Hr. Ms. Hadda
Commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie A. Scheffelaar, sedert 2 juli luitenant ter zee der 2e klasse
oudste categorie B. Potjer

Vanaf 6 januari 1965 na terugkeer van het winterverlof werd gevaren voor het Koninklijk instituut voor de marine.
Bovendien vonden in de maand januari 2 reparatieperiodes plaats namelijk van 13 tot en met 18 en van 23 tot 31 januari.
In februari werden individuele vaaroefeningen afgewisseld met varen ten behoeve van het Koninklijk instituut voor de marine.
Van 16 tot en met 19 februari werd geoefend met Hr. Ms. Hefring en van 22 tot en met 28 februari werd gerepareerd te Den
Helder.
Van l tot 22 maart lag het schip ook in Den Helder, dit in verband met reparaties en het gereedmaken voor de kruisreis met
aspiranten-reserve-officier.
Op 22 maart embarkeerden 3 aspiranten-reserve-officier en vertrok het schip samen met Hr. Ms. Hefring op kruisreis.
Van 23 tot en met 25 maart waren de schepen in opmars via de Noordzee, het Nord-Ostseekanal en de Oostzee naar Malmö.
Van 26 tot en met 29 maart lagen zij te Malmö voor een routine bezoek.
Van 30 maart tot en met 2 april waren zij in opmars van Malmö naar Bremen via de Oostzee en het Nord-Ostseekanal. Van 2
tot en met 4 april lagen zij te Bremen. Vanaf 8 tot 30 april volgden vaaroefeningen langs de Nederlandse kust, gedurende
welke periode achtereenvolgens bezoeken werden gebracht aan Scheveningen, Amsterdam, Gent en Vlissingen. Van l tot en
met 12 mei lag het schip in Den Helder in verband met reparatiewerkzaamheden. Van 12 tot 20 mei vonden vaaroefeningen
plaats in de nabijheid van Den Helder.
Op 26 mei werd een ouderdag gehouden in Amsterdam. De gehele maand juni was het schip op een binnenlandse
vlagvertoonreis. Op 3 juni was het vertrek vanuit Den Helder en achtereenvolgens werden Rotterdam, Maassluis, Willemstad,
Delft, Alphen aan de Rijn en Waddinxveen aangedaan, terwijl deze reis werd afgesloten met de Benelux-vlootdagen te
Middelburg.
Van l tot 13 juli lag het schip in Den Helder omdat het schip op 13 juli uit dienst werd gesteld en naar de rijkswerf ging voor
een reparatie van de op 26 mei opgelopen schade bij een aanvaring met het motorschip Truus op het IJsselmeer. De
bemanning en inventaris gingen op 12 juli over op Hr. Ms. Balder voor de proefvaart van dit schip.
Op 13 augustus werd het schip wederom in dienst gesteld en van 14 augustus tot 6 september lag het schip in bewaking en
beveiliging van de dienst conservatie jagers en fregatten voor het zomer verlof.
Vanaf 6 september tot het winterverlof op 23 december werd constant gevaren ten behoeve van de opleidingen van het
Koninklijk instituut voor de marine en de school van scheepsonderofficieren.
Deze cyclus werd onderbroken door een oefenweek met Hr. Ms. Hefring van 16 tot 22 september en een bezoek aan Alkmaar
van 7 tot 11 oktober ter bijwoning van de festiviteiten van Alkmaar's ontzet.
Op 23 december ging het schip wederom in bewaking en beveiliging bij de dienst conservatie jagers en fregatten in verband
met het winterverlof.

