Hr. Ms. Freyr en Hr. Ms. Balder
29 MAART-4 APRIL 1968
Den Helder, Leeuwarden, Den Helder
Hr. Ms. Freyr, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie L. Heukelom
Hr. Ms. Balder, commandant: luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie W. C. Mabesoone

29 maart

30 maart

1 april

2 april
3 april

4 april

Beide schepen ontmeerden te 08.45 uur, teneinde op te stomen naar Leeuwarden om aldaar de
tentoonstelling Recreana, in de Frieslandhal, op te luisteren. Na tussen 12.00 uur en 12.15 uur door de Tjerk
Hiddessluis te Harlingen te zijn geschut, werd via het Harinxmakanaal opgestoomd naar Leeuwarden, waar
beide schepen naast elkaar afmeerden in de Harlingertrekvaart naast de Frieslandhal.
Te 14.00 uur waren beide commandanten aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Recreana, die
officieel door de burgemeester, de heer Brandsma, werd verricht. Hiermede werden de formaliteiten als
verricht beschouwd. Van 14.00 uur tot 17.00 uur waren beide schepen ter bezichtiging opengesteld. Dit viel
verder alle dagen samen met spectaculaire duikdemonstraties door duikers en kikvorsmannen van Hr. Ms.
Hydra. Na zonsondergang waren beide schepen dagelijks geïllumineerd.
Beide commandanten maakten hun opwachting bij de commandant van de vliegbasis Leeuwarden. Gezien
de drukte bij de schepen en de tentoonstelling werd geen tegenbezoek gebracht. Aan het bestuur van
Recreana werd aan boord van Hr. Ms. Freyr een drankje aangeboden.
Des avonds werd door de plaatselijke vereniging voor vreemdelingenverkeer aan de commandanten en
officieren in De Klanderij een voortreffelijk diner aangeboden.
Officieren en equipages werden rondgeleid op de vliegbasis Leeuwarden en gebruikten daar de lunch.
Tegen een luchtmachtelftal werd een voetbalwedstrijd gespeeld.
Tegen een Horecafelftal werd een voetbalwedstrijd gespeeld, gevolgd door een algehele verbroedering
tijdens het ledigen van een vat.
Na een taptoe door de marinierskapel werd te 22.00 uur Recreana gesloten. Voor de schepelingen bestond
gelegenheid deel te nemen aan een genoeglijk afbraakfeest.
Ontmeerden te 08.15 uur en keerden terug naar Den Helder, alwaar te 14.20 uur werd afgemeerd.

Nautische bijzonderheden
Het bleek, dat de Harlingertrekvaart buiten het midden van het vaarwater duidelijk ondieper was dan officieel vermeld.
Bovendien werd de manoeuvreerbaarheid door omgewoelde modderbanken zeer nadelig beïnvloed en vaak geheel onmogelijk
gemaakt. In Leeuwarden lagen beide schepen op de grond in de modder.
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