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Periode 12 – 24 juni 1940 

 

091618JUN40  t/m 201700JUN40 SCHARNHORST (groep) afgemeerd in Trondheim. 

201900JUN40  Vertrek Trondheim van SCHARNHORST groep in gezelschap van HANS LODY,  

HERMANN SCHOEMANN, ERICH STEINBRINCK, GREIFF en KONDOR. 

 

SCHARNHORST-HANS LODY- HERMANN SCHOEMANN- E. STEINBRINCK (v.a.20/6) -GREIFF-KONDOR 

-FALKE en JAGUAR (laatste 2 eenheden v.a. 21/6) 

10-23 jun 40  Deel gezamenlijk deel uitgemaakt van de SCHARNHORST groep. Kan m.i. geen 

interactie met O13 gehad hebben. De meest zuidelijke kant van de thuis reizende SCHARNHORST 

groep bevond zich op 212200JUN40 op ong. 60 Nm van O13 patrouillegebied. 

 

ERICH STEINBRINCK 

14-19 JUN 40  Escorting Nürborg en Levante naar Narvik 

20-23 JUN 40 Escorting SCHARNHORST met LODY en SCHOEMANN naar Kiel 

(Constatering: STEINBRINCK kan geen interactie met O13 gehad hebben. 

 

KARL GALSTER 

Heeft SCHARNHORST geëscorteerd naar Trondheim en van daaruit op 23/24 juni de DITMARCHEN 

begeleid naar Trondheim. Is in de periode van 12-24 juni noordelijk gebleven i.o.v. Trondheim. 

(Constatering: GALSTER kan geen interactie met O13 gehad hebben. KTB p.m) 

 

 

211306JUN40 Torpedoboten FALKE en JAGUAR voegen zich bij SCHARNHORST groep 

(Onderzoeksvraag: Wat deden beide eenheden van 130000JUN40 tot 211300JUN40?  

(aktie: KTB’s van FALKE en JAGUAR opvragen) 

 

 

SCHARNHORST’s boordvliegtuigen: T3-HH, T3-BH en T3-BK en hun mogelijke treffen met de O13  

(ref. scenario 2) 

Max. snelheid: 193 mph 

Endurance:  + 185min 

Max. afstand: 600 Nm 

 

201625JUN40 De T3-BH (SCHA) detecteert een aan de oppervlakte varende ozbt. (Qu 2865, Red. 

59°30,000'N 004°00,0’E) Datum positie is ong. 153Nm NNW van O13 patrouillegebied. (Visual 

remark: long sail, in front a canon) 

In de SCHARNHORST KTB wordt gesproken van één treffen met een vijandelijke onderzeeboot met 

één van haar Arado boordvliegtuigen. 

Deze positie lag ver voor het verband uit en is in een positie gemeld welke mogelijk ook te ver van 

het O13 patrouillegebied lag. Onbekend is welke onderzeeboot dit dan wel betrof? In ieder geval 

géén O-13 omdat in het verslag van de T3-BH  specifiek gesproken wordt van een kanon voor het sail. 

 

211350JUN40  Torpedoboot Hans Lody 

FALKE meldt een torpedozog in Qu. 2363 (59°30,000'N 004°00,0’E) Betreffende positie is ong. 155 

Nm NNW van O13 patrouillegebied en te ver van het O13 patrouillegebied vandaan. 
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Resumé: 

De groep eenheden rond de SCHARNHORST hebben m.i. geen contact gehad met de O13. Wel dient 

nog uitgezocht te worden van de torpedoboten Falke en Jaguar hebben gedaan tussen de 13e en 21e 

juni. Mogelijk kwamen zij vanaf het zuiden en zouden het patrouillegebied hebben kunnen naderen 

al is dat vanwege de gebruikelijke route niet waarschijnlijk. Ook de T3-BH Arado aanval op 

201625JUN40 heeft niet op de O13 plaatsgevonden. 

 

Vervolg stappen 

Alle (inter)acties van de genoemde eenheden positioneel en qua tijd groeperen zodat deze 

geografisch uitgezet kunnen worden. Mogelijk bruikbaar m.b.t. de gedetecteerde (sonar) 

waarnemingen van b.v. de Wilk e.a.  

De relevante (in tijd) Quadrant posities zijn omgezet naar Lat/Lon 

 

Wellicht komen er t.z.t toch weer andere inzichten m.b.t. dit scenario n.a.v. het toekomstige GST 

scenario. 

 

Openstaande onderzoeksvragen n.a.v. het bestuderen van de KTB’s zijn; 

1. Zeker stellen welke Tijdzone in KTB’s gehanteerd worden (Alfa/Berlin tijden?) 

2. Duitse afstand/distance eenheid wordt in .... hm eenheden gegeven. Hoe zit dat? 

 (Höhenmessung) of in hectometers? 

3. Welke S/M is aangevallen op 21 juni om 10:25 door GER JAGUAR? 60°30,0N 004°01,0E / Qu. 

2363.   (Is te ver noordelijk voor de O13, kan nergens een onderzeebootaanval op 21 juni 

terugvinden) 

4. Welke S/M is aangevallen op 20 juni om 16:25 in (approx.) by T3-BH with bombs? (see 

Anlage 11)  Qu. 2865 (59°30,000'N 004°00,0E) 

5. Sommige in de KTB’s vermelde Qu. Posities bevatten letters welke niet begrepen worden. 

b.v. Qu AN 3462 r.K.m. / Qu 7362 u.K.r. / Qu 2917 l. K.K.M. / Qu 2861 l. K.M, etc….. 

r. = rechts 

m. =mitte 

u. =unter 

6. Bestaan er Duitse Quadrant kaarten met een grotere schaal (kleiner gebied) 

7. Trachten KTB’s van Falke en Jaguar opvragen i.v.m. de periode 13 t/m 21 juni 

8. Nagenoeg geen informatie gevonden omtrent FRIDRICH IHN. Geen KTB aanwezig. Was van 

14-24 juni mogelijk in omgeving van Bergen (NOO) in mogelijk gezelschap van SAMLAND  

(Getorpedeerd door Tetrarch op 160500JUN40?) wellicht gescreend door squadron E. Boats 

(Bron: Tetrarch CO narrative) 

Navraag naar KTB Friedrich Ihn? 

 

 


