
  Sea Training te Portland op te werken. In verband met nog uit te voeren 
  werkzaamheden vertrok Hr. Ms. Van Nes later. 
29 januari      Ontmeerden en zetten koers naar Portland. 
31 januari      Arriveerden te Portland. 
3 februari      Zetten het oefenprogramma voort met sleepoefeningen, olie laden, 
  onderzeebootbestrijdingsoefeningen en een walbombardement. 
7 februari      Meerden te Portland om aldaar het weekeinde door te 
  brengen. 
l O februari   Oefenden met enige escorteschepen in de bestrijding van 
  motortorpedoboten. 
14 februari    Meerden na enige beproevingen in de Ierse zee te Plymouth. 
18  februari   Kozen zee om op te stomen naar Londen. 
19  februari   Meerden in het Albion Doek. 
21 februari    Door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margaret werd een bezoek 
  aan de schepen gebracht. Door het uitvallen van de hulpketel betrok Hr. 
  Ms. Van Nes tijdens dit verblijf stoom van Zr. Ms. Stavanger, waarbij als 
  tegenprestatie elektrische voeding werd gegeven. 
26 februari   Vertrokken naar Plymouth om deel te nemen aan de Nato-oefening 
  Razor Sharp. 
3 maart         Namen deel aan de oefening Razor Sharp die onder leiding stond van 
  de commandant van smaldeel 5. 
12 maart       Meerden te Lissabon ter voorbereiding van het oefenprogramma Sunny 
  Seas. Voor deze oefening waren ook drie Duitse jagers, twee  
  Portugese fregatten en de onderzeeboten HMS Sealion en Hr. Ms. 
  Zeeleeuw ingedeeld. 
17 maart       Namen deel aan de oefening Sunny Seas en route van 
  Lissabon naar Madeira. 
21 maart       Meerden te Funchal. 
24 maart       Ontmeerden en assisteerden HMS Sealion met het hefschroefvliegtuig 
            toen tijdens het vertrek een man over boord viel. Tijdens deze week 



  zou het Wasphefschroef-vliegtuig nog tweemaal assisteren, éénmaal 
  voor het overvliegen van een baby van Porto Santo naar Funchal voor 
  een operatie en éénmaal voor het overbrengen naar het hospitaal van 
  een patiënt van HMS Dido. Voorts werden artillerie- en   
  reddingsoefeningen uitgevoerd.   
27  maart      Meerden te Funchal voor een nabespreking van de oefening Sunny 
  Seas. 
29  maart      Ontmeerden en zetten koers naar Den Helder. 
3 april            Meerden te Den Helder voor onderhoud. Tijdens de Paasdagen kon de 
  bemanning thuis het verlof doorbrengen. 
15 april          Hr. Ms. Limburg, de volgende dag gevolgd door Zr. Ms. Narvik en Zr. 
  Ms. Stavanger verlieten het verband om vervangen te worden door Hr. 
  Ms. Evertsen en de Braunschweig. 
23 april          Vertrokken naar de Noordzee om deel te nemen aan de oefening Coal 
  Cliff van 25 april tot 2 mei. 
28  april         Na olie laden te Haakonsvern kreeg het verband opdracht 
  tesamen met Noorse, Duitse en Deense eenheden een konvooi van 
  Haakonsvern naar Trondheim te brengen. De tegenpartij werd gevormd 
  door Noorse en Duitse kustonderzeeboten en     
  Buccaneerbommenwerpers. 
30 april          Koninginnedag werd  gevierd met een korte toespraak op een alle 
  hens.  
2 mei             Meerden te Trondheim. 
4 mei  Tijdens een alle hens voor de boeg vond de dodenherdenking plaats. 
5 mei  Stoomden op naar Portsmouth om deel te nemen aan een grote  
  vlootschouw ter herdenking van het 20-jarig bestaan van de Nato. 
7 mei  Arriveerden te Portsmouth voor onderhoud en voorbereiding van de 
  vlootschouw. 
13 mei Het verband werd uitgebreid met het Portugese fregat Da Silva. 
14 mei Ankerden met 57 andere schepen voor Spithead. 
16 mei  Hare  Majesteit Koningin Elizabeth II  nam van HMY Britannia  de   
  vlootschouw  af,   nadat  zij  gedurende  de ochtend de multi-nationale 
  erewacht had geïnspecteerd. 
17 mei Nadat Hr. Ms. Evertsen zich weer bij het Nederlandse smaldeel had 
  gevoegd, zette het verband koers naar Pon-ta Delgada voor de  
  oversteek van de Atlantische oceaan.  
20 Mei Meerden te Ponta Delgada voor olie laden en voor de uitwisseling van 
  personeel tussen de schepen. 
23 Mei HMCS Assiniboine werd in het smaldeel opgenomen. 
28 Mei Brachten een informeel bezoek aan Norfolk. De Supreme Allied  
  Commander Atlantic bracht met zijn staf een bezoek aan boord. 
3 Juni  Namen deel aan de Nato-oefening Spark Plug. De Commander  
  Standing Naval Force Atlantic had de leiding bij het escorteren van een 
  konvooi. In het escorte waren vier Canadese fregatten met Sea  
  Kinghefschroefvliegtui-gen en vliegtuigen ingedeeld. 
10 juni Na afloop van de oefening liep het smaldeel Norfolk binnen voor een 
  onderhoudsperiode van drie weken. Hierbij werd veel assistentie door 
  het grote werkschip USS Sierra gegeven. 
  Er was een uitgebreid sociaal programma opgesteld met vele recepties, 
  excursies en sportwedstrijden.  



27 junii  Op het vliegdek vond de beëdiging plaats van luitenant ter zee van 
  speciale diensten der 3e klasse E. Warnies. 
1 juli   De Braunschweig werd vervangen door de Hamburg.  
2 juli  Vier Amerikaanse politici bezochten het squadron.  
5 juli  Stoomden op naar Montreal. 
11 juli   Meerden af bij de voormalige Expo-67. Tijdens het verblijf vonden de 
  gebruikelijke ontvangsten plaats en tijdens het weekeinde werd het 
  schip opengesteld voor bezoek. 
16 juli            Vertrokken naar Halifax, waar werd  afgemeerd  naast Hr. Ms. Isaac 
  Sweers. 
20 juli            De commandovlag van Hr. Ms. Van Nes ging over naar Hr. Ms. Isaac 
  Sweers. 
21  juli           Vertrokken naar Den Helder. 
22 juli            Meerden te St. John's om brandstof te laden. 31 juli Meerden te Den 
  Helder. 

 


