
Bron: Jaarboek van de Koninklijke Marine 2005 
 
Hr.Ms. Zuiderkruis 
 
Commandant: ktz J.A. Wijbrands, vanaf 20 december kltz O.G.H. van Lent MPA 
 
Na het winterverlof heeft Hr.Ms. Zuiderkruis tot en met 12 februari in Den Helder 
gelegen voor incidenteel onderhoud. Op 13 februari vertrok het schip naar het 
oefengebied ten zuiden van Plymouth om als sparringpartner te dienen voor schepen 
die opwerkten onder leiding van Flag Officer Sea Training. Tijdens deze periode liep 
het schip diverse malen de havens Plymouth en Portsmouth binnen. Op 5 maart 
keerde het terug in Den Helder.  
 
Na een periode van begeleid onderhoud en compensatieverlof vertrok de 
Zuiderkruis, met aan boord een Belgische Alouette III voor de oefening Loyal Mariner 
05. Deze vond plaats in het Skagerrak en het Kattegat. Voor aanvang ervan werd de 
haven van het Deense Frederikshavn aangedaan. De Zuiderkruis keerde op 29 april 
terug in Den Helder.  
 
Op 13 mei hield het schip een vaardag voor familie en vrienden van de bemanning. 
De opstappers kregen een aantal demonstraties van de schepen te zien en ze 
konden kennismaken met het dagelijks leven aan boord van een bevoorradingschip.  
 
De laatste week van mei is gevaren ten behoeve van het kwalificeren van 
helikopterbemanningen, vliegdek- en helikopterdirectieofficieren waarna van 27 tot 
en met 30 mei Stavanger werd bezocht. Vervolgens voerde de bemanning, onder 
leiding van de commandant van het Fregattensquadron. een aantal oefeningen uit 
ten behoeve van het opwerken van BNS Westdiep.  
 
Na een bezoek aan Rothesay, volgde deelname aan de Joint Maritime Course 
Neptune Warrior. Tijdens deze oefening was wederom een Belgische Alouette III aan 
boord geëmbarkeerd. Na een havenbezoek aan Belfast keerde de Zuiderkruis op 22 
juni terug in Den Helder.  
 
Toen het compensatieverlof en onderhoud voorbij was, voerde het schip van 27 tot 
en met 30 juni een zogenaamde Gatorex uit. Tijdens een dergelijke oefening worden 
leden van de Bijzondere Bijstandseenheid van het Korps Mariniers geoefend in 
klimmen en klauteren op schepen en maritieme installaties. Van 1 juli tot en met 16 
december lag de Zuiderkruis in Den Helder.  
 
Op 16 december vertrok zij naar Schiedam voor een onderhoudsperiode bij Damen 
Ship repair Rotterdam. Tijdens deze werfperiode is groot onderhoud gegeven aan de 
hoofdmotoren en platformsystemen. 
 
  



 
Havenbezoeken: 
 
Land Plaats Van Tot 
Engeland Plymouth 18 februari 2005 21 februari 2005 
Engeland Portsmouth 25 februari 2005 28 februari 2005 
Denemarken Frederikshavn 15 april 2005 18 april 2005 
Noorwegen Stavanger 27 mei 2005 30 mei 2005 
Schotland Rothesay 4 juni 2005 6 juni 2005 
Noord-Ierland Belfast 17 juni 2005 20 juni 2005 

 


