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ex , 6 - 7

94« Scheep sbev/Ggingen en operatieve bij zonderheden ALRI^schepen.
( t o t ï maart ' ' '

' a* TORPBSOBOOTJAGERS.
TT) Divisie BüTOEP I.

"SILIWMGIMi Op 4 en 25 februari in klein onderhoud te Surabaja,
' . " ' Zie onder "ST-123".

"SINGA MAN^ABADJA" t Op 4 en 25 febr. op 24 uur notice, te
baja. Zie onder "ST-123".

(2) Divisio, BUTORF II.

3ANDJAJA"

"SAWUITGGALING"

(ex-"3;\Eï/ADJALA")

'Op 4 febr. op 12 dagen- notice te Surabajat even-
als op 25 febr.
Op 27 febr. vertrok een (Russische) technische
missie uit Djakarta naar Surabaja voor inspec-
tie van beide schepen, i,v.m, eventuele repara-
tie 's.

b. ONDERZEEBOTEN.
'O )Divisie KABEL 101.

"TJAKEA" :

"ÏTANGGALA"

Op 4 febr,. op 24 uur notice to~ Surabaja.
Op 25 febr, op 12 dagon notice te Surabaja,

Sedert de overname (sept, 1959) t/m 3 februari
1961 heeft deze oab. 12286 mijl afgelegd; hier-r •
voor bedroeg het aantal draaiuren v.w.b. t

-M- BB

dieselmotor . 1152.37 1069.43
electromotor (eoon.) 267.35(9.50) ' 262.02(9.39)
generator 744,48 673.15
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,. - -. Op 4. febr. uit Anïbon vertrokken en op. 5 febr, voor anker bij de
Banda -.eilanden. Op .6 febr. verder gevaren en ged, een uur bij het eil.<
Gorong onder water gegaan om te trimmen. Op 7 febr, idem in de Ceram-zee.
Bevond aich op 7 febr, bij P.Gebe ̂ NOOT SOIi v.z.v, kan v/orden nagegaan
uit alhier bekende positie 's en de vaart is de "NANGGALA" nergens binnen
de territoriale wateren van MG- gekomen. Wel is zij op 7 februari dicht
in de buurt geweest} op die,. dag ten 1800 IK -is door de bevolking op P-,
Gag (waarschijnlijk, vanaf kpg Kablebet op de Noordkust) een "onderzee-
boot" gesignaleerd op- een.- geschatte -af stand van vier mijl uit de kust,
hetgeen zeer, wel de- "FANGGALA" fcanirzijn gewe-est^ en' op 8 febr, in Str,
Patinti op weg, naar- 'Pei-nate,- aankomst deaelfde dag,
Op 9 fobr. uitgevaren en bij Tarnate eenmaal onder water gegaan.
Op 10 febr, voor anker te Soasiü, Bij het bezoek aan Soaöiu ("de tijde-
lijke hoofdstad van Irian Barat" ) werd de "NANGGALA" plechtig en met
adat-ceremonie'n ontvangen door de gouverneur van Irian Barat, ZAINAL .
ABIDII- SJAH' en' vooraanstaande figuren van "volk 'en- maatschappij "ter
plaatje.. In aijn' red'evbracht de cdt, van, de ."NANGGALA" do groeten/over
van GS ALRI aan de .bevolking, alsmede "diens waardering voor do blaken-
de geestdrift en de vaste wil van het volk om Irian Barat te-- heroveren",
Op 10 febr, naar Bitung gevaren? aankomst op 11 febr. Aan de "NANGGALA"'
werd 25 ton HSD verstrekt. Op 12 febr, met "KBAPTJ" en TU-6/"MOMARE" uit-
-gevaren om ged. twintig min,, de kust in de buurt van de vastgelopen
'coaster "ADEI II" te bestoken .(zie ook onder "NAMJSA").-- • . - '
Te Menado-, zijn. twee bemanningsleden om dsz. onbekende" redenen achterge-
laten, wegens achterzellën 'van schip (Later door de "MOMARE" naar Surabaje
meegenomen). • '
Op 13 febr.. in de nabijheid van de gestrande "ADRI ,11" . in aanvaring geko-
men met. het m.s. "B^STTENAN" (N,V« PÊRINDO, Menado), Nadat dit schip go-
praaid' was om te stoppen, voerde het een verkeerde manoevre uit:, waar-
door de "ÏTANGGALA" werd aangevaren en aan BB-zijde onder de brug. licht'
beschadigd. De "unsinkability" en de "endurance" (?) verminderden hier-1
"door 'echter niet. Dezelfde dag naar Makassar\doorgevaren via Str, Makas—
sar en op 16 febr. gearriveerd. Op 18 febr. Weer .vertrokken en op 19 feta?,
onder water gegaan tot op de zeebodem. Na een uur boven • gekomen.
Op 20 febr. aankomst- te Surabaja, Op 25 febr, óp 12 dagen notice te Sura-

c. PHEGATTSN .
(1) -SIQ7AD ËSKOKTA iBskort Squadron).

(a) DiyisiT E3EORTA 121 '

'V'..'""'' , . Op 4 febr. op 24 uur notice te Surabajaf
D.eaölfd'e dag ten 11,00 GH naar de Java-zee vertroklïen om
te helpen speken naar een Dakota van de GIA, die sedert
3 febr. op de route Surabaja^Balikpapan Y/erd ve.rmist en
vermoedelijk in zee stortte.
Heeds eerder, ton 04.00 GH was de MTB "SINGA" uitgevaren
met a/b een, "rescueteam"' o.l.v, Lnt.Kol.Dr. IDHIS, De sche
pen koersten ndar het zeegebied tussen de eilanden Masa-
lembo Ketjil en Masalembo Besar. Het zoeken in dit gebied
bleef echter zonder resultaat. In de plaats Raas (op Masa-
lembo Besar) wist men- niets van een ongeluk af,
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Ten 13-. 00 GH voeren de "IIIAM BOND JOL" en .de "SIK GA" naar •'
éen.pó3itie ten .Z.W. v.an Masalembo Besar, alwaar een Albatros
vliegtuig oliesporen had waargenomen.'Ten 17.35 GH werd ter
plaatse niets aangetroffen. Terwijl de "3INGA'1 ten 18,00. GE
naar Surabaja terugkeerde, begaf do "IIIAM BONDJOL" zich weer
naar Masalembo Besar om te zoeken binnen een straal van 40 mijl.
Op 5 febr. ten 08,50 GH ,ten W»ri Van;.MasalemT?o Besar gearriveerd
om- R/V tb'maken-met" een';ALBATEO"S-yliegtuig-voor gecombineerde-

' zoekslag in, b-.v. Sonar," Het" gelukte 'niet'"bm' RTF - verbinding
•tot stand te brengen daar'de-ontvangstinstallatie van de "IMAM

, B01ÏDJOL" vermoedelijk niet geheel in orde wasj.'<
Weer naar de wateren tussen Masalembo Ketjil en Besar terugg.e-
varen- en van hieruit nogmaals naar de plaats RaSs.
Bevond zioh ten 18,00'' GH op. '44: mi j l ten Z, van de Arends eil.
Ook 's-nachts het zoeken voortgezet m.b.v. radar en zoeklich-
ten. Bevond zich in de'vroege ochtend van 6 fobr, op.30 mijl
S.W. van Masalembo Besar. Het schip kon gedurende de nacht en

. . de ochtend geen RTG/RTF verbinding maken met de "HARIMAU" die
ook naar de vermiste Dakota zocht (zie onder "HARIMAU").
(Teneinde het zoeken over een groter gebied te kunnen voort- '
zetten^ gouden'op 5 en 6,febr. nog "enkele schepen worden inge-
set).
Bsvond zich op 6 febr k ten 07.'30 GH op 8 mijl Z. van Masalembo
Besar, koersende,naar P.Keramian X=Aröndseil,) om daar een onder-
zoek in te stellen,_Ten.08.30 GH R/V met do "HARIMAU" op 5 mijl
O é van Masalembo Besar, Hierna weer naar het zeegebied ten V/,
van dit eiland voor 11/V met het'Albatros-vliogtuig'f dat een
"smokefloat". uitwierp. Op de plek waar deze in zee viel werd
een merkboei door do ''HARIMAtJ'11 uitgezet en maakten de schapen
binnen een straal van 10 mijl een zö.ekslag m.b,v, sonar,
Ten 18.30 GH werd het zoeken beëindigd en keerden beide sche-
pen naar. Surabaja terug, aankomst op 7 febr. De "search and Res-
cue" taaie sou door 'de "UNTUHG SUROPATI" en een MTB worden over-
genomonv De "UrlAM B01IDJOL" werd gereed gemaakt voor een reisje
van Cdt, Armadaf 15̂  ton MFO werd gebunkerd en enlcele repara-

;,es aan condensoren en turbo-alternatoren en de brandstofpomp
werden uitgovoord. •
Op 9 febr. naar Behoa voor het overbrengen van .cdt. Armada.
Op 1-0 febr, voor anker te Benoa,-Op 11 febr. naar Surabaja
teruggekeerd. Op 25 febr. op 24 uur notice te Surabaja,

"MTÜHG 5UHOPATI" i ' . ' ' • •
Op'4 febr, op 12 dagen notice te Surabaja.

Op 7 febr. vertrokken de "UÏÏTUNG SUROPATI" (cdo-sohip) en de
"ADJAK" naar een gebied van 50*mij]T ten Z.17. van Masalembo om
naar het verongelukte GIA-toestel te zoeken.
Dezelfde dag opsporingsgebied verlaten om hulp te verlenen
n.a,v, een 3,0.3. oproep van het schip "GSMA", dat door een '
ApRI-Gatalina reeds was verkend op _+ 60 mijl O, van de Kari-
mundjawa-Eil-, •
Op 8 febr. de plaats bereikt waar echter slechts de "GASDBR3NA"

-•-"rt aanev»t,T-nffpn on wep v?n Surabaja naar Pladju.
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De opsporing naar de GIA-Dakô a zonder radar
• (defect geraakt) voortgezet .en op 9 febr, de
..merkboei (sie onder "'IMAM BOïTDJOL" ) opgehaald
en teruggekeerd naar Surabaja,
Zie verder onder "ST-123".
Op 25 febr, op 24 uur notice te Surabaja.

Divisie ESKORTA 122 ' '
"FATIMURA" t • • • •

Op 4 on. 25' 'febr. "niet vaargereed" te Surabaja.

1 "HASANUDDBI" l

Op 4 en 25 febr, in klein onderhoud te Surabaja.
'• • , Een deel van de bewapening aal waarschijnlijk

• in april worden vervangen.

U) 'Divisie KbRVJJTTEH "A"

Op 4 en 25 febr, op 12 dagen notice te Surabaja..,

"KADJAWALI" ' °P 4 Sn 25 ,fel:)r' opgelegd te Surabaja,

TCÜST-QITDIJiRZ5EBQO TJA.GJE S .

^ > 1 ) "ALU ALÜ11 i Op 4 en 25 febr. opgelegd te Surabaja.

(2) FLOT; BUKAS i
TaT SKWADIHAU ËUICA.S 10

Ui visje EÜICAS 101

"LUlfflA LIMBA''» Op 4 en 25 febr. op 12 dagen notice te
' Surabaja,

"T JUT JUT "_ t Op 4 febr. op 12 dagen notice te Surabaja.
Op 25 febr. op 7 dagen notice te Surabaja,

•'•'•" "TONGKOL" l Heeft tot 8 febr, voor reparaties in Tg.
. Priok gelegen. -Hierna naar de Riouw-arohi-

- • . pel, Aanlcorast in Tg.Pinang op 11 febr. Op
16 febr, vertrokken naar Belawan, aanlcomst

.• op 17 febr, .Ged, febr. niet meer uitgevaren,

"MADIDIHANü" j Op 4 febr. , in klein onderhoud te Surabaja.
Op, 25 febr.. op 7 dagen notice te Surabaja.

Divisie BUKAS 1Q2

"MOI/IARE" t Vanaf 29 jan. te Bitung voor reparatie der
.generatoren.. Op 3 febr. 108 'ton HSD van de
"SAMBU" gebunkerd. Op 4 febr. werd bekend,
dat de "TORANI" naar .KODAMR V zou v/orden
'gedirigeerd ter vervanging van TU— 6/"M)l/[ABE".
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Op 10 febr.' werd. de reparatie aan generator nr«3.beëindigd,
Op 12.fobr, uitgevaren naar de "ADRI II'! die op 10 mijl ien •'
II. .van Amurang "aan de grond liep en door de Permesta-met
mortieren werd beschoten. Na aankomst bij..het- schip beschoot
de "1DMARÏÏ" (mot de "KRAPU" en de •"MNGGALA'") gédurende"20 min,,
de kust iu de buurt van de "ADRI II",
(Op-13 febr. zou de "NA1-ÏÏJSA" onder vuurdekking van de "MDMA-RjiJ"
én de ">KRARJ" trachten de "ADRI IT", vlo.t. te krijgen. Zie ver-
der onder "NANUSA")'.

.Op 12 en 13 febr..'hield de "MOïlARB1' op en neer'bij de "ADRI II".
Op 13 febr. met toestemming van de "KAMJ3A" haar Bitung terug-
gekeerd' -wegens de toestand der generatoren, Daar nog slechts
één generator in bedrijf v/as, werd geen 'gebruik gemaakt van
de door elektriciteit aangedreven apparatuur uitgezonderd de
stuurinrichting. Na aankomst poging tot reparatie der genera—'
toren. Op 17 febr. vond in de aanwezigheid van de resp. beman-
ningen de overgave/overname plaats van het commando over
"Task Unit 6" van de "MDMARE" aan de "TORANI". Tevens werd de
brandstof voorraad, behorende bij de "TU— 6" overgedragen.
Hierna naar Surabaja vertrokken* Aankomst te Makassar op 20
febr., te Surabaja op 24 febr. Op 25 febr, op 12 dagen notice
te Surabaja,

Tot 10 febr. werd in Ambon een kleine reparatie aan generator
nr. 2 uitgevoerd. Pak op 18 febr. uit Ambon naar Surabaja te-
ruggekeerd. Onderweg, op 19 febr.'j werd de BB-motor gestopt,
nadat de BB-turbine'."r are geluiden" begon te maken» Aankomst
te Hakassar op 20 f ebr;, alwaar de turbine werd nagekeken.
Op 25 febr. gereed met demonteren en repareren BB turbine.
De oorzaak van de "geluiden" bleek een uitgelopen kogellager
te zijn. • .
Op 28 febr, naar Surabaja, aankomst 1 maart.

Op 4 en 25 febr. op 12 dagen notice. te Surabajg,,

Bevond zich sedert 27 jan, op patrouille in Str, Malakka, Op
2 en 3 febr, werden de stellingen van een bende in het boven»»
stro.omgebied van de rivier Siangkap ten Z» van Panipahan be-
stookt, terwijl KKO- en Mobrigtroepen een achtervolgingsactio
uitvoerden.
Op 4 febr. zuidwaarts gevaren en afgemeerd aan de steiger van
Sambu.
Op 6 febr. terug in Tg.Pinang, Op 11 febr. naar de wateren van
KODALïAR II voor een' patrouillevaart.
Op 12 febr. te Tarempa tot 14 febr. Op 15 en 16 febr, te Tg,
Pinang en Tg.Uban. Op 16 febr, uit'gevaren naar Tg.Batu, aan-
komst op 18 febr. Op -22 febr. terug in Tg, Pinang,
Op 28 febr, uit Tg.Pinang om wederom in de watoren van KODAIIAR
II te patrouilleren.
Het schip werd op 10 maart te Tg, Pinang terugverwacht.
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( b ) SKWADIRAN BÜICAS 12. " ' • ' • . '
Divisie BÜKAS 121. • ' '

"TBHGGIRI" j • •
Geen meldingen ontvangen. Bevindt zich momenteel

in de Philippi jnen voor reparatie en opleiding bij USN,

"LAJAITG" . ,j ..
"Op 4 febr, op 24 uur notioe te Surabaja. Op 14

fobr. naar Makassar om de "BUBARA" af to loasen. Aankomst
- op 16 febr. Op 20 febr. werd door- de "BIIBARA" aan de "LA-
JANG"' een A.F. unit van de decca^radar.T 5. in bruikleen
overgedragen, terwijl de "LAJAÏÏG" haar eigen R.F, unit aan'
.de "BUBARA" ter 'leen gaf. Op 27 fobr.' uit Makassar naar Ta-
rakan voor eon patrouillevaart speciaal voor het kustgebied
van Had j ene tot Manudju, , . •

»
Op 4 en 25 febr, in voorbereiding groot/klein

-'.;. •• - ' onderhoud te Surabaja.,

"KRAJPÜ" •' » ' . - .-
• • •• Op "4 febr. uit Ambon; vertrokken voor een patrouil-
...... x l o-vaart langs Soasiuf' Ternatef Moro"fcaij Gebe en terug naar

,. r :>X . Amboni Op 5 fobr, te Ternate voor afhandeling van zaleen met
'̂  •• \ .betrekking tot een :opgebracht Philippijne schipi

Op 6 febr. naar Gebe en aldaar voor anlcer gegaan op 7 fehr*
Op 8 'fobr'V-anlcor gelicht en voor "anlcer gegaan bij Doruba (Mô -
rot ai') i Op 9 en '10 fobr. respi vertroldcen naar en aangeko-
men., te Bitung, Op 11 febr. 13.5 ton- HGD van TU-6/"M3MARE"
ontvangen i Op 12 febr. naar de gestrande "ADR! II" (zie pn-
der "NAlfJSA") en samen met de "NANGGALA" on de "IJD&IARE" twin-
tig. min,, lang de kust beschoten,
Op 13 febr, herhaling der beschieting gedurende een uur,
Op 15 febr. anlcer gelicht om in Henado water en proviand in
te 'nemen. Op 16 febr, te Bitung,
Op 18 febr» naar KÖ DAKAR VI. Op 19 fobr, te Ternat© en op 20
..-febr, • doorgev.aron naar Ambon, aankomst twee dagen later»

Piyiaio. BUICAS 1 2̂2,. '

- "TJAKALAiJG" ;
Geen, meldingen ontvangen. Bevindt zich met do

"TSNGGIHI" in de Philippijnen voor reaparatie en opleiding
hij USN. ' . . . - •

"TO-DAK" J -. ' '
. ; Op 4 en 25 febr, in voorbereiding groot/klein
onderhoud te Surabaja, - -

i ,
Op- 4 on 25 febr, in klein onderhoud te Surabaja.
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"BUBARA" i
• ' . ' _ ' . Op 1 .febf, uit JCendari naar 'Raha en voor anker-

• gegaan. Op 3 febr. voor anker te Buton, Op 4 febr, naar Ma- .
'.-••kassar, aankomst o.p 5 febr. Op 1.3 febr, weer naar operatie- '

• gebied in de Golf vaTri Bone. Op -14 febr, 'bij Tg.Siwa een
prauw met o,a, een Lnt. en eeia serg.maj, van de DI/TII aan-
gehouden. De lading (3 ton damar) en de bemanning aan' boord-

- genomen waarna de prauw werd vernietigd,1.
Op 15 febr, bij Palopo,voor'anker, Ged, 13 uur (met tussen-

. pozqn?) .beschietingen uitgevoerd op troepenconcentraties
- - van d;e -DI/TII te Batunon, 'Pakowe en Rampoang in samenwer-
• kihg met het Gdo, Mil. Ressort 5 (ADRl). -
Op 16'febr, naar Makassar teruggekeerd. Aanlcomst de volgends

Door de "BUBARA" werd op 20 febr. aan do "LAJAÏTG" een A.F.
unit van de DïïüCA-radar , T 5 in bruikleen overgedragen? tor-
wijl de "LAJANG" haar eigen R.P. unit in bruikleen aan de
"BUBARA" afstond.
Op 22 febr. uit Makassar naar Surabaja teruggekeerd na door
de "LAJAMG" te zijn afgelost. Aanlcomst op 23 febr^ Op 25
febr. op 12 dagen notice. te Surabaja,

Vermoedelijk nog .niet ingedeeld. _Mj_ FLOTJBUKAS Ij

( "HIU" i ' • ; . • •
J Op 4 on 25 febr, op 24 uur notice te Surabaja.
j Op 27 fobrV maakte het schip een korte proefvaart, waarbij
' de sonar-niet goed functioneorda. Hierna voor anker in het

Westervaarwater. ., .

"TORAJT" 't
Op 4 febr, op 7 d-gn. notice te Surabaja.

Op 9 febr. uit Surabaja naar Bitung teneinde TU~6/"MQMAHEM
af te lossen. Op. 11 febr. te Makassar on op 15 fobr, te Me-
nado. Dezelfde dag naar Bitung, De "TORAÏÏI" zou naar Amurang
worden gedirigeerd, onmiddellijk nadat overgave/overname van
TU-6 had plaatsgevonden, (aie onder "MOMARS").
Op 17 febr. vond de overgave/overname plaats van het cdo.
over "Task Unit 6" van de "MOMARE" aan de "TORAJÜI", en'werd
tevens de olievoorraad'van "TU-6" overgedragen,..
Op 20 febr. uit Bitung vertrokken. Op 21 febr. te Amurang,
Sedert 19 febr, was de zender (type TDÏj) buiten werking en
werd de reservezender (TOS) gebruikt.
Op 22 febr. bij de gestrande "ADRI-II" gearriveerd om assis-
tentie te verlenen ter "beveiliging van het schip, Dezelfde
dag weer te Amurang, Op 23 febr. teruggekeerd bij de "ADRI-
II". Op 24 febr. tqrug in Bitung. Op 22 febr. werd bekend,
dat de "TU-6" m,i.v, 23 febr, zou worden ontbonden daar er
dan een "offioier-inspecteur" voor Lïenado/Bitung aou zijn
aangesteld die alle verantwoordelijkheden van TU-6 op zich
diende te nomen. De "TOjMFI" zou dan tactisch en-operationeel
onder KQDAMAR V. komen ""TéT̂ staan en bij voornoemde off.insp,
worden gedc'tachëerd(?), Op 27 febr. in Bitung teruggekeerd voor
reparatie van de aoetv/aterpomp van de SB-generator.

î -
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e.- MIJNENVEG3RS.
SKWADIRAÜT 10. (Squadron mijnendienst).

(1) 1e Flottille.

. . "PR-101" .
(Flores~805) ' t

"PR-1Q2"
(Djombang-806)

"PR-103"
(Djampea-807)

- "PR-104"
(Engganq-808)

"PR-105"
(Badalo-927?)

"PR-1Q6"
(Rindjani-809)

Tot '22 febr. te Tg.Uban voor reparatie. Op 22
febr.'uit Tg. 'Uban voor een -patrouillevaart in
dé wateren van Str.Singapore} Tg.Berakit, Bin-f
tan Timur, Idngga,- Singkep, Tg.Djabung, Str«
Berhala, Tg.Bakau tot Tg. Dato, ' '
Viferd op 4 mrt, in' Tg.Pinang .terugverwacht*

i

Op 4 febr, op 24 uur noties te Surabaja. Op 25
febr. op 7 dagen noticé te Surabaja,

, •' •' . i,: .H .ü.'.i'l ?••'"'' ' •-1-' '."r'tr " ''" j :; „i

Tot 14 febri aan do steiger te Sabang. Op 16
febr. te Belawan. Op 20 febr. uit Belawan naar
Sabang, aankomst 21 febr.

s Op 4 Qn 25 febr. op 7 dagen noticé te Surabaja,

l Goon meldingen ontvangen.

i Nog steeds te Belawan.

"PR-107"
(Morbabu?)

(2) 2@ Flottillo.--

"ER-502/503/5Q5" t

t Goen meldingen ontvangen.

Op 4 en 25 febr. op 12 dagen noticé te Surabaja,
Volgens oen melding was de "PR-502" op 22 febr.
bezig met het testen, van het veegtuig en de
oriëntatie van het.-mijnenveld bij Surabaja, al-
v/aar de "PR-506" veegde.

"PR-501/504/5Q7" <-

"PR-5Q6" ' »

"PR-.508"

Op 4 en 25 febr. in conservatie te Surabaja.

Op 2 febr. vertrokken de "PR-506"' (cdo-schip)
en de"PR-508" om in de monding van de rivieren
Porong on Boentoeng bij Surabaja mijnen te ve-
gen. Op een dsz. onbekende (vermoedelijk 3 febr.)
datum .teruggekeerd in ••••de- haven.
Op 4 en 25 febr. op 24 uur notice te Surabaja,
Op 14 en 2'Q febr. wederom geveegd.

Op 2 febr,. met de "PR-506" mijnen geveegd in de
monding van de rivieren Porong en Boentoeng,
Op 4 febr, in voorbereiding groot/klein onder*-
houd te Surabaja, Op 14 febr, bezig met repara-
ties aan do machines, evenals op 22 febr. Op 25
febr, op 7 dagen notice te Surabaja.
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t Op 4 ,en-'25 febr. in .voorbereiding groot/klein
••• ' - • - .. onderhoud te. Surabaja, '. , t •' ' '• . •

' '' 'IPSV31Q". . » O.p 4 en 25 febr. in' groat/klein onderhoud tó -
Surabaja, •; • .•

f. '"A"-kla'ass patrouille vaartuigen^

j Op 4 ©n 25 febr, op 12 dagen.notice te Surabaja,.-"MPIS"

"ALIPOIC"

"MDIS"

"JffiYAT"

"jUJCAl"

"ALAP"

"MTANG"

•vC t/*'*l Geen meldingen ontvangen. IL^^j,^-^ "4v v^c^v-'

i Bevpnd zich op 9 febr. in Str, Malakka, op weg naar de
Riouw-archipel. Op 11 febr, te Tg, Uban, Op 16 febr,
bsEig met reparatie van de hulpmotor, op 20 febr. idem.
Óp 22 febr, uitgevaren voor patrouille'. Bevond aich
op 27 febr. nog op patrouille.

i.Vanaf 1 febr. te Tg.Uban.-Op 17 febr. naar Tg.Pinang.
Op 25 febr. te Tg.Uban. • •

l Vermoedelijk nog steeds te Pqntianak.

i Op 30 jan. in Monado gearriveerd1/ Op 7 febr. vertroklcen
voor een anti-^smolckelpatrouille in de wateren van Nrd.
Celebes (o,a. Sangihe en Tala:uL-eilanden) • sn da omgeving
van Toli-Toli en Donggala, Het schip zou onderweg in
Balikpapan bunkeren en werd op 28 febr, terugverwacht,

f Gocn meldingen ontvangen.

i Op 4 en 25 febr. nog steeds in groot/klein onderhpud
te Surabaja.

i Op 4 en 25 febr, in groot/klein onderhoud te Surabaja,

t Geen meldingen ontvangen."ATT AT"

A K A ' S. ' '

"UU SA TSLÜ" -t Op 4- en 25 febr. op 24 uur notico te Surabaja.

"BANGQAI" j Op 4 febr, in voorbereiding groot onderlioud te Surabaja.
-Op 25 febr, in groot onderhoud",

h. A P A. ' S.

s Op 4 en 25 febr. op 24' uur notice te Surabaja.

"H_4MAHERA" T Op 4 en 25 febr. in groot/klein onderhoud te Surabaija.

i. LAKDING3 YAARTUI GM • '' '

Op 4 en 25 fcjbr. .op 12 dagen notioe te Sura-
baja.

"T3LUIC WAJXrQ"i,

"TELPK LAITOSA" t Op 4 febr. op 24 uur notice te Surabaja, Op 8
febr. uit Sürabaja naar D Jakarta, aankomst op
10 febr. . : . '
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"FLADJTJ"

SEBIGALA"
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1 0

"BgEUAITG" '
"ADJAK"

"M.-KIMBANG"

Op .21 fobri .uit D Jakarta vertrokken voor logis».
tiek transport op de route J Str,-' Gaspar, Tg,P$."-
.nang, Belawan, Sabang, Tg,Balai/Karimun, Samba
en Djakarta, Óp 24 febr i aankomst te Tg, Pinang,
Op 27. febr,. .do.orgevaren naar' KODAMAR I, zou op
'1. irirt. arriveren. Bemanning _+ 150 man.

i Op 4 en 25 febr. opgelegd te Surabaja,
Op 14 febr, ?/erd "bekend, dat deze drie
LGT'a m, i. v. 1 maart 1961 'als oorlogs-
schepen van de Ihdon. marine buiten
dienst zullen worden gesteld en zullen
worden overgedragen aan het departe-
ment van Scheepvaart,

t Op 4 en 25 febr. op 24 uur notice te Surabeja.

l Op 4 en 25 febr, opgelegd te Surabaja,

ï'.'.Iri gebruik bij de Dienst van Scheepvaart.

t Op 4 en 25 fobr, in groot/klein onderhoud te Su-
rabaja,

j Op 4 en 25 febrt op 12 dagen notice te Surabaja.

j Tot 5 febr. te Bitung. Hierna naar Surabaja te-
ruggekeerd, aankomst op 10 febr. Zie verder
onder "ST-123". Op 25 febr. op 7 dagen notice
te Surabaja.

j Op 4 en 25 febr. op 24 uur notice te Surabaja.

j Op 4 on 25 febr. "niet vaargereed" te Surabaja.

t Op 4 febr, op 24 uur notico te Surabaja. Op' 7
febr. vertrok de "AD JAK" met de "UliTUNG SUR OP ATI11
naar de Javaaee om de taak van de ."IMAM BONDJOL" •
en de "HARIMAU" bij het zoeken naar de verongeluk-
te dakota over te nomen (sie verder onder het cdo-
schip, "UttTTJNG STJROPATI"). Op 9 febr, uit Suraba-
ja'vertrokken om het gezelschap van de cdt.KOBA—
MAR IV naar Benoa over te brengen. Aankomst op 10
febr. Op 11 febr. naar Surabaja teruggekeerd.
Op 25 febr, bevonden de "ANOA", "BERUAHG" en "AD-
JAK" .zich op -7 dagen notioe en de "MJCUMBAWG11 op
24 uur notice te Surabaja.
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"MATJAN frjTUL" ) n ' • , ' , , , : ' ;. ' • ' . . • • • • ' .
"HMIMAÜ^ '" T Op. 4 febr, op 7 dagen notice te Suraba.ja.
-—•=-££—' . ' Op 5- febr. voer de "HARB£AU"-.uit"o.m in de- Javazee

. ' • naar hét verongelukte GlA^toestel te. helpen''zoeken.
.- . • . ' . • •• .(«ie verder onder -".BIAH, BONDJÖL"). Op- 7 febr, in-Sü-

' . -.' • raba j a .teruggekeerd. Op-25 febr, bevqhji.'dQ "jyUTU-TUL"
. zich op 24 uur notice eri de '"HARIMAU" op 7 dagen'
notice 'te Surabajja. • ' • • • • ' • . . .

"SINGA" : Op 4 .febr. naar de Javazee vertrokken om naar de '
verongelukte GlA-dakota 'te helpen ..zoeken (zie ver-
•der onder "IMAM BONDJOL"). De MTB had een "rescue

• • team" o.l.v. Lnt.Kol, Dr. IDRIS.a/b. Dezelfde.dag
naar Surabaja teruggekeerd en op 5 febr. door de
•"HARIMAU" vervangen. Op 25 febr. op 7 dagen notice
•te Surabaja.

1. OPLEIDINGSSCHEPEN. '

"GADJAH MADA" ! Opgolegd te Surabaja.

Op 1 febr, uit Surabaja vertrokken voor een oplei-
dingsvaart t.b.v. nooddienstplichtigen langs Balikpapan, Tarakan,
Bitung, Ternate, Ambon, Makassar en. terug naar Surabaja.
Aankomst +e Balikpapan op 4 febr. Tot 9 febr. te Balikpapan bezig -v

met de reparatie van de hoofdmachine. Op 9 febr. naar Bitung door-
gevaren (Tarakan werd overgeslagen) en op 13 febr. bij de•"ADRI II"
gearriveerd, die op een afstand van 10 mijl ten N. van Amurang aan
de grond was gelopen en door de Permesta met mortieren werd bescho-
ten., (Op 12 febr. arriveerden de "NANGGALA",."KRAPU" en "MOMARE"
bij de "ADRI II", Na aankomst werd door deze schepen de kxist ged,

'js 20 min. beschoten,),
^ Op 13 febr. zou de eerste poging worden gewaagd om de "ADRI II"

vlot 'te trekken. Daarbij zouden de schepen "BENTENAN" "DJERUK" en
X* "AERIJCX" assisteren. Het trekken .door de "BENTENAN" (had a/b een
"" dekkings/bewakingspeleton met 2 mitr. van 20 mm) en de "DJERUK" had

. echter geen succes daar de tros knapte.
De "NANUSA" die niet aan het vlottrekken deel nam, droeg alle sleep-
trossen aan het hulpverleningsteain over, t.w. 125 mtr. staalkabel

\/ ' van 102 mm en 2 x 75 mtr. Manilla sleeptrossen van 220 mm.
Het schip had het tactisch bevel over de operatie; de technische
uitvoering berustte bij de "ADRI IX". Op 15 febr. werd nogmaals een
ppging gedaan, die.echter ook geen resultaat opleverde daar alle
trossen 'braken. De "-BENTENAN" trok zich hierna wegens een lekkage
terug, terwijl'de "DJERUK" en de "ADRI IX" zich naar .Menado bega-
ven '"om assistentie te halen" en de "NANUSA" de reis naar Bitung
Voortzette. Aankomst 'op 16 febr. Op 21 febr, vertrokken naar Ambon
(Ternate werd overgeslagen). Aankomst op 23 febr. Vóór de aankomst
werd reeds contact opgenomen v,w.b', het organiseren van sportwed-
strijden en een parade door de stad met het leger, de luchtmacht
en de MOBRIG, ' , Aj fa.^ _ /
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V\; Op 6 febr, vond de "arrival conference" van het schip

." te Surabaja '-plaats (aankomst- 27 jan.). Ged. deze. "ar-
rival conference" .werd besloten het "groot onderhoud!'

. '. . • voor dit .schip in een"klein onderhoud" (van 9 febr, ",
• : • "•' t/m. 23 maart) om te zetten, gezien de weinige tijd die

. ,: nog restte vóór de. a, s, buitenlandse reis naar Austra-.
. ' ' lie*f ' . • • ' . . .

. • .Op 25 .febr'. geen melding., doch waarschijnlijk té Sura—
"oaja. , • ' - •

n« "ST"lg3"

f

: ' Zie onder "MOMME-" en "TORMI".

? Op 20 febr, werd bekend, .dat ICOLIAEMA op 23 f ebr.. de
installatie 'zou verrichten van .een nieuwe "task unit",
de "S'.IM23"v waarvan de "SILIffANGI"(coramando-schip),
"3IMGA MANGAEADJA", "ÜNTÜ1IG SUROPATI" .en "SAHBU" deel
'zouden uitmaken». ' •
'Op 27 febr, werd bekend, dat deze "ST-123" werd ge-
vormd met het oog op een a»s. vriendschappelijk bezoek
aan het buitenland (mogelijk Rusland, zie ook ISAM 4/61,
ALRI Alg,,). T.a.v. de "SILIY/ANGI" en de "SINGA MMGA-
HABJA" beistaat de mogelijkheid,, dat he_j|(£?üÊ type BC
wordt vervangen door RDFN ( ESDJFON ) ̂ 6T^_^o^e"
dat zij v,w„"b. de "watch receiver" mëT"he'1f fyp
zullen ?/orden uitgerust.. .

95. ALEÏ

M, i, v,, 30 jana 1961 is een overeenkomst inzake de uitvoering
van de coördinatie en de rechtstreekse verbindingen tussen de Indon.
en Philippi jnse marine in het gebied tussen Indonesië en de Philip—
pijnen van kracht geworden.
Deze overeenkomst is tot stand gekomen op grond van de smokkel en'
zeeroverij in het ïïoordel» gebied (zie ook I S AM 11/60, bis. 17» het-
geen mede tot deze"oplossing" kan hebben geleid).
Ingevolge deze overeenkomst werd tevens bepaald, dat het voortaan
verboden is on berichten te verspreiden over hot aanhouden van
schepen dan wel personen van Philippi jnse nationaliteit.
Indonesische persberichten meldden, dat reeds in juli. 1960 diplo-
matieke nota's betreffende een samenwerking tussen de zeemachten
van beide landen werden gewisseld. Thans zullen gecoördineerde
operaties worden uitgevoerd vanuit T arakan (Indonesië) en Batu-
Batü (Philippi jnen) waarbij van rechtstreekse/ verbindingen gebruik
zal worden genaakt. - Ĉ *̂- '
Het is duidelijk dat de overeenkomst nauw in verband staat met het.
bezoek van de Philippi jnse missie (20 - 31 jan.) aan Indonesië
(ISAM 4/61 , ALEI Alg. ) en er feitelijk de hoofdschotel van vormde.

Aan alle schepen die zich begin febr. in de Java-zee bevonden,
werd door^de CS ALEI opgedragen om naar een GlA-dakota te zoeken
die sedert 3 febr,.- op Ie luclitroute Surabaja - Balikpapan werd ver-
mist ( z'ie ook onder do div. ALEI-schepen) ,
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Op 4 febr.. werd beleend, dat volgens een werkschema voor de op-
bouw van de zeenacht van-Inclon, v,w,b. ."bezetting. C" een totaal van
982 man werd vastgeste'ld. Volgens oen opgave van het. bur,personeel
ddo, 15- december 1960 zou'de bezetting C echter uit ca. 1400 man gaan
bestaan, Aan de hand van deze, bezetting zal .esn-'pntr/erp worden, -ge-
naakt v-oor een- "battle bil] C a-la-Eusia'', .Dit ontwerp zal van be-

' lang zi-jri voor het vaststellen van. de uiteindelijke sterkte van de
"speciale kernb'onanning". en vóór .het vaststellen :van de samenstel-,
ling ervan, in overeenstemming, me t de urgentie, ,/ ITQOT SOI; Volgens
meldingen uit andere bronnen zou Indo n,, plannen hebben' tot overname ' •
van een kruiser van Rusland, Het lijkt zeor waarschijnlijk dat boven-
staand rapport betrekking'heeft op de bemanning van deze Russische
"kruiser}"-, l'. ' '• '

N.a.v. hst vliegverbod boven de stad Anbon, bestaat" 'mogelijk-
heid, dat ook heven Halorig en het gebiei Toluk Dalam een vliegverbod
zal worden ingesteld, E„e,a, "ter-voorkoming van misverstanden en
teneinde onverhoedse vijandelijke luchtaanvallen te bele.tten"( sec),

liet verwij^ing naar hetgeen reeds over het project SS werd
vermeld (zie ISAM 4/61, ALRI Alg, ) -/erd op 6 febr,, bekend, dat de
kleding voo'r...de bemanningen van de groep I en de groep II "33" in
Surabaja is gearriveerd. De verstrekking ervan zal eind febr. zijn
voltooid.' ' . . '

Een aantal dienstplichtige abituriënten van de MTS/nachinist
., .aijn voor-."IID!' gekeurd, Van deze gaan 15 man in opleiding voor he-
ïicopter's, /~HOÔ  SOI; ED betekent "koud klimaat" EOdat-kan worden

. aangenomen-dat e,,e.a, betrekking heeft, op oi.haJ. en van Russisch/na-
teriëel'/, . " ,'£"->\j.'4 LcS'-. • . - . — / . . • . . • . / «*

• • •'••' •••Het Ano'rikao.nse hc spitaai schip U, S, "HOPE" (zie ook ISAÏ.I
11/60, blz'. 16) vertrok op 8 febr.,. uit Hakassar en arriveerde op' 12
febr, in Anbon, (Door een foutieve opgave van .de vtv. Mak'assar liep
de ontvangst in Anbon in de wa.r, hetgeen de nodige reacties aldaar
teweeg heeft gebracht j). Volgens een melding zouden 96 patiënten,
w.o-, 44 tta een lichte- en," 24 na een zware operatie, a/b van het
hospitaal schip zijn' genezen, Een gedeelte van de doktoren, tandart-
sen en verplegers vertrok van Anbon naar de IT.Lïolukken..

Van 1 -t/n 5 maart zullen de leden, van c*.e ' 3EATO onder de code-
naam AIR BULL een "air defence exercise" houden,

In ISAIi 13/60, blz, 6 werd'de es]'—̂ riiiö van het s, s."DAHAKIL"
door do "TODAK" naar Belawan ver-'^'irT ~-n raden ervan was dzz, on-
bekend. Zeer waarschijnlijk .is hat bovenstaande echter het gevolg
van de bepaling, dat het schip "TJA1TAKIL" zal /rorder: gebruikt ter
assistentie van de opbouw van KOÏ)A1.LAR l (Beïawaa)., In het Kader van
deze'opbouw, die een.operationeel karokter dracht en ols "operati

' bangunan"- ?rordb r,?.ngeduid, ^al het schip 7/orden gebruikt voor de
verbinding 'Belawan.— Sabang - Paiang ter verscheping van cement.

Volgens een melding is de capaciteit van do drinkwaterver-
s t rekking aan de Sukarnosteiger te Ho.kr;.i?sa..r 8 tn-*- -10 -ton per uur
en aan de Hattasteiger 20 tot '25 -ton TI«"" 1111"' •,
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Op. 12 fe'br. werd bij. het Sambu K-ètjil eil. een zeilboo't met- ..'
•vijf Britten, behorende tot -de -bemanning van het schip H.M.S. "YAR-
MOUTH" en-afkomstig van Djohore,.aangehouden.terwijl, zij zich op ex-
cursie bevonden,-Op 15 f eb-r-, werden .'ai j 'weer Vrij gelaten. " • • • .

• ' Op 9 febr. werden Selaru en Saumlaki voor de tweede-naai in
deze. regenperiode- door een windhoos getroffen tengevolge waarvan vele
huizen sijn'-ingestort. • . • . . • • '

In KODAHAR VI is nog steeds het volgende dringend nodigt
a') aanvulling militair personeel? b) aanvulling begroting..

Van het marine opl.kanrp Horokrembangan zullen worden betrok-
kens-145 zeedienst-, 55 vliegdienst- en 50 administratie-leerlingen
sn 30 mariniers. Verder zijn nog benodigd» 150 PTBAL (peladjar) per-
wira teknik bantu ALRI = mogelijk leerlingen techn.dienst?) machine-
kamer en 50 PTBAL zeedienst met eind-diploma SÏIA-B, die uiterlijk in
juli 1961 hun ELïV. -(ged.2 and.) en een 6-nndilijkse vakopleiding zul-
len volgen.

Op het ALRI—opleidingscentrum te Batu Porong zullen nedio
febr. 300 leerlingen v/orclen geplaatst.

Volgens Indon. persberichten vertrok een groep ADRI- en ALRI
hoofdofficieren (w.o. Lnt.Kol. R. SOEDOIO.) op uitnodiging van de cdt,
van de 7e'Vloot eind jan, naar de Philippijnen en Okinawa voor het
bijwonen van een "military v/eapons demonstration".

Volgens een Indon, persbericht is Japan sedert oktober 1960
contractueel verplicht om in totaal 292 schepen ter waarde van
78,867.000 dollar in het kader van de oorlogsherstellingsbetalingen
aan Indonesië, de Philippijnen en Burna te leveren. Van dit aantal
krijgt Indonesië 26 schepen-(hoofdzakelijk middel-grote "inter-island
carriers" enStjzsg_-pelgrim-schepen van 10.000 dwt.) ter waarde van
17.237*000 dollar, de Philippijnen 146 schepen (14 grote óceaan-
vrachtvaarders-tot 10.000 dwt.) ter waarde van 54*994»000 dollar en
Burma 120 schepen (voornamelijk kleine rivier-vaartuigen en pracien)
ter waarde van 6.636.000 dollar. De verplichtingen van Indon., de
Philipp. en Burna bedragen resp.. 3Ö.'6 fot 5^91 % ê - 5«7 *f° van de to-
tale waarde aan oorlogsherstellingsbetalingen.
Volgens een crediet-overeenkomst van oktober 1959 zouden nog 16 vaar—
-tuigen aan het aantal van 26 schepen voor Indonesië worden toegevoegd.

Eind febr, werd bekend, dat Lnt.Kol. DJAELANI naast zijn hui-
dige functie in New Delhi (volgens een melding uit andere bron is
Lnt.Kol. DJAELANI als "Liaison Officer" bij het marine hoofdkwartier
in'.New Delhi geplaatst'i.v,m, de overeenkomst tot opl. van personeel
in India) m.i,v. 1 april 1961 wordt benoemd tot marine attaché met de
titel van "counsellor".

' In de paragrafen betreff. de schepen "NANGGALA", "HOMARE", "KRA-
PTJ" en "NAÏTUSA" werd reeds het aan de grond, lopen van de "ADRI II"
vermeld. De "ADRI II" (636 brton§ eigendom'van de DAADj in 1954 op.
scheepswerf. "Kraaier" te Zaandam gebouwd) bevond zich op weg van Su-
rabaja (VTV 2'febr.) naar Bitung voor transport van ADRI-troepen,
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Onderweg kreeg het schip een machinedefect 'en,werd hierna -gesleept door
de.-"EPAR", die- toevallig .pas'seerdé. Op 7 febr*-bij ongunstige weersom-
standigheden, strandde de '-SPAR"'bij Arakan,-.doch-kon weer loskomen.-
Het. gelukte.'echter'niet om de • "ADRI II".,-. dié'.opk aari.de grond'was 'ge-- ..
.lopen weer'los .te-krijgen, Bi j één 'poging -'daartoe, brak de tros*. Op 10' - '
werd ve-rvolgans de "ADRI .ÏX" naar 'de "ADRI II". gedirigeerdi Zo'dra de
•"ADRI IX" .-d.e troepen, ove'r had genomen, werden de .schepen vanaf land- • .
zijde onder mortiervuur (cal, 6) genomen'. Nadat'dit aan de leiding v/as "• .
gerapporteerd',' werd'in Anurang da "T30-31'1 net 'bewapening- in gereedheid ••
gebracht.,, terwijl om assistentie van de ALRI en RTP-1 werd verzocht.
Op 11' febr, vertrokken de BO-boo't en de "EPAR" (die het vastlopen van
de "ADRI II" was gaan Delden) uit Anurang on te trachten de "ADRI II"
los te trekken, hetgeen niet gelukte, waarna de "SPAR" terugkeerde.
Ook op 11 febr, werden de .schepen beschoten, hetgeen ditmaal niet 12.7
om - mitrailleurs zou zijn geschied. Op 12__febr._Jiield de "ADRI IX"
zich nog steeds op in de buurt van het (ZusfÊjajöchip'i Zie voor het ver-
dere verloop onder de "NAÏIUSA", ^~~^~'^\A^^^^ *~<L"/'i
Begin naart was hot nog steeds niet vlotgetrokken, '

^Commando -o ve r dr acht on. . •

Op 28 jan. vond tqt Tg.Pinang de cdo-overdracht over KODAI'̂ VR II
plaats van Lnt.Kol, S. GIWO aan Lnt.Kol. A. LANGKilI. i>eze werd bijge-
woond-door o.a. de gouverneur van Mouw, Kol. ICA|IAIlUDIlMrASÜTION en de
gew. oorlogsgezaghebber van UIDAR, Lnt.Kol. SOE^OTO.

Zoals bekend geschiedde "de jure" overdracht van de havens Bitung
en Balikpapan in januari. De feitelijke overdracht door ADRI aan ALRI
heeft i.v.LI. de afwezigheid van (KKO-) troepen nog niet plaats gehad.
Begin febr. bestond de ALRI-bezetting in Bitung slechts uit 4 nan aan
de wal on TÜ-̂ 6 ("LÏOL1ARE") op zee.

Tolgens een Indon. persbericht vond op 1 februari de cdo-over-
draclit plaata over de ALRJ-acaderaie te Sur̂ /baja door Lnt.Kol. FRITZ
SÜVtK aan zijn opvolger, Lnt.Kol. R.S. SUBIJAKTO.

D.e Stafofficier inlichtingendienst
van de\zeemacht in Ned. Nw.Guinea,

G.Th. Vermeulen.
LTZSD 1


