Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1976
Hr.Ms. Zuiderkruis
commandant: ktz A. Visser, sedert 29 april ktz G.P. Slikker

Het schip verbleef tot 12 januari te Den Helder. Op die dag ving de winterreis aan die
zou duren tot 14 april. Het eerste deel van de reis ging naar Lagosbaai in gezelschap
van Hr.Ms. Limburg. Hr.Ms. Van Speijk en Hr.Ms. Evertsen. Later voegde Hr.Ms.
Tromp zich bij het verband.
Na oefeningen bewesten Gibraltar en een kort verblijf aldaar, ging het schip op 18
februari tezamen met HMS Ark Royal. RFA Lynness en RFA Olmeda, Hr.Ms. Van
Speijk en Hr.Ms. Evertsen in opmars naar Roosevelt Roads, alwaar werd opgewerkt
voorafgaande aan de NATO-oefening Safe Pass 76. Deze oefening werd gehouden
van 8-19 maart aan de oostkust van de Verenigde Staten en eindigde met een Post
Exercise Discussion te Halifax waar het schip verbleef van 19-22 maart.
Vervolgens werd opgestoomd naar Curaçao. Onderweg werd van 24-26 maart
Yorktown aangedaan voor het laden van munitie. Het schip verbleef van 31 maart tot
4 april te Willemstad en stoomde vervolgens terug naar Den Helder waar het op 14
april arriveerde.
Op 29 april werd het bevel over Hr.Ms. Zuiderkruis overgedragen door kapitein ter
zee A. Visser aan kapitein ter zee G. P. Slikker. Van 10-15 mei werden oefeningen
uitgevoerd met Hr.Ms. Van Speijk en Hr.Ms. Limburg.
Vervolgens werd deelgenomen aan de Joint Maritime Course 762 vanuit Rosyth.
Deze oefening duurde van 20-27 mei. Gedurende deze oefening vond hij de
uitvoering van een bevoorrading op zee operatie met de Duitse geleide
wapentorpedobootjager Rommel een aanvaring plaats met dit schip, waarbij gelukkig
alleen geringe materiële schade werd opgelopen aan de voorsteven.
Van 2 juni tot 19 juli lag het schip te Den Helder voor onderhoud en zomerverlof. Op
9 juni werd een vaartocht gehouden voor echtgenoten en gezinsleden van ministers
en staatssecretarissen.
Van 20 juli tot 14 september verbleef het schip te Rotterdam om hij de Rotterdamse
droogdokmaatschappij een garantie reparatieperiode te ondergaan. Daarna verbleef
het schip tot 4 oktober te Den Helder, alwaar de grotendeels vernieuwde bemanning
door middel van cursussen en lessen werd opgewerkt.
Op 4 oktober vertrok het schip naar zee voor oefeningen en opwerken. Van 4-15
oktober werden oefeningen gehouden op de Noordzee onder andere met Hr.Ms.
Amsterdam. Hr.Ms. Evertsen. Hr.Ms. Van Speijk en Hr.Ms. Panter.
Op 20 en 21 oktober vond de overvoer plaats van de Whisky infanterie- compagnie
van Den Helder naar Rosyth, vervolgens werd opgestoomd naar de Engelse zuidkust
voor oefeningen met de Standing Naval Force Atlantic van 24 tot en met 26 oktober.

Op 28 oktober werd gevaren ten behoeve van een vlootcontactdag voor officieren
van de Koninklijke marine-reserve. Op 4 november vertrok het schip opnieuw naar
zee, ditmaal om deel te nemen aan de Joint Maritime Course 764. Deze oefening
duurde tot 21 november. Gedurende een deel van de oefening was het 820
squadron met twee Sea King hefschroefvliegtuigen aan boord geëmbarkeerd.
Na van 22 tot en met 30 november te Den Helder geweest te zijn, stoomde het schip
wederom naar Rosyth, ditmaal om de Whisky infanteriecompagnie op te halen. Op 3
december werden de mariniers te Den Helder gedebarkeerd.
Vervolgens werd van 6-17 december nog een korte oefening uitgevoerd waarbij werd
geoefend met onder andere Hr.Ms. Groningen en Hr.Ms. Rotterdam. Van 10-13
december verbleef het schip te Haakonsvern. Vanaf 17 december lag het schip te
Den Helder voor onderhoud en winterverlof.

Sedert de indienststelling van het schip op 25 juni 1975 werden meer dan 58.000
zeemijlen afgelegd, 264 bevoorrading op zee operaties uitgevoerd en werden meer
dan 900 landingen uitgevoerd door hefschroefvliegtuigen.

Havenbezoeken:
Land
Portugal
Gibraltar
Puerto Rico
Canada
USA
Curaçao
Schotland
Schotland
Schotland
Schotland
Schotland
Noorwegen

Plaats
Lagos Baai
Gibraltar
Roosevelt Roads
Halifax
Yorktown
Willemstad
Rosyth
Rosyth
Rosyth
Rosyth
Rosyth
Haakonsvern

Van
6 februari 1976
13 februari 1976
1 maart 1976
19 maart 1976
24 maart 1976
31 maart 1976
27 mei 1976
21 oktober 1976
5 november 1976
14 november 1976
2 december 1976
10 december 1976

Tot
8 februari 1976
16 februari 1976
6 maart 1976
22 maart 1976
26 maart 1976
4 april 1976
1 juni 1976
21 oktober 1976
9 november 1976
14 november 1976
2 december 1976
13 december 1976

