
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 1985 
 
Hr.Ms. Zuiderkruis 
 
commandant: ktz A.M. Ohr 
 
Hr.Ms. Zuiderkruis heeft in 1985 aan één reis van het eskader deelgenomen. 
Binnenliggend in de haven van Den Helder werd na het winterverlof aangevangen 
met het laden van brandstoffen, munitie en andere goederen ter voorbereiding op de 
reis naar de Middellandse Zee.  
 
 

Uittreksel uit het jaarverslag 1985 van de eskaderstaf 
 
Winterreis (7 februari - 20 april)  
 
commandant: sbn J.D.W. van Renesse  
 
Deelnemende eenheden:  
Hr.Ms. Tromp (vlaggeschip)  
Hr.Ms. Zuiderkruis  
Hr.Ms. Van Galen  
HL.MS. Isaac Sweers  
Hr.Ms. Callenburgh  
Hr.Ms. Van Kinsbergen  
Hr.Ms. Piet Heyn  
vier Lynx-helikopters  
 
Deze reis voert het eskader richting Middellandse Zee. Tijdens de uitreis 
verleenden enkele eskadereenheden assistentie bij het opsporen van een 
neergestorte Portugese A-7 Corsair. Na van 11 tot 13 februari noord van 
Sicilië geoefend te hebben met Hr.Ms. Potvis en luchtdoelschietoefeningen 
uitgevoerd te hebben, werd van 14 tot 16 februari deelgenomen aan de 
NAVO-onderzeebootbestrijdingsoefening Dogfish. Tijdens deze oefening 
verlieten Hr.Ms. Evertsen en Isaac Sweers het verband en brachten van 16 tot 
19 februari een routinebezoek aan Catania. Beide eenheden opereerden 
daarna drie weken in het centrale en oostelijk hekken.  
 
De overige schepen oefenden tot 19 februari  ten zuiden van Italië samen met 
Hr.Ms. Potvis en de te Sigonella gestationeerde Nederlandse Orions. Van 21 
tot 25 februari werd Venetië aangedaan voor een routinebezoek, terwijl Hr.Ms. 
Zuiderkruis dezelfde periode te Triëst verbleef. Na deze bezoeken werd 
opgestoomd naar Kreta. Op 25 februari sloeg een opvarende van Hr.Ms. 
Evertsen tijdens zwaar weer bij een olielaadoperatie langszij een Amerikaanse 
tanker overboord. Ondanks de onmiddellijke ingezette en lang volgehouden 
zoekacties werd de drenkeling niet meer teruggevonden. De verslagenheid 
was groot.  
 
Na een routinebezoek aan Iráklion van 1 tot 4 maart en aansluitend drie dagen 
luchtdoelschietoefeningen zuid van Kreta, stoomde het eskader op naar het 



oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Hr.Ms. Tromp, Van Galen en Isaac 
Sweers liepen op 9 maart Alexandrië binnen voor een informeel bezoek en 
onderhoudsperiode tot 18 maart.  
 
Hr.Ms. Zuiderkruis, Callenburgh, Piet Heyn, Van Kinsbergen en Evertsen 
lagen van 10 tot 17 maart te Haifa, eveneens voor een informeel bezoek. De 
bemanningen maakten in deze periode in ruime mate kennis met de culturen 
en gebruiken ter weerszijden van het Suezkanaal.  
 
Eenmaal weer op zee werd de man-over-boord-positie van Hr.Ms. Evertsen 
gepasseerd. Tijdens een sobere plechtigheid werd een krans gelegd. Zuid van 
Kreta en Oost van Sicilië werden torpedolanceringen op Hr.Ms. Tijgerhaai 
uitgevoerd en het geleidewapen lanceerprogramma afgewerkt. Nederlandse 
Orions opereerden in die periode ten behoeve van het eskader vanaf 
Sigonella.  
 
Tussen de routinebezoeken te Tunis van 29 maart tot 9 april, en Alicante van 
12 tot 15 april. werd wederom met Hr.Ms. Tijgerhaai geoefend. Op 20 april 
meerde liet eskader af te Den Helder.  

 
Op 19 april liep het schip de thuishaven Den Helder binnen en kon worden 
teruggekeken op een intensief oefenprogramma en interessante havenbezoeken. 
Daarna ving een lange onderhoudsperiode aan die op het eind van het jaar nog 
voortduurde.  
 
In dit meerjaarlijks onderhoud, dat tevens het karakter had van een zogenaamd 
‘Midlife Repair Period’, zijn onder meer de CHAFF-installaties vervangen door het 
thans binnen de marine algemeen voorkomende SRBOC-systeem en werden de 
aanwezige 20 mm mitrailleurs vervangen door een ander type. Tijdens de 
onderhoudsperiode vonden, zoals gebruikelijk, grote personeelsmutaties plaats. Met 
een verminderde bemanning had het schip een actief deel in het onderhoud dat 
verder door marine- en civiele bedrijven is uitgevoerd.  
 
 
 
Havenbezoeken: 

 
Land Plaats Van Tot 
Italië Triëst 21 februari 1985 25 februari 1985 
Griekenland Iráklion 1 maart 1985 4 maart 1985 
Israël Haifa 10 maart 1985 17 maart 1985 
Tunesië Tunis 29 maart 1985 9 april 1985 
Spanje Alicante 12 april 1985 15 april 1985 

 


