Reisverslag van divisie jagers 3 en Hr. Ms. Zeehond
25 NOVEMBER—13 DECEMBER
Den Helder — Plymouth — Brest — Den Helder
Commandant: kapitein-luitenant ter zee C. H. van Eeghen
Hr. Ms. Amsterdam (vlag), commandant: kapitein-luitenant ter zee C. H. van
Eeghen Hr. Ms. Friesland, commandant: kapitein-luitenant ter zee B. Veldkamp
Hr. Ms. Drenthe, commandant: kapitein-luitenant ter zee H. A. Hes Hr. Ms.
Zeehond, commandant: luitenant ter zee der Ie klasse J. H. van Rede
Hr. Ms. Zeehond was ingedeeld bij smaldeel 5 en stond onder taktische leiding
van de divisiecommandant.
Op de voormiddag van 25 november vertrokken Hr. Ms. Drenthe en Hr. Ms.
Zeehond uit Den Helder voor het houden van individuele oefeningen. Op de
voormiddag van 27 november maakten beide schepen rendez-vous nabij Start
Point, waarna op 27, 28 en 29 november beproevingen werden gehouden ten
zuiden van Bishop Rock.
Van 30 november tot 2 december werd een operatief bezoek gebracht aan
Plymouth, waarbij door Hr. Ms. Drenthe olie werd geladen. Op 2 december
vertrokken beide schepen op de voormiddag weer naar zee; ze maakten op de
achtermiddag rendez-vous met Hr. Ms. Friesland. Het laatste schip had
Londonderry op de platvoet van de 30e november verlaten, na te hebben
deelgenomen aan een joint anti-submarine cursus. De drie schepen zetten de
beproevingen nu gezamenlijk voort, op 3 december bezuiden Bishop Rock, op 4
en 5 december in een gebied bezuidzuid-westen van Ouessant.
Hr. Ms. Amsterdam vertrok op 3 december op de platvoet uit Den Helder naar
zee om op 5 december rendez-vous te maken met de overige schepen, waarna
oefeningen werden gehouden in het gebied ten zuidzuidwesten van Ouessant.
Van 6 tot 9 december werd een niet-officieel bezoek gebracht aan Brest, waar de
oppervlakteschepen olie laadden. Het bezoek aan Brest viel samen met een nietofficieel bezoek van het Dartmouth Training Squadron onder bevel van Captain
Dalrymple-Hamilton RN.
Na het meren te ongeveer 09.00 uur legde de divisiecommandant, vergezeld
door de consul van Nederland, monsieur de la Menardière, bezoeken af bij:
capitaine de vaisseau Javouhey, chef-staf van de Préfet Maritime 2, bij
afwezigheid van de Préfet Maritime 2; monsieur Béziau, Sous-Préfet van Brest;
monsieur Trebaol, waarnemend burgemeester van Brest, bij afwezigheid van de
burgemeester. De bezoeken werden tijdens de achtermiddag beantwoord.
's Avonds werd ten stadhuize een Vin d'honneur aangeboden, waarbij monsieur
Trebaol de bezoekende vlooteenheden namens de burgemeester welkom heette.
Daarbij was een veertigtal officieren aanwezig. Op zaterdag 7 december werd

een ontvangst gehouden door de Préfet Maritime, vice-admiraal Amman, te
zijnen huize. Voor die ontvangst waren ongeveer 30 officieren uitgenodigd.
Op zondag 8 december werd, aan boord van Hr. Ms. Amsterdam, door de
divisiecommandant een warme lunch aangeboden aan de consul van Nederland
en capitaine de vaisseau Clotteau, commandant van FS La Resolue, met hun
echtgenoten. Van 18.00 tot 19.30 uur werd een cocktailparty gegeven.
Tijdens het weekeinde te Brest was voor de bemanning gelegenheid deel te
nemen aan bustochten, waarvoor veel belangstelling bestond. Na het
embarkeren van commandant smaldeel 5 aan boord van Hr. Ms. Amsterdam,
vertrok het verband op 9 december op de achtermiddag naar zee. Op 9 en 10
december werd geoefend bezuidzuidwesten van Ouessant en op 11 december
zuid van Bishop Rock. Daarna verliet Hr. Ms. Zeehond het verband om samen
met de Britse marine aan onderzeebootoefeningen nabij Portland deel te nemen.
De oefeningen stonden onder Britse leiding.
De jagers vervolgden op 12 december met het oefenprogramma, waarbij gebruik
werd gemaakt van het oefenterrein nabij Portland. Door weersomstandigheden
moesten de zeedoelschietoefeningen worden afgelast, waardoor reeds op de
achtermiddag werd opgestoomd naar het algemene oefenterrein voor schepen,
alwaar op 13 december op de voormiddag schietoefeningen werden gehouden
op een manchevliegtuig van de firma Schreiner.
Op 13 december werd te 12.30 uur gemeerd in de haven van Den Helder,
waarna de smaldeelcommandant debarkeerde.

