
 
 
Hr.Ms Drenthe Jaarverslag 1972 
 
Door Carel Fleischacker. 
Bron: Jaarboek Kon. Marine 1972 
 
Commandant: Kapitein-luitenant ter zee W. Gonggrijp  
 
Hr.Ms. Drenthe was opgenomen in het eskader tot 2 maart 
 
Op 11 febr. vertrok Hr.Ms. Drenthe uit Den Helder om op de Noordzee rendez-vous 
te maken met Hr.Ms. De Ruyter om vervolgens samen in opmars te gaan naar het 
oefengebied te zuiden van Portugal waar men op 14 febr zich samen voegde met 
Hr.Ms. Van Nes en Hr.Ms. Amsterdam, op 16 febr. voegde zich daar ook Hr.Ms. 
Poolster bij. 
Op 18 februari liepen de scheppen de haven van Cadiz binnen voor een informeel 
bezoek tot 22 febr. 
Van 22 - 25 febr. Oefende het verband langs de zuid en westkust van het Iberisch 
schiereiland, 
op 25 febr. splitste het verband zich, en bleef de Drenthe nog enkele dagen in het 
zeegebied ten zuidwesten van Engeland om vervolgens op 3 maart in Den Helder af 
te meren, waarna een voorbereidingsperiode volgde tot 4 april i.v.m. vertrek naar de 
Nederlandse Antillen. 



 
 
4  april            Voor vertrek was het schip opengesteld voor familieleden en 
   afzwaaiers, om 17.30 uur werd ontmeerd en koers gezet naar 
   Ponta Delgada 
8  april            Arriveerden te 18.00 uur te Ponta Delgada voor een kort bezoek 
   en olieladen 
10 april              Na een verblijf van twee dagen ten 08.00 uur ontmeren en werd 
   koers gezet naar Bermuda.  
17 april               Ontmeerden op de VM en zetten koers naar Willemstad op  
   Curaçao 
18 april               Gaven op de AM medische assistentie aan een bemanningslid 
   van de Britse tanker Overseas Adventurer.  
20 april               Meerden ten 05.30 af in de Caracasbaai voor embarkatie van 
   CZM Nederlandse Antillen CDR A.S. de Vries, na het olieladen 
   werd het schip ontmeerd en koers Gezet naar Willemstad. Om 
   09.30 werd afgemeerd langszij Hr.Ms. Overijssel aan de  
   Rimasteiger op de Marinebasis Parera. 
20 april-15 mei    Lagen te Willemstad voor onderhoud. 
15 mei                Ontmeerden op de AM voor een reis naar Suriname en Trinidad. 
18 mei                Na het afgeven en ontvangen van de saluten werd om 09.30 
   afgemeerd aan de steiger van de KNSM te Paramaribo waar het 
   pinksterweekeinde werd doorgebracht. 
23 mei                Ontmeerden op de VM met een detachement Mariniers aan 
   boord die hun jungle training hadden voltooid, en zetten koers 
   naar Port of Spain op Trinidad. 



24 mei                Op de AM werd afgemeerd te Port of Spain voor een kort bezoek 
   en om olie te laden. 
25 mei                Op de VM werd ontmeerd en koers gezet naar Oranjestad op 
   Aruba. 
27 mei                Meerden op de AM af te Oranjestad voor een eerste bezoek aan 
   Aruba 
29 mei                Ontmeerden op de VM waarna koers word gezet naar  
   Willemstad waar op de AM werd afgemeerd aan de Brionsteiger. 
30 mei-6 juni       Hielen oefeningen met Mariniers en de MLD en brachten een 
   kort bezoek aan Bonaire waarna op Aruba het weekeinde werd 
   doorgebracht  
6-27 juni             Onderhoudsperiode en dokbeurt te Willemstad. 
27-29 juni           Hielden een aantal vaartochten met Marinepersoneel en  
   gezinnen en leden van het vrijwilligerskorps Curacao.  
2 Juli                  Op de VM na inscheping van deelnemers en supporters van de 
   Marinekampioenschappen Nederlandse Antillen werd ontmeerd 
   en koers gezet naar Aruba waar het schip tot 8 juli verbleef in 
   verband met de aldaar te houden wedstrijden. 
8 juli                  Ontmeerden op de VM om assistentie te verlenen aan het  
   Griekse vrachtschip Nikolaos Kontaras in positie 13 52' noord 67 
   23' west, waarop brand was Uitgebroken. Op de AM werd  
   rendez-vous gemaakt met het brandende schip. Van het  
   motorschip Antilla werden drie bemanningsleden overgenomen 
   waaronder de kapitein van de Nikolaos Kontaras. Bleven tot het 
   einde van de eerste wacht bij het brandende schip tot dat op de 
   hondenwacht de sleepboot Schelde bij het schip kwam om hem 
   naar Willemstad te slepen. 
9 juli                  Nadat de drie bemanningsleden overgezet waren op de Schelde 
   werd koers gezet naar Aruba om de aldaar wachtende sporters 
   en supporters over te varen naar Willemstad. Het schip verbleef 
   tot 31 juli voor onderhoud en voortzetting van de   
   Marinekampioenschappen te Willemstad. 
31 juli-               In deze periode werden Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius en 
   San Juan bezocht  
11 augustus 
11-12 augustus  Onderhoudsperiode te Willemstad 
21 -25 augustus  Hielden oefeningen om en nabij Aruba met Mariniers en de  
   landingsdivisie van Hr.Ms. Drenthe. 
28 augustus        Ontmeerden op de VM voor een reis naar St. George en La  
   Guaira  
l -4 september    Verbleven te St. George, Grenada voor een kort bezoek. 
4 september      Vertrokken op de VM en vervolgden de reis via Oranjestad, waar 
   olie werd geladen, naar La Guaira. 
15 april               Meerden te 08.30 af bij Crassy Bay op Bermuda,  

7 september      Na het afgeven en ontvangen van de saluten werd te 08.35 uur 
   afgemeerd aan de Muella Naval te La Guaira.  
7-11 september  Verblijf te La Guaira gedurende dit verblijf vonden diverse  
   officiële ontvangsten en bezoeken plaats. 
 



                                               
    
11 september-3 oktober     Voor onderhoudsperiode te Willemstad 
3 oktober  Ontmeerden op de VM voor deelname aan de gecombineerde 
   Amerikaans-Nederlandse oefening Doria Salute. 
3-9 oktober              Name deel aan de oefening Doria Saluta met Hr,Ms. Groningen, 
   USS Spantanburg County, USS Coronado, USS Ponceen USS 
   Hermitage, na het einde van de oefening werd koers gezet naar 
   Key West om olie te laden waarna de reis werd vervolgd naar 
   Vera Cruz in Mexico. 
16 oktober  Meerden af te Vera Cruz voor een bezoek tot 20 oktober. 
20 oktober  Ontmeerden op de VM waarna koers werd gezet naar Kingstown 
   op Jamaica waar olie werd geladen alvorens Curacao aan te 
   doen. 
25 oktober  Meerden op de VM af te Willemstad voor onderhoud tot 14  
   november, alvorens de terugreis naar Nederland te ondernemen. 
14 november  Na het afscheidsbezoek van CZM Nederlandse Antillen CDR 
   F.B. Hamilton en Kolonel der Mariniers E. Graaff werd om 11.00 
   uur ontmeerd en de terugreis ondernomen. 
14-30    Stoomden op naar Den Helder via Bridgetown Barbados en 
   Santa Cruz de Tenerife waar olie werd geladen. 
30 november  Kwamen ten aker op de rede van Den Helder. Op de rede  
   werden de douaneformaliteiten afgehandeld. Gedurende de 
   nacht van 30 november op l december verbeef Hr.Ms. Drenthe 
   op de rede. 
1 december  Na verwelkoming van CZMNED werd te 10.30 uur anker op 
   gegaan en de haven van Den Helder binnengelopen.  
   Verwelkomd door familie en kennissen werd te 11.00 uur  
   afgemeerd langszij Hr.Ms. De Ruyter. 
   De maand december werd besteed aan ontschepings- en  
   winterverlof en onderhoud schip. 
 



 


