Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2011
Hr.Ms. Zuiderkruis
Commandant: kltz H.M.T. de Groot
De bemanning van Hr.Ms. Zuiderkruis begon 2011 met de voorbereidingen op de
antipiraterijoperatie Atalanta, waaraan het schip in het najaar deel zou nemen.
Op 8 april kreeg zij van de commandant te horen dat de Zuiderkruis, het oudste nog
in dienst zijnde schip van de KM, begin 2012 uit dienst gesteld zou worden vanwege
de bezuinigingen; tevens vernam zij dat de najaarsreis zeven weken langer zou gaan
duren dan gepland en operatie Joint Warrior geen doorgang zou kunnen vinden in
verband met een defecte hoofdmotor. In plaats daarvan nam het schip, ter
voorbereiding op operatie Atalanta, in juni twee weken deel aan oefening Baltops in
de Baltische Zee. Tijdens deze reis bracht het schip een havenbezoek aan Kiel
tijdens de Kieler Woche
Na deze reis vervolgde de bemanning de voorbereidingen op de antipiraterijoperatie.
Een aardige onderbreking was de viering van de 36ste verjaardag van het schip.
Voor deze gelegenheid was een sterk vergrote replica van de gouden
marinemedaille gemaakt. Cdr P.W. Lenselink bood op 27 juni, precies 36 jaar nadat
het schip in dienst werd gesteld, de “medaille” aan de commandant aan.
Na het zomerverlof vertrok het schip op 22 augustus naar de Golf van Aden en het
Somalibekken. Na twee weken oefenen onder leiding van commandant Seatrain
werden op 2 september, met behulp van een sleepboot, voorraden ingeslagen in
Souda Bay.
Twee dagen later voer het schip door het Suezkanaal om op 9 september aan te
komen in Djibouti. Hier vonden de laatste voorbereidingen plaats voor deelname aan
operatie Atalanta. Met het vertrek van het schip uit Djibouti op 12 september begon
een intensieve periode waarin het schip zes weken onafgebroken deelnam aan de
operatie.
Deze werd op 23 oktober afgesloten met een havenbezoek aan Mombassa. Hier
kreeg de bemanning de tijd om te ontspannen, voorraden werden ingeslagen en er
vonden enkele personele en materiële wisselingen plaats.
Het schip verliet een week later de haven met de opdracht een aantal schepen van
het voedselprogramma van de Verenigde Naties te escorteren van en naar
Mombassa en Mogadishu. Voor de beveiliging van deze schepen kreeg de
Zuiderkruis ondersteuning van een groep militairen uit Malta die voor het eerst als
Vessel Protection Detachment vanaf een Nederlands oorlogsschip werd ingezet. Na
ruim twee weken deed het schip op 17 november de haven van Port Victoria aan,
waar helikopterbrandstof in een brandstofdepot van de Europese Unie werd gestort.
Op 23 november zette het schip vervolgens koers naar het Suezkanaal. Vijf dagen
later werd de deelname van de Zuiderkruis aan operatie Atalanta beëindigd.

Na de passage van het Suezkanaal op 29 november ondersteunde het schip
operatie Active Endeavour, door onder meer het verzorgen van beeldopbouw.
Op 3 december werden de militairen uit Malta met hun families herenigd in Valletta.
Zij kregen op 8 december de Herinneringsmedaille Vredesoperaties uitgereikt door
vadm M.J.M. Borsboom.
Na de ceremonie vertrok Hr.Ms. Zuiderkruis om een week later, op 15 december
2011, voor de laatste keer de Nieuwe Haven binnen te lopen. Na de uitreiking van
medailles door de minister van Defensie en een lang weekend verlof, werkte de
bemanning tot aan haar verlof op 21 december op het schip.
Havenbezoeken:
Land
Duitsland
Djibouti
Kenia
Seychellen
Malta

Plaats
Kiel
Djibouti
Mombassa
Port Victoria
Valetta

Van
17 juni 2011
9 september 2011
23 oktober 2011
16 november 2011
3 december 2011

Tot
20 juni 2011
12 september 2011
30 oktober 2011
22 november 2011
8 december 2011

