Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2007
Commandant: kltz O.G.H. van Lent MPA, vanaf 7 september kltz M.R.P. Elsensohn
Op 6 januari keerde de bemanning terug van het winterverlof. In de weken daarna
werd het schip bevoorraad voor het vertrek naar het Caribisch gebied. Ook werden
diverse goederen bestemd voor Curaçao, zoals ziekenhuisbedden, zes pallets met
kinderboeken en een personenauto van het type BMW 7501 bestemd voor de
Landelijke Beveiligingsdienst aan boord genomen.
Hr.Ms. Zuiderkruis vertrok op 28 januari voor een reis van vijfeneenhalve maand naar
de West waar zij zou worden ingezet als stationsschip. Voor de Zuiderkruis was het
de eerste keer dat zij als stationsschip en voor counterdrugsoperaties werd ingezet.
Daarnaast heeft het schip ook zijn specifieke taak als bevoorradingsschip kunnen
uitvoeren door diverse buitenlandse eenheden van brandstof te voorzien.

Uittreksel uit het verslag van CZMCARIB afdeling operaties
Met het stationsschip Hr.Ms. Zuiderkruis had de CZMCARIB een unieke
eenheid onder zijn bevel. Nooit eerder beschikte het ressort voor een zodanig
lange periode over een Fast Combat Support Ship. Het schip nam deel aan
Carib Venture fase 1, die vooralsnog de boeken ingaat als de meest
succesvolle periode ooit. Zo vond op 14 februari een succesvolle verstoring
plaats van een transport van 600 kg cocaïne. Een week later, op 23 februari,
speelden de Zuiderkruis en het geëmbarkeerde LEDET-team de hoofdrol in de
aanhouding van een go-fast. Hierbij werden zes personen gearresteerd, 407
kg cocaïne en 123 kg heroïne in beslag genomen. Dit laatste bleek een
recordvangst te zijn in de Caribische wateren.
Op 12 juli liep het schip de haven van Den Helder binnen, na een succesvolle reis
waarbij een drugsvangst van 530 kilo drugs - waarvan 123 kilo heroïne - tot één van
de hoogtepunten behoorde.
Van 17 september tot 26 oktober heeft het schip deelgenomen aan de oefening
Ancient Archer.
Uittreksel uit het jaarverslag van NLMARFOR
Ancient Archer (17 september tot 26 oktober) en de oefening Noble Midas.
Deelnemers: Hr.Ms. Van Galen, Tromp en Zuiderkruis.
Onder leiding van cdr P.J. Bindt vertrokken de schepen op 17 september uit
Den Helder. Aan boord van het vlaggeschip Hr.Ms. Tromp was ook de staf
van NLMARFOR.
Gedurende de eerste week kreeg de Van Galen de gelegenheid om zich,
onder leiding van commandant Seatrain, tussentijds op te werken voor zijn
toekomstige taken als stationsschip in het Caribisch gebied in 2008. De

nadruk werd hierbij gelegd op het uitvoeren van boardings en anti-drugs
operaties, maar ook op de calamiteitenoefeningen zoals brandbestrijding en
het herstellen van schade aan boord.
Al oefenend voeren de eenheden naar de Adriatische Zee waar ze op 1
oktober arriveerden. Hier ging oefening Noble Midas van start. Het scenario
was dat er tussen de marine van het zogenaamde ‘Zuid-Mapleland’
(bestaande uit de drie Nederlandse eenheden en eenheden uit Kroatië,
Duitsland en Turkije) en de NATO Response Force wrijving was ontstaan. Het
conflict werd voor een groot deel in de media uitgevochten aan de hand van
gesimuleerde media aan boord. De oefening was een nieuwe en leerzame
ervaring in de samenwerking met de Kroatische marine en omgang met de
pers.
In november werd de Zuiderkruis vervroegd aan de kant gelegd in voorbereiding op
het geplande onderhoud in 2008.

Havenbezoeken:
Land
Curaçao
Aruba
Bonaire
Aruba
Puerto Rico
Sint-Eustatius
Saba
Curaçao
St. Thomas
Sint-Maarten
Colombia
Costa Rica
Curaçao
Italië
Kroatië
Spanje

Plaats
Willemstad
Oranjestad
Kralendijk
Oranjestad
San Juan

Willemstad
Charlotte Amalie
Philipsburg
Cartagena
Puerto Limon
Willemstad
Triëst
Split
Rota

Van
9 februari 2007
1 maart 2007
13 maart 2007
19 maart 2007
7 april 2007
15 april 2007
16 april 2007
22 april 2007
17 mei 2007
28 mei 2007
1 juni 2007
15 juni 2007
26 juni 2007
26 september 2007
12 oktober 2007
19 oktober 2007

Tot
16 februari 2007
4 maart 2007
16 maart 2007
31 maart 2007
10 april 2007
15 april 2007
16 april 2007
6 mei 2007
20 mei 2007
29 mei 2007
3 juni 2007
18 juni 2007
30 juni 2007
29 september 2007
15 oktober 2007
22 oktober 2007

