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Briefing      
Mini super power Nederland moet meer F-35’s kopen.

Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht
Luitenant-generaal-vlieger Bart Hoitink bekleede als eerste 
helikoptervlieger deze unieke positie.  

Regio Twente adopteert 313 Squadron
De commandant van het 313 Squadron en de voorzitter van de 
Regio Twente bekrachtigden op 8 december de adoptie.

Catalina 75!
De oudste nog vliegende Catalina ter wereld bereikte op 15 
november 2016 de leeftijd van maar liefst 75 jaar.

Te jong om te rijden maar niet om te vliegen
Wat een geluk dat de ouders van Cees van Holstein zich konden 
vinden in de tekst: ‘Ouders, geeft uw zonen de ruimte!’ 
 
Belgisch-Nederlandse Luchtmachtsamenwerking, deel 3
Een overzicht toont dat de samenwerking van de Nederlandse 
met de Belgische luchtmacht al een lange geschiedenis kent.

KFOR’s Task Force Aviation
Dit jaar is KFOR al 19 jaar actief in Kosovo en het is daarmee 
een van de langstdurende missies van de NAVO. 

Poster
F-35A van 323 TES volgt de Sidewinder-laagvliegroute in Death 
Valley National Park. [Frank Crebas]

Kaak van de Draak
Een van de belangrijkste Amerikaanse doelen in Noord-Viet-
nam was de brug ten noorden van de stad Thanh Hoa.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema
IS bombarderen: het effect van airpower is groot.

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en nieuwe boeken

Dienstverlaters CLSK

Omslag
De twee F-35A’s van 323 TES maken met regelmaat gebruik van 
de Sidewinder-laagvliegroute die Death Valley National Park 
doorkruist. [Frank Crebas]
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Mini super power Nederland moet 
meer F-35’s kopen
Als ik deze column schrijf is het 20 januari en staan we enkele 
uren voor de inauguratie van de nieuwe president van Amerika, 
Donald Trump. America fi rst is zijn adagium. Onzekerheid is 
troef, trekt Amerika onder Trump de handen af van Europa? De 
afgelopen week stond het nieuws bol van citaten uit het eerste 
interview van Trump met twee Europese kranten: de Duitse Bild 
en de Engelse Times.  Ik concentreer me even  op zijn uitspra-
ken over de NAVO.  “… — that Nato had problems. Number 
one it was obsolete, because … designed many, many years 
ago. Number two — the countries aren’t paying what they’re 
supposed to pay, which I think is very unfair to the United States. 
With that being said, Nato is very important to me.’ http://www.
thetimes.co.uk/article/full-transcript-of-in-
terview-with-donald-trump-5d39sr09d

Zijn uitspraken werden door diverse media 
(o.a. NRC 17-1 en Nieuwsuur) uitgelegd  dat 
hij de NAVO overbodig zou hebben verklaard, 
gevolgd door de uitspraak dat Trump zichzelf 
ook nog tegenspreekt omdat hij in dezelfde 
zin ook zegt dat de NAVO erg belangrijk voor 
hem is. Obsolete betekent echter niet overbo-
dig, maar verouderd oftewel toe aan moder-
nisering. Op de vraag of hij in de toekomst de 
veiligheid van Europa garandeert, antwoordt 
Trump: Yeah, I feel very strongly toward Euro-
pe — very strongly toward Europe, yes.  Waar-
om dit zelfs door ‘kwaliteitsmedia’ anders 
wordt geduid is opmerkelijk (ik kan mij niet voorstellen dat men 
de vertaling van obsolete niet kan vinden). Ook het bewust twij-
fel zaaien dat de VS hun handen van de NAVO zouden aftrekken, 
lijkt op zijn minst een incorrecte voorstelling van zaken. 

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Europa ook onder Trump 
op veiligheidsgebied op Amerika kan rekenen. Amerika blijft 
onze veiligheid garanderen. Maar de NAVO en de Europese 
NAVO-landen zullen zicht moeten aanpassen.  De Europese 
NAVO-landen moeten de onderlinge solidariteit, de basis van 
het bondgenootschap, expliciet gaan invullen. Niet met mooie 
woorden maar met daden, lees: meer investeren in defensie. 
Het free rider gedrag van 23 (van de 28) NAVO-lidstaten moet 
veranderen: gewoon 2% van het BNP betalen voor onze collec-
tieve veiligheid, zoals meermaals afgesproken. De VS betalen 
nu ruim 70% van de NAVO. Europa moet dus meer investeren in 
de eigen veiligheid en defensie.

Terug naar onze eigen mini super power. Nederland spendeert 
1,2% aan defensie. Commandant Luchtstrijdkrachten, Dennis 
Luyt, schetste deze week in diplomatieke woorden de status 
van de Koninklijke Luchtmacht. Als je echter tussen de regels 
doorleest, moet je constateren dat het droevig is gesteld. Als 
we missies doen of onze NAVO-verplichtingen nakomen door in 
de Baltische staten het NAVO-luchtruim te verdedigen, hebben 
we onvoldoende capaciteit om onze vliegers en andere nood-
zakelijke militairen te trainen. En dat met nu nog 61 F-16’s. Met 
37 F-35’s wordt dit nog veel slechter. Toen Nederland in het 
JSF-project stapte, was de operationele behoefte 114  toestellen. 
Dit getal was niet uit de dikke duim gezogen, maar gebaseerd 

op grondige analyses uit het verleden en 
geëxtrapoleerd naar de toekomst. Dat laatste 
is natuurlijk altijd lastig. De toekomst zag er 
toen aanmerkelijk stabieler uit dan nu: het 
Midden-Oosten en Noord- Afrika waren een 
oase van rust, ISIS bestond niet, expansie van 
China was geen thema, Khadaffi  zat nog in 
het zadel en Rusland was een soort bond-
genoot, die zijn intrek had genomen in het 
NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Dat aantal 
van 114 is om allerlei bureaupolitieke redenen 
verlaagd naar 85: vier squadrons van 18 toe-
stellen, 13 toestellen voor opleidingen en vre-
desverliezen. Hoe de 37 tot stand is gekomen, 
heb ik uitgebreid besproken in OL 3-2016. Van 
deze 37 zijn er 30 operationeel beschikbaar, 

verder zes voor opleidingen en een voor testen. 

Nu, in 2017, ziet de veiligheidssituatie er totaal anders uit. 
Kortheidshalve verwijs ik u naar het dagelijkse nieuws. Terecht 
dat generaal Luyt om een groter aantal F-35’s vraagt om zijn 
opdracht te kunnen uitvoeren en de NAVO-verplichtingen te 
kunnen nakomen.  Laten we om te beginnen het huidige aantal 
van 30 operationele toestellen verdubbelen naar 60. Het totaal 
komt dan op 67 F-35’s. Verliezen zullen additioneel moeten wor-
den aangeschaft. Het totale bedrag komt dan op ca. € 8 miljard 
inclusief BTW en invoerrechten. Bijkomend voordeel is dat hier 
ook de Nederlandse industrie beter van wordt en dat de Neder-
landse positie om mee te dingen naar orders aanzienlijk wordt 
versterkt. Goed voor de werkgelegenheid. Een groot deel van de 
€ 8 miljard zal dus terugvloeien naar de schatkist.  Doen dus!

BRIEFING

Commodore b.d. drs. 
Tom de Bok
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Luitenant-generaal-vlieger Bart Hoitink met functioneel leeftijdsontslag

De eerste keer dat ik Bart Hoitink ont-

moette was hij als tweede luitenant-vlie-

ger lid van het beroemde helikopterde-

monstratieteam ‘The Grasshoppers’ en 

droeg hij een stevige baard. Nu, ruim 

dertig jaar later, is hij per 1 februari als 

luitenant-generaal met functioneel leef-

tijdsontslag (FLO) gegaan, zonder baard. 

Zijn laatste functie was Inspecteur-Ge-

neraal der Krijgsmacht (IGK), een bijzon-

dere en onafhankelijke positie, die na de 

eerste inspecteur, ZKH Prins Bernhard, 

door slechts twee andere Luchtmachters 

is bekleed: Maas en De Veer. Maar Hoitink 

is wel de eerste helikoptervlieger. Zijn in-

teressante carrière is reden genoeg om 

hem in januari te spreken in zijn ruime 

werkkamer op het Landgoed ‘De Zwalu-

wenberg’ in Hilversum.

door Willem Helfferich

INSPECTEUR-GENERAAL DER KRIJGSMACHT

Luitenant-generaal-vlieger Bart Hoitink geniet van het prachtige uitzicht vanuit zijn werkkamer op 
het Landgoed ‘De Zwaluwenberg’ in Hilversum. [Foto’s: WFH] 

ders te gaan doen. Maar ik wilde dat varen niet 
zomaar opgeven. Toen dacht ik: nou dan ga ik 
vliegen. Dat leek mij een nog grotere uitdaging. 
Ik heb daar dus niet jarenlang over nagedacht. 
Het leek mij een supergave baan. En als dat niet 
lukt, want het is een ingewikkeld proces, dan 
blijf ik gewoon varen, want dat kan ik goed.” 

Die baard had een reden: Bart was zeeman 
geweest. “Ik wist al vanaf mijn tiende jaar 
dat ik zeeman wilde worden,” vertelt hij. 

“Waarom, weet ik eigenlijk niet. Dat leek mij 
zo’n mooie baan. Ik wilde altijd naar zee. Dat 
maakte mijn middelbareschooltijd ook heel 
gemakkelijk: ik hoefde nooit na te denken over 
een keuzepakket, want ik wist wat ik nodig had 
voor de zeevaartschool: havo met een exact 
vakkenpakket.”

Tweede luitenant-vlieger Bart Hoitink - met baard en koperen verrekijker, souvenirs uit zijn tijd als 
stuurman - als lid van het beroemde helikopterdemonstratieteam ‘The Grasshoppers’ tijdens hun 
optreden op Ramstein Air Base in augustus 1986. 

Na de havo ging hij daarom naar de Hogere Zee-
vaartschool in Vlissingen. Naast een jaar stage 
op zee en twee of drie jaar varen als stuurman 
op de grote vaart begon het langdurig van huis 
zijn hem parten te spelen. “Ik had mijn vrouw 
Grace tijdens mijn studie aan de zeevaartschool 
leren kennen en ben toen vanwege de liefde ge-
stopt met varen. Dat was de reden om iets an-
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Helikoptervlieger
Maar het lukte wel en in 1981 wordt Hoitink bij 
de Luchtmacht aangenomen. Bart, die de zee-
vaartschool met behulp van een beurs van de 
Shell (“mijn eerste werkgever”) had kunnen 
doorlopen ging “van een dijk van een salaris 
bij het varen naar, aan het begin, een solda-
tensalaris.” Hij kan kiezen tussen het vliegen 
van straaljagers of helikopters en kiest voor het 
laatste. In 1983 krijgt hij in Fort Rucker, Alaba-
ma, zijn vliegerwing uitgereikt. 
In Nederland, op de Vliegbasis Deelen, volgt hij 
daarna de Helikopter Type en Theater Conversie 
(HTTC) op de Alouette III bij het 300 Squadron. 
Na afloop hiervan blijft hij bij het squadron en 
vliegt een aantal jaren operationeel. “Ik vloog 
wel 400 à 500 uur per jaar in die tijd, dat kon 
toen nog.” In 1986 meldt hij zich aan bij The 
Grasshoppers, het helikopterdemonstratieteam 
dat in binnen- en buitenland het visitekaartje is 
van de KLu.  Het team staat onder leiding van 
de toenmalige eerste luitenant-vlieger Theo 

De Aouettes op de terugweg na hun succesvolle 
optreden op Ramstein. Tweede luitenant Bart 
Hoitink vliegt ‘zijn’ A-350 met naast hem crew 
chief sergeant 1 Ronald van de Loo. 

‘The Grasshoppers’ bestonden van 1973 tot 1995 en traden in die tijd  op vele open dagen en luchtvaartshows in binnen- en buitenland op, zoals hier in 
augustus 1984 op de vliegbasis RAF St. Mawgan in Groot-Brittannië. 

ten Haaf.  Bart heeft grote waardering voor zijn 
teamleider: “Theo is tot op de dag van vandaag 
een voorbeeld voor mij op velerlei gebied. Van-
wege zijn professionaliteit, zijn inzet, zijn door-
zettingsvermogen en zijn kennis. Hij is altijd een 
voorbeeld voor mij geweest en ik denk voor veel 
anderen ook.”
Hoitink is trots deel te hebben uitgemaakt van 
dit “wereldteam dat de Sir Douglas Bader Trop-
hy heeft gewonnen.”
In 1989 verlaat hij het team en wordt hij vlieg-
instructeur. “Het was een prachtige tijd, dat ik 
anderen leerde vliegen.  Dat instructieve is erg 
leuk om jongeren enthousiast te krijgen. Men-
sen in staat stellen om beter te worden.”

Van vliegen naar vechten
Halverwege de jaren 90 krijgt Hoitink het ver-
zoek om op het Luchtmachthoofdkwartier te 
komen meedenken over hoe met de toekom-
stige helikoptervloot moet worden omgegaan. 

Zoals gebruikelijk in de militaire luchtvaart werd ieder optreden van het demoteam steeds vooraf-
gegaan door een briefing, waarin alle onderdelen van het showprogramma aan de orde kwamen. 
Op klapstoeltjes in het gras naast de helikopters zitten v.l.n.r. teamleider eerste luitenant Theo ten 
Haaf, tweede luitenant Bart Hoitink, eerste luitenant Gerard Havekes en eerste luitenant Arie Pals.
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en benoemd tot Hoofd Afdeling Helikopterope-
raties. Zijn hoofdtaak is het organiseren van 
gezamenlijke opleidingen en oefeningen met 
helikoptersteun voor alle krijgsmachtdelen. 
Een van de successen is het opzetten van geza-
menlijke trainingsmogelijkheden met Apaches, 
Chinooks en de Luchtmobiele Brigade in Fort 
Hood, Texas.  “De contouren van het nieuwe De-
fensie Helikopter Commando kwamen in zicht, 
met als commandant een one star generaal 
[commodore]. Ik vond dat op die plek iemand 
uit de helikoptergemeenschap moest komen 
en heb daar toen bij de PC-LSK [Plaatsvervan-
gend Commandant Luchtstrijdkrachten] een 
lans voor gebroken.” En met succes, want bij de 
oprichting van het DHC in 2008 wordt Theo ten 
Haaf tot commodore bevorderd en benoemd tot 
commandant. 

De pas tot commodore benoemde Bart Hoitink op het Air Power Symposium in november 2009. 
Rechts naast hem de toenmalige Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal Jac Jansen. 

“Nadenken over hoe we straks met die grote 
transporthelikopters [Chinook, Cougar] en ge-
vechtshelikopters [Apache] operationeel wor-
den ingezet in plaats van alleen transportop-
drachten. Met de Bölkow en de Alouette deden 
we heel veel transportopdrachten. Maar met de 
Apaches krijgen we echte vechtmachines. De 
vraag was dus: hoe gaan we van vliegen naar 
vechten? Hoe kijk je naar de bewapening en 
welke zelfbescherming is nodig? Welke appara-
tuur moeten we op die helikopters bouwen om 
ermee te kunnen vechten?” Bart wordt – als he-
likopterpiloot dus - daartoe geplaatst bij de Af-
deling Jachtvliegtuigoperaties die onder leiding 
staat van kolonel Dick Berlijn. Aan het eind van 
deze plaatsing volgt hij een omscholing naar de 
Cougar lichte transporthelikopter. 

Cougar in het slop
In 1997 krijgt hij samen met luitenant-kolo-
nel-vlieger Philip Whittle de opdracht 300 Squa-
dron te reorganiseren. Whittle wordt comman-
dant en Hoitink zijn officier operaties. “De Cou-
gar waarmee het squadron was uitgerust zat 
toen enorm in het slop, veel zogenaamde kin-
derziektes. Dat was een supermooie tijd, want 
ik heb toen samen met Philip het squadron mo-
gen opbouwen.”
In 2000 voert hij het bevel over de eerste Cou-
gar-uitzending t.b.v. de z.g. Stabilization Force 
(SFOR) van de NAVO naar Bosnië. “Daar heb ik 
geleerd uit de cockpit te stappen en leiding te 
gaan geven. Dat was voor mij zo’n moment dat 
het vliegen minder belangrijk werd, hoe leuk ik 
het ook vond. Want vliegen was natuurlijk het 
mooiste wat er was en dat vond ik ook.  Maar 
daar heb ik geleerd dat het leidinggeven, dele-
geren, aansturen van een organisatie, leuker is 
dan een uurtje in de cockpit zitten.”

Bezuinigingen
Als Hoitink terugkomt van zijn zeven maanden 
durende uitzending gaat hij naar de Hogere 
Defensie Vorming (HDV) en vervolgens in 2002 
naar Amerika om daar aan de Air University 

op Maxwell Air Force Base zijn Master Stra-
tegische Studies te behalen. Op de dag dat hij 
terugkomt, in 2003, belt collega Jouke Eikel-
boom van de Afdeling Operationele Behoeften 
en Plannen op het hoofdkwartier hem op over 
de Samsom-maatregelen. “Toen werd ik voor 
het eerst ingewijd in de bezuinigingsmaatre-
gelen, de grote bezuinigingen die Defensie toen 
den deel vielen,” herinnert Bart Hoitink zich. Hij 
wordt verantwoordelijk voor de reorganisatie 
van de Tactische Helikoptergroep (THG) en is 
co-auteur van een studie waarin het toekom-
stige Defensie Helikopter Commando (DHC) 
gestalte wordt gegeven. “Ik werd belast met het 
sluiten van Soesterberg, het onderbrengen van 
alle transporthelikopters op Gilze-Rijen, samen 
met de gevechtshelikopter, het nadenken over 
de verkoop van zes Apaches [later is hiervan 
afgezien] en het nadenken over de toekomst 
van de helikopters, waaronder die van de op te 
heffen Marine Luchtvaartdienst (MLD). Die hele 
mengelmoes, daar kwam ik in te zitten, maar 
intussen was er ook besloten te gaan intensive-
ren en extra Chinooks aan te gaan schaffen. Dus 
het was ’s morgens bezuinigen en ’s middags 
een document schrijven voor nieuwe helikop-
ters. Toen heb ik in een jaar of drie geleerd om 
te reorganiseren.” 

Chinook
In 2005 neemt Hoitink als luitenant-kolonel het 
bevel over van het 300 Squadron. Binnen een 
jaar echter stapt hij op verzoek van basiscom-
mandant kolonel Dré Kraak over naar het met 
Chinooks uitgeruste 298 Squadron. Hij wordt 
op dat type ook omgeschoold. Hij krijgt de op-
dracht de opleidingen en het hele trainingssys-
teem aan te passen nadat er twee Chinooks in 
Afghanistan zijn verongelukt. “Alles moest heel 
goed worden vastgelegd. Het was hard werken 
om al die veranderingen door te voeren en dan 
is het als commandant soms eenzaam aan de 
top. Mensen moesten eerst trainen alvorens op 
uitzending te kunnen gaan en zo kwamen bij-
voorbeeld de Blaze-oefeningen tot stand.” Twee 
jaar lang voert hij het bevel over 298, waarbij dit 
squadron uitgezonden is naar Afghanistan. 
In 2007 komt er een plek vrij op het hoofdkwar-
tier in Breda, wordt hij bevorderd tot kolonel 

Ops-officier majoor Hoitink - een beetje grijzer 
geworden - op 19 juni 1998 tijdens de overdracht 
van de laatste negen Alouette III’s van 299 aan 
300 (Cougar) Squadron op Soesterberg. 

Commandant van het 298 (Chinook) Squadron 
luitenant-kolonel Hoitink tijdens de viering 
van het 60-jarig bestaan van het squadron op 
Vliegbasis Soesterberg in mei 2006. Rechts 
de heer G.J. Burgers, oud-vlieger van 6 ARVA 
Squadron (voorganger van 298). 
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deerd voelen. 90% lossen we op. Ik heb daar 
niet meteen een oordeel over, maar ik neem 
dan contact op met de organisatie en meestal is 
een telefoontje al voldoende om te merken dat 
het serieus wordt genomen. Het is geen fl auwe-
kul, we willen echt wat bereiken. Het hoort heel 
erg bij goed werkgeverschap vind ik. Het wordt 
vaak ombudsman genoemd. Het is een organi-
satie bestaande uit een man of tien: acht stafof-
fi cieren, waaronder een burger, plus een chef-
staf en ikzelf zetten zich hiervoor in.  Als je op 
een organisatie van 58.000 man tien man vrij-
maakt om dit te doen, dat zou je bijna elk bedrijf 
wel willen adviseren. Daarnaast hebben we vier 
reservisten in dienst, drie dames in de onder-
steuning en een superteam dat zorgdraagt voor 
de locatie ‘De Zwaluwenberg’ en de inwendige 
verzorging. In totaal 25 personen.”
“Als derde functie ben ik Inspecteur der Vete-
ranen. Dat betekent dat ik de minister verte-
genwoordig bij formele gelegenheden zoals 
uitreikingen van medailles, kransleggingen 
en het houden van toespraken. Dat doe ik zo’n 
honderdvijftig keer per jaar. Ook om een brug te 
slaan tussen Defensie en de maatschappij.”
“Ten vierde ben ik Inspecteur der Reservisten. 
Ik ben de eerste die die functie uitoefent. Ik zit 
met het bedrijfsleven aan tafel om na te denken 
over hoe we de reservist met zijn specifi eke ex-
pertise kunnen inzetten. Sinds de bezuinigingen 
in 2011 beschikken we niet meer zelf over alle, 
of voldoende, expertise en dan kunnen we re-
servisten inzetten. Het gaat tegenwoordig voor-
al om CIMIC [Civil-Military Cooperation]. Vaak zijn 
werkgevers hartstikke blij met de ervaringen 
die hun mensen opdoen bij Defensie. Ervarin-
gen die ze meenemen naar het bedrijf. Ik heb 
al diverse werkgevers horen zeggen: ‘u leidt ze 
veel te goed op’. De reservist is de schakel tus-
sen Defensie en het bedrijfsleven,” aldus gene-
raal Hoitink.

Leuke baan
“Het leuke van deze baan is: je komt overal. Dan 
zit ik in Mali in het uitzendgebied; dan zit ik in 
een van onze onderzeeboten; dan ben ik bij de 
defensiepijpleidingsorganisatie; de volgende 
dag sta ik aan boord van Zr.Ms. Rotterdam; dan 
bezoek ik onze F-35’s op Edwards. Het werk dat 
ik doe wil iedereen doen! Twee keer per week 
ga ik op werkbezoek bij de mensen die het werk 
verzetten. Natuurlijk hoor ik in mijn werk de 
dingen vaak dubbel. Dat ik denk, dat heb ik vori-
ge week ook al gehoord, maar ik fl oreer bij her-
haling, want hoe kan ik anders bij de minister 
zaken neerleggen? Dat is nou net mijn baan. Ik 
moet niet honderden onderwerpen bij de minis-
ter neerleggen, maar een of twee die de men-
sen echt bezighouden, niet mij.”
En nu gaat hij per 1 februari met functioneel 
leeftijdsontslag. “Ik draag de baan met veel ple-
zier over aan mijn opvolger. Ik ben 58 jaar. Als 
ik terugkijk op de afgelopen 35 jaar dan is het 
een aaneenschakeling van mooie functies. Elke 
functiewisseling was een bevordering. Ik moet 
dus stoppen nu,” zegt hij met humor.
Op de vraag of hij hierna nog wat anders gaat 
doen blijft hij het antwoord schuldig. “Eerst 
even niets. In deze functie ben ik verantwoor-
ding verschuldigd geweest aan 58.000 mede-
werkers en vanaf 1 februari nog maar aan één. 
Ik zie het wel.”

Defensiestaf
In oktober 2009 wordt Hoitink tot Souschef In-
tegratie Aansturen Operationele Gereedstel-
ling bij de Defensiestaf benoemd in de rang van 
commodore. Als generaal Middendorp wordt 
verkozen tot Commandant der Strijdkrachten 
(CDS) verzamelt hij een team om zich heen. 
Daarbij wordt de rol van de CDS als corporate 
allocator verder ontwikkeld. “Ik kon heel goed 
met de generaal Middendorp overweg. Ik wil-
de hem toen zo goed mogelijk assisteren in de 
moeilijkste opdrachten ooit. Te midden van de 
vele bezuinigingen proberen de schaarste zo 
goed mogelijk in te zetten. Als ik er nu op terug 
kijk was het een vervelende opdracht, maar een 
mooie tijd.” 
In maart 2012 volgt zijn bevordering tot gene-
raal-majoor en aanstelling als Directeur van 
de Directie Aansturing Operationele Gereed-
stelling. “Ik werd generaal-majoor en tot mijn 
verbazing werd ik twee jaar later gebeld of ik 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) per 

1 juli 2014 wilde worden, in de rang van luite-
nant-generaal. Ik was verrast,” aldus de voor-
malige helikoptervlieger. 

IGK
“Ik heb als IGK een viertal taken,” vertelt Hoi-
tink. “Een is het luisterend oor binnen de orga-
nisatie om de minister te kunnen vertellen wat 
ik hoor maar ook de CDS en de onderliggende 
commandanten. Zonder een blad voor de mond 
te nemen, want dat is helemaal niet nodig. Die 
autonome, onbeperkte, onafhankelijke posi-
tie heb ik hier. En die wordt ook door iedereen 
zo gewaardeerd. Dat doen we al 71 jaar, sinds 
1945.”
“Het tweede deel van mijn werk betreft indivi-
duele bemiddeling. Vier- tot vijfhonderd men-
sen per jaar, burgers en militairen, melden zich 
hier. Collega’s die ergens met een worsteling 
zitten in het bedrijf. Mensen die vragen hebben, 
een confl ict, die van het kastje naar de muur 
worden gestuurd, zich niet erkend of gewaar-

Het cortège van opperoffi cieren tijdens de herdenking op 4 mei 2014 bij het monument op 
Soesterberg. Links vooraan generaal-majoor Bart Hoitink en rechts vooraan commodore Dré Kraak. 
Achter Kraak commodore Dennis Luyt, de huidige Commandant Luchtstrijdkrachten. 

Luitenant-generaal Bart Hoitink achter zijn bureau dat ooit toebehoorde aan ZKH Prins Bernhard, de 
eerste Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, van 1945 tot 1976. 
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Ambassadeurs van de Luchtmacht

Op donderdag 8 december is met de on-

dertekening om precies 3 uur 13 van een 

convenant de sterke band tussen de Ko-

ninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze 

Luchtmacht’ en de Koninklijke Lucht-

macht opnieuw bekrachtigd. Voor de KLu 

tekende luitenant-kolonel-vlieger Niels 

Haarsma, commandant van het 313 Tiger 

Squadron en voor de KNVOL Kees Kroon, 

voorzitter van de Regio Twente. 

door Willem Helfferich

REGIO TWENTE ADOPTEERT 313 SQUADRON

De groep Twentenaren in een grote hangaar op de Vliegbasis Volkel voor een van de F-16’s die 
getooid is met het embleem van 313 Tiger Squadron. [Foto’s: WFH]

perspectief te plaatsen. Hij vertelde dat hij in 
augustus met een aantal commandanten van 
alle krijgsmachtdelen op audiëntie was geweest 
bij de Commandant der Strijdkrachten. “Alle 

Hiermee ging een lang gekoesterde wens 
van de Regio in vervulling om contact te 
kunnen blijven houden met een opera-

tioneel squadron op een vliegbasis, sinds de 
‘eigen’ Vliegbasis Twenthe is gesloten. En welk 
squadron is dan beter geschikt dan het 313 
Squadron dat tientallen jaren lang vanaf Twen-
the heeft gevlogen? De warme band tussen de 
Regio en het squadron is altijd blijven bestaan, 
ondanks dat het squadron al meer dan tien jaar 
op Vliegbasis Volkel is geplaatst. Zo memo-
reerde voorzitter Kees Kroon in zijn toespraak 
dat in 2013 de Regio Twente was uitgenodigd 
bij de viering van het 60-jarig bestaan van het 
squadron en dat omgekeerd het squadron met 
een delegatie aanwezig was op het feest bij het 
40-jarig jubileum van de regio in 2014. Toen al 
vormden zich de eerste gedachten aan een 
adoptie, maar het zou nog tot voorjaar 2016 du-
ren voor daadwerkelijk de eerste stappen kon-
den worden gezet. 

De voorzitter van de Regio Twente, Kees Kroon, heeft voor luitenant-kolonel-vlieger Niels Haarsma, 
commandant van het 313 Tiger Squadron, een speciaal voor de gelegenheid door Herman Heino 
vervaardigd bord meegebracht om de band tussen 313 en de regio voor altijd te benadrukken.

Zorgen over Defensie
Alvorens over te gaan tot de ondertekening 
nam squadroncommandant Haarsma de gele-
genheid te baat de gebeurtenis in een breder 
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commandanten, geen enkele uitgezonderd, of 
ze nu baas zijn over een onderzeeër, een CIS-
bataljon of een F-16 squadron, kampen momen-
teel met dezelfde uitdagingen. Het is mij tijdens 
die lunch echt duidelijk geworden dat door 
de jarenlange uitholling van het Nederlandse 
Defensieapparaat de absolute bodem bereikt 
is. De inzetbaarheid van onze strijdkrachten, 
waaronder onze luchtmacht en dus ook onze 
F-16’s, staat zwaar onder druk,” zo deelde de 
squadroncommandant de zorgen van Defensie 
met de aanwezigen. “Tegelijkertijd hebben we 
met de F-16 de laatste jaren heel zwaar aan de 
kar moeten trekken, met inzet in Afghanistan en 
het Midden-Oosten. Het komend jaar zal daar-
om in het teken staan van herstel van de brede 
inzetbaarheid. Dat betekent weer veel oefenen. 
Tegelijkertijd staan we als luchtmacht aan de 
vooravond van de transitie naar een vijfde gene-
ratie luchtmacht. Een vernieuwde luchtmacht 
met ultramodern materieel zoals de F-35A 
Lightning II. We zijn inmiddels vol in deze tran-
sitiefase beland.”

Op de verkeerstoren geeft verkeersleider sergeant 1 Harm uitleg aan de bezoekers.

De groene (en rode) navigatielampen en de nabrander leveren bij het avondvliegen spectaculaire 
beelden op.

Ambassadeurs
De samenwerking tussen squadron en regio 
heeft tot doel om Defensie, het 313 Squadron in 
het bijzonder, meer zichtbaar te maken. Door 
informatie te delen met de KNVOL weten de le-
den beter wat er speelt binnen een squadron. 
Daarmee kunnen de leden nog beter als am-
bassadeurs optreden van de Koninklijke Lucht-
macht.  Door die nauwe band kunnen zij uitdra-
gen wat het nut en de noodzaak is van het werk 
dat de mannen en vrouwen van de KLu verrich-
ten, in het belang van de veiligheid van ons land. 
“Het is goed te weten dat wij een vaste schare 
supporters hebben die het belang inzien van 
Nederlandse Air Power, nu en in de toekomst,” 
aldus overste Haarsma. “Door het onderteke-
nen van deze adoptieovereenkomst bevestigen 
wij deze band en creëren wij samen kansen en 
mogelijkheden om die Nederlandse Air Power 
maatschappelijk nadrukkelijker op de kaart 
te zetten door hier op 313 af en toe eens in de 
keuken te laten kijken. Het spreekwoord zegt 
‘een goede buur is beter dan een verre vriend’, 

maar ik denk dat het nóg beter is om beiden te 
hebben!” 
Landelijk voorzitter Tom de Bok sloot zich hier-
bij aan en noemde het vergroten van het draag-
vlak voor Defensie bij de Nederlandse bevolking 
van groot belang. “Poetin en ook Trump hebben 
ons wakker geschud dat de wereld niet zo veilig 
is als we denken.” 
Het ‘in de keuken kijken’ werd meteen in de 
praktijk gebracht doordat de leden het avond-
vliegen mochten bijwonen en een bezoek kon-
den brengen aan de verkeerstoren. Ook de 
traditiekamer ‘Typhoon’ bleef speciaal voor de 
Twentse gasten open. 

Met dit convenant is nu opnieuw een squadron 
door een regio van de KNVOL geadopteerd, 
nadat de Regio Zuid-Holland als eerste op 25 
mei deze bijzondere band smeedde met het 301 
Squadron op de Vliegbasis Gilze-Rijen. Naar 
verwachting zullen de andere zeven regio’s 
spoedig volgen.

In het ‘Safari-park’ staat bij aanvang van het avondvliegen een tweetal F-16’s opgesteld. 
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De oudste nog vliegende Catalina ter wereld heeft zijn thuisbasis op vliegveld Lelystad

In een speciaal voor de Catalina gebouw-

de hangaar op Lelystad Airport staat 

sinds oktober 2010 de oudste nog vliegen-

de amfibie ter wereld. Verantwoordelijk 

is de Stichting Exploitatie Catalina (SEC), 

een geheel uit plusminus 50 vrijwilligers 

bestaande organisatie van liefhebbers 

die dit bijzondere toestel koesteren en 

vliegend houden. Omdat het toestel op 

15 november 2016 de hoge leeftijd van 75 

jaar bereikte zal het duidelijk zijn dat er 

heel wat bij komt kijken om de bejaarde 

vliegboot in de vaart te houden.

door Willem Helfferich

CATALINA 75!

De Marine Luchtvaartdienst (MLD) heeft tij-
dens haar bestaan maar lieft 87 Catalina’s 
in dienst gehad. Zowel in de vorm van de 

vliegboot (PBY-5) als in die van de amfibie (PBY-
5A), die dankzij een intrekbaar onderstel ook op 
het land kon landen. De Catalina was vanaf de 
Tweede Wereldoorlog tot 1957 in dienst. Bij le-
den van de voormalige MLD wordt de Catalina 
dan ook beschouwd als een icoon en toen zich 
in 1999 de mogelijkheid voordeed een Catali-
na aan te kopen nam een aantal particulieren 
het initiatief. De restauratie vond plaats op het 
Marine Vliegkamp Valkenburg en sinds 2006 is 
het toestel weer in luchtwaardige conditie. Als 
Bureau Number 2459 werd het op 15 november 
1941 door de US Navy in gebruik genomen. Het 

De PBY-5A Catalina van de Stichting Exploitatie Catalina (SEC) op Lelystad is de oudste nog vliegende 
amfibie ter wereld. Het toestel bereikte op 15 november 2016 de hoge leeftijd van 75 jaar. Het toestel 
is ook een vaste bezoeker van de Luchtmachtdagen, zoals hier in 2014 op de Vliegbasis Gilze-Rijen. 
[Foto’s: WFH]

In de speciaal voor de Catalina gebouwde hangaar wordt de Catalina met de grootste zorg onderhou-
den. Dat (groot) onderhoud vindt vooral in het winterseizoen plaats. Ook de DC-3 Dakota van de DDA 
heeft een plaatsje gevonden in deze hangaar. 

heeft zelf nooit bij de MLD gevlogen en om er 
toch een Nederlands tintje aan te geven, werd 
ervoor gekozen het de registratie 16-218 en de 
bijbehorende historie (zie kader) mee te geven. 

Twee organisaties
De Catalina is eigendom van twee particulieren 
en de al genoemde SEC is verantwoordelijk voor 
de technische staat en de operatie. Daarnaast 
is er de Stichting ‘Vrienden van de Catalina’. De 
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voor de goede afloop van de vlucht. Bij iedere 
vlucht gaan twee vliegers mee, twee of drie TD-
ers en twee CA-ers. Twee andere CA-ers hande-
len het in- en uitstappen van de passagiers op 
de grond af. In totaal zijn daarmee acht vrijwilli-
gers bij een vlucht betrokkken. Daarnaast staat 
er altijd een vlieger stand-by. Volgens de regels 
voor de historische luchtvaart mag niet com-
mercieel worden geopereerd en moeten alle 
passagiers donateur zijn. Vóór de vlucht moe-
ten de passagiers een verklaring tekenen dat 
ze ervan op de hoogte zijn dat zo’n historisch 
vliegtuig voldoet aan ‘gedateerde onderhouds-
regelgeving’. Vaste donateurs betalen € 70 per 
jaar (zie kader), maar het is ook mogelijk voor 
een vlucht eenmalig donateur à € 10 te worden. 
Daarnaast moeten natuurlijk de vliegkosten 
worden betaald. Arjan Dros maakt duidelijk dat 
het opereren met een historisch vliegtuig als de 
Catalina niet goedkoop is. Zo moet de hangaar 
gehuurd worden, er moet onderhoud worden 
gepleegd, de verzekering is kostbaar en het 
toestel gebruikt brandstof (benzine met een oc-
taangetal van 100), oliën en vetten. 

Demoseizoen
Het seizoen waarin de Catalina donateurs mag 
meenemen loopt van 1 april tot 1 oktober. Er 
kunnen maximaal 15 donateurs per vlucht wor-
den meegenomen. Elk weekend is de Catalina 
actief, waarin drie à vier vluchten worden ge-
maakt. Het gaat daarbij om rondvluchten van 
een half uur, maar ook demonstraties bij eve-
nementen. Daarbij mogen – en dat is natuurlijk 
uniek aan dit vliegtuig – landingen op het water 
worden gemaakt. Die vinden vooral op het IJs-
selmeer plaats of op ander zoet water zoals het 
Ketelmeer en het Markermeer. Tegenwoordig 
wordt niet meer in zout water geland om corro-
sie – hoe goed ook wordt geprobeerd het toestel 
daartegen te beschermen – te voorkomen. “Dat 
starten en landen op water luistert heel nauw,” 
zegt Dros. “Het hangt af van de pitch van het 
vliegtuig, de snelheid, de wind en de golfhoogte. 
Bij seastate 4 wordt het moeizaam. Dan hebben 
we al een windsnelheid van ± 15 knopen.” 

De Directie/Bestuur van de SEC. V.l.n.r. voorzitter Arjan Dros, Jan Driessen, Joris Gonggrijp en Peter 
Leeflang.

Prudent Staal (rechts) werpt een blik op het uitpakken van de onderdelenvoorraad van de 
wielremmen.

vrijwilligers zijn ondergebracht bij de SEC, de 
donateurs worden lid van de Vriendenstichting. 
Overkoepelend voorzitter is oud-marinevlieger 
Arjan Dros die al bij de aankoop betrokken was. 
Het onderhoud en de stalling van de Catalina 
is bepaald niet over rozen gegaan. Zo moest 
de Stichting na sluiting van Valkenburg in 2005 
en daarna de verkoop van de oude hangaar op 
Lelystad, op zoek naar een nieuw onderko-
men. Dat viel niet mee en er moest zelfs een 
winter naar het vliegveld Weeze in Duitsland 
worden uitgeweken, zo vertelt voorzitter Dros. 
Een aanbod om hangaarruimte op de toen nog 
in gebruik zijnde Vliegbasis Soesterberg te hu-
ren, moest vanwege de hoge kosten worden 
afgewezen. 
Door een aantal particuliere investeerders 
werd daarom een nieuwe hangaar op Lelystad 
gebouwd, die in oktober 2010 in gebruik werd 
genomen. De hangaar wordt de ‘Catalina-han-
gaar’ genoemd en is voldoende groot en van 
een versterkte vloer voorzien om er een Boeing 
737 of Airbus A320 in te kunnen stallen. Ook de 
DC-3 Dakota van de DDA, die de eigen hangaar 

op Schiphol-Oost per 1 oktober j.l. moest ver-
laten, vond er een plaats in. Anno 2016 werken 
de SEC en de DDA steeds meer samen, ook al 
omdat de Dakota en de Catalina over dezelfde 
Pratt & Whitney motoren beschikken. “Aan de 
cultuurverschillen moet nog wel gewerkt wor-
den,” zegt Dros. 

Vrijwilligers
De groep vrijwilligers bestaat uit 20 technici 
(TD), 9 vliegers, 15 Cabin Attendants (CA), twee 
personen die de boekingen verzorgen, een 
financieel expert en twee man die zich met 
de operations bezighouden. Een vlucht wordt 
voorbereid door de afdeling operations met al-
les wat daarbij hoort zoals het regelen van de 
brandweer bij het opstarten, het tanken van 
de brandstof e.d. Drie dagen voor de eigenlijke 
vlucht wordt het operations sheet aan de ge-
zagvoerder overhandigd die verantwoordelijk is 

PBY-5A Catalina Y-83/16-218
Na in gebruik genomen te zijn op de Ame-
rikaanse marinebasis Corpus Christi op 27 
september 1942, werd het toestel door een 
Amerikaanse ferrybemanning overgevlogen 
naar China Bay op het toenmalige Ceylon. De 
Catalina heeft geopereerd in Ceylon, Kenia, 
Zuid-Afrika, Aden, nabij Somaliland, India, So-
malië, Pakistan, de Cocos-eilanden, voorma-
lig Nederlands Oost-Indië, Indonesië, Neder-
lands Nieuw-Guinea en Nederland.
Het vliegtuig was respectievelijk ingedeeld bij 
No. 321 (Dutch) Squadron RAF, het Oostelijk 
Verkennings- en Transport Squadron en de 
Vliegtuigsquadrons 321, 7 en 8 van de Marine 
Luchtvaartdienst. Op 20 juni 1957 werd het van 
de sterkte afgevoerd en uiteindelijk gesloopt 
op Biak door een Australische schroothande-
laar. Het vliegtuig is bijna, op drie maanden 
na, vijftien jaar in gebruik geweest bij de MLD.
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Winterseizoen
Na afl oop van het demoseizoen start het winter-
seizoen. “Dan begint de TD juist,” zegt Prudent 
Staal wiens specialiteit de techniek is. Er wordt 
twee dagen per week gesleuteld, op maandag 
en op woensdag. De meeste TD-ers hebben een 
luchtvaarttechnische achtergrond, zeker als ze 
gespecialiseerd werk moeten verrichten zoals 
aan de motoren. Ook zijn er vrijwilligers die 
het werk kunnen ‘aftekenen’ omdat ze daartoe 
door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(IL&T), de vroegere Rijksluchtvaartdienst, be-
voegd zijn verklaard. Maar er is ook werk dat 
iedere vrijwilliger wel kan doen zoals de cabine 
stofzuigen, de stoelen wassen e.d. “Er zijn dus 
een heleboel taken,” licht Prudent toe.  Daarbij 
is het onderhoud in een heel strak schema op-
genomen. “Vroeger liep de planning soms uit, 
maar er wordt nu heel gericht gewerkt,” voegt 
Arjan Dros toe. “We zetten alles op alles om half 
maart gereed te zijn, zodat we echt op 1 april 
kunnen beginnen.”

Onderdelen
Bij historische vliegtuigen vergt de onderdelen-

Onderhoudsmonteur Han Oestricher werkt aan een drijver van de Catalina. 

Het compartiment tussen de waterdichte schotten 6 en 7 bevat de twee zo opvallende blisters of 
‘blaren’.  Het is duidelijk dat het hier om een vliegboot gaat die op water kan landen.

Tijdens de winterstop worden de remmen van de hoofdwielen geheel gereviseerd.

Vrienden van de Catalina
Het operationeel houden van de Catalina 
kost heel veel geld. Om de toekomst van de 
Catalina zeker te stellen heeft de Stichting 
‘Vrienden van de Catalina’ de steun van par-
ticulieren nodig. U kunt de stichting steunen 
door donateur te worden. Voor € 70 per jaar 
bent u al donateur. Als donateur kunt u  onder 
andere tegen vergoeding van de vliegkosten 
meevliegen met de Catalina. U kunt zich als 
donateur aanmelden op www.catalina-pby.nl

voorziening altijd bijzondere aandacht. Die on-
derdelen worden immers (sinds lang) niet meer 
gemaakt en vaak moet de wereld afgezocht 
worden of er nog ergens delen te vinden zijn. De 
Stichting had het geluk dat een jaar of zes ge-
leden een Canadees museum heel veel onder-

delen te koop aanbood. Catalina’s zijn nog lang 
in dat land gebruikt om onder meer bosbranden 
te bestrijden. “De Stichting heeft toen gezegd: 
we willen alles wel hebben,” aldus Staal, “en zo 
ontvingen we 3500 verschillende part numbers, 
variërend van 1 tot 1000 stuks.” Andere onder-
delen zoals de propellers kunnen worden gere-
viseerd. Voor plaatwerk is een gecertifi ceerde 
plaatwerker beschikbaar. 
Alles wat aan het vliegtuig gebeurt, wordt op 
papier gezet en afgetekend, stelt de voorzit-
ter. “Daarmee beschikken we over een fail safe 
systeem. We zijn een professionele organisatie, 
gerund door vrijwilligers. Onze vliegers bijvoor-
beeld vliegen allemaal bij grote luchtvaartmaat-
schappijen en hebben veel ervaring. We zijn ook 
een heel platte organisatie, we hebben eigenlijk 
geen chefs. Iedereen doet op zijn eigen plekje 
zijn werk. Er is wel sturing, maar er zijn geen 
bazen.” En dat laatste is belangrijk omdat vrij-
willigers vooral voor hun plezier meewerken.
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Het vliegerleven van Cees van Holstein (1)

Na het behalen van zijn MULO-diploma 

ging de in 1931 in Alpen a/d Rijn geboren 

Cees van Holstein naar de Handelsavond-

school. Een mooie carrière in de econo-

misch-administratieve sector leek in het 

verschiet te liggen. Maar eerst moest hij 

– het was ondertussen 1949 - nog in mi-

litaire dienst. De keuringsofficier wees 

hem tijdens een gesprek op de mogelijk-

heid om bij de luchtmacht te gaan dienen. 

Hij moest dan wel iets langer in dienst 

blijven, maar daar stond tegenover dat er 

bij de luchtmacht vele opleidingen waren 

die hij zou kunnen volgen. 

door Gerrit Boxem

TE JONG OM TE RIJDEN MAAR NIET OM TE VLIEGEN

Hoewel hij nooit echt in vliegtuigen geïnte-
resseerd was geweest, leek het Cees wel 
wat. Tijdens gesprekken met vrienden zei 

iemand: “Misschien kun je wel vlieger worden?” 
Ja, waarom eigenlijk ook niet, maar om zich 
aan te melden als vlieger had hij als minder-
jarige wel toestemming van zijn ouders nodig. 
Na lange gesprekken gaven deze uiteindelijk 
hun toestemming en dat was in die tijd echt niet 
vanzelfsprekend. De Gloster Meteors vielen in 
de jaren ‘50 als dode vogeltjes uit de lucht en 
veel ouders moesten er niet aan denken dat 
hun zoon ‘straaljagerpiloot’ zou worden bij de 
luchtmacht. Maar Cees z’n ouders konden zich 
vinden in de tekst die op een toenmalige wer-
vingsposter van de luchtmacht stond: ‘Ouders, 

“Beneden me zag ik een katoenplantage en er zat niets anders op dan daarop, met de wielen om-
hoog, een noodlanding te gaan maken.” [Fotomontage Gerrit Boxem]

nog niet eens je rijbewijs en dan zou je al wel 
alleen in een vliegtuig mogen vliegen?” Ove-
rigens was Van Holstein niet de enige lucht-
machtvlieger in die tijd die eerder in een 
vliegtuig rondvloog dan rondreed in een auto.  
 
Amerika 
Na het afronden van zijn SVO kreeg Cees van 
Holstein in de zomer van 1951 te horen dat de 
rest van zijn opleiding zou gaan plaatsvinden 
in Amerika. Toen hij met een KLM Constellati-
on in New York arriveerde opende zich voor de 

geeft uw zonen de ruimte!’ 

Solo 
Zonder al te grote problemen volgde Cees van 
Holstein de Algemene Militaire Opleiding op de 
Kolonel Palmkazerne in Bussum en de Selec-
tie Vliegeropleiding (SVO) –op de Tiger Moth- op 
het vliegveld Loosdrecht (tegenwoordig Hil-
versum). Toen hij voor het eerst solo mocht 
vliegen en dat thuis vol enthousiasme tegen 
zijn moeder vertelde, dacht deze dat hij over-
dreef: “Dat kan toch helemaal niet…je hebt 

Op het burgervliegveld Bartow in Florida begon Van Holstein in augustus 1951 zijn Basic Training op 
de Texan. [USAF/collectie C. van Holstein]
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op zo’n 300 meter hoogte de motor van ons 
vliegtuig opeens begon te stotteren en er ver-
volgens helemaal de brui aan gaf. Beneden 
me zag ik een katoenplantage en er zat niets 
anders op dan daarop, met de wielen omhoog, 
een noodlanding te gaan maken.” Na de, op 
zich geslaagde, noodlanding remde de T-6 zo 
snel af, dat Cees dwars door de veiligheidsrie-
menriemen van zijn stoel ging en met zijn hoofd 
tegen het dashboard sloeg. Gelukkig hield hij 
er geen ernstige verwondingen aan over. Van 
Holstein: “Sommige details blijven je levens-
lang bij. Ik zie nog zo hoe de katoenplukkers 
nadat we tot stilstand waren gekomen van alle 
kanten op ons af kwamen rennen. Een van hen, 
de man had kennelijk een ander beeld van vlie-
gers dan hoe wij er op dat moment, helemaal 
bezweet en onder het stof, uitzagen, zei met 
een verbaasd gezicht op nuchtere toon: ‘You 
fellows look more like farmers than aviators!’ 
Gek is dat, maar zo’n zin vergeet je nooit meer.”  
 
Mustang
Het volgende deel van Van Holsteins opleiding, 
het was ondertussen eind 1952, vond eveneens 
plaats op de vliegbasis Graig. In deze fase koos 

Bij de noodlanding remde de T-6 zo snel af, dat 
Cees dwars door de veiligheidsriemen van zijn 
stoel ging en met zijn hoofd tegen het dashboard 
sloeg. [USAF/collectie C. van Holstein]

Nederlandse leerling-vlieger een voor hem tot 
dan toe volstrekt onbekende wereld. Het rijke 
en welvarende Amerika maakte op de twintig-
jarige Van Holstein uit het toch wat kleinbur-
gerlijke en armoedige Nederland van de jaren 
‘50 een verpletterende indruk. Een collega van 
Cees verwoordde het in een brief naar huis als 
volgt: “We hebben met ons tweeën een kamer 
die in alle opzichten luxueus is. De bedden en 
bureaus zijn in één woord prachtig! Het gebouw 
waarin onze slaapkamers zijn ondergebracht 
is van alle gemakken voorzien. Er staan onder 
andere twee automaten: één voor Coca-Cola en 
één voor pinda’s. Verder zijn er een kegelzaal en 
een biljartzaal en op het uitgestrekte terrein be-
vinden zich ook nog een groot zwembad en een 
tennisbaan. Hiervan mogen wij gebruik maken 
zonder dat het ons een cent kost.” Het waren al-
lemaal zaken die in de jaren vijftig voor Neder-
landse begrippen ongekend waren. 
Op het burgervliegveld Bartow in Florida be-
gon Van Holstein in augustus 1951 zijn Basic 
Training op de Harvard (door de Amerikanen 
T-6 Texan genoemd). Op deze Civilian Flying 
School werd lesgegeven door burgerinstruc-
teurs waarbij na elke fase van de opleiding tes-
ten werden afgenomen door instructeurs van 
de Amerikaanse luchtmacht. De opleiding was 
geheel gewijd aan de grondbeginselen van het 
vliegen: starten en landen, instrumentvliegen, 

hij het luchtruim met de P-51 (nieuwe aandui-
ding: F-51) Mustang, het legendarische jacht-
vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Van Hol-
stein: “Die Mustang was voor ons als beginnend 
vlieger een droom om mee te vliegen. Deze 
propellerjager kon liefst 1000 kilometer per uur 
vliegen! Zijn acceleratie was bovendien veel 
beter dan die van de toenmalige straalvliegtui-
gen. Tot op de dag van vandaag is de Mustang 
echt mijn favoriete vliegtuigtype.” Na op Moody 
AFB in Georgia op de T-33 kennis gemaakt te 
hebben met de straalvliegerij, werd Cees van 
Holstein geplaatst op Luke AFB waar hij leer-
de vliegen en schieten met het vliegtuigtype 
dat op dat moment door de Amerikanen volop 
werd gebruikt in de Koreaanse oorlog en dat 
vanaf 1951 ook in dienst was bij de Nederland-
se luchtmacht: de F-84 Thunderjet. Cees van 
Holstein: “Mijn instructeur op Luke AFB was 

Nederlandse Luchtmachtvliegers in opleiding 
maken vanaf de thuisbasis Graig een oefen-
vlucht met F-51 Mustangs. 
[USAF/collectie Henk den Besten]

Cees van Holstein (met aanwijsstok) tijdens een 
briefing op de Vliegbasis Volkel, vlak voor een 
nieuwe missie met Thunderstreaks. 
[USAF/collectie C. van Holstein]

nachtvliegen, aerobatics en navigeren. Op de 
grondschool werd lesgegeven in vele vakken 
zoals: vliegtuig- en motortechniek, meteo, ae-
rodynamica en morse. Ook stonden er veel 
sportlessen op het rooster. Na beëindiging 
van de basisopleiding volgde in mei 1952 over-
plaatsing naar de Advanced Training op Craig 
Air Force Base in Alabama, waar in eerste in-
stantie weer werd gevlogen op de T-6. Tijdens 

dit gedeelte van zijn vliegeropleiding maakte 
Cees voor het eerst kennis met een minder 
leuk facet van de militaire vliegerij: een ongeval.   
 
Crash 
Van Holstein: “Op 9 juni 1952 maakte ik in een 
T-6 een oefenvlucht met mijn instructeur toen 

TE JONG OM TE RIJDEN MAAR NIET OM TE VLIEGEN
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een veteraan uit de Tweede Wereldoorlog die 
vol zat met anekdotes. Op een dag vertelde hij 
ons dat hij tijdens een luchtgevecht tegen een 
stel Japanse Zero’s op een gegeven moment 
een vijandelijke kogel recht op zich af zag ko-
men. Razendsnel bukte hij zich, waarna de 
kogel, na aan de voorkant van de cockpit naar 
binnen te zijn gekomen, over zijn rug scheerde 
en vervolgens aan de achterkant van de cockpit 
weer naar buiten vloog. Goed onthouden dus, zo 
vertelde hij ons: als je de man met de zeis aan 
ziet komen, gewoon bukken voor hij toeslaat.”

Prachtige tijden
Na in maart 1953 te zijn teruggekeerd in Ne-
derland, stond Cees van Holstein, dankzij de 80 
vlieguren die hij gemaakt had tijdens zijn F-84 
opleiding op Luke, direct al in de top tien van 
Nederlandse vliegers met de meeste Thun-
derjet-vlieguren. Nu was het zaak om zoveel 
mogelijk operationele ervaring op te doen. Dat 
gebeurde bij het 311 Squadron op de Vliegbasis 
Volkel. Van Holstein: “Prachtige tijden waren 
dat voor jonge kerels zoals ik. Zorgeloosheid 
vierde hoogtij binnen de Luchtmacht; een men-
taliteit die nog stamde uit de wilde oorlogsja-
ren. Het was een tijd vol laagvliegoefeningen, 

van een looping wees de formatieleider ons op 
de prachtige zonsondergang. Die afl eiding werd 
ons bijna noodlottig. Bij het uitkomen van de 
looping zaten we namelijk veel te laag. En ze-
ker ik die, als nummer 4 van de formatie, toch 
altijd al iets lager vloog dan de rest! Als ik op 
mijn positie was blijven zitten, zou mijn Streak 
gegarandeerd tegen de grond zijn geslagen, 
maar vlak voor dat kon gebeuren, schoof ik in 
een refl ex razendsnel op naar een plek naast de 
nummer drie. “We zijn Cees kwijt!”, werd er al 
geroepen door de leider nadat de formatie weer 
hoogte gewonnen had, maar even later zag hij 
dat ik toch nog meevloog. De oefening ging ver-
volgens gewoon door (!), maar wéér ging het 
bijna mis. Tijdens een langzame formation roll 
kwamen we opnieuw veel te dicht bij de grond. 
Formatieleider Breij riep: ‘We cant’t make it; 
break it off!’ Terwijl de vier Thunderstreaks óp 
de kop (!) in gesloten box-formatie laag bij de 
grond vlogen, duwde ik de stuurknuppel naar 
voren om vervolgens met negatieve g de for-
matie te verlaten. De nummers 3 en 4 verlie-
ten eveneens de formatie, maar vlogen daarbij 
naar elkaar toe in plaats van elkaar af. Rake-
lings passeerden beide toestellen elkaar... De 
toeschouwers op de grond keken met open 
monden toe. Later hoorden we dat men dacht 
getuige te zijn geweest van een nieuwe, spec-
taculaire manoeuvre in ons vliegprogramma. Ik 
had het toen wel effe gehad met demovliegen 
en nam de dag erop vrij. Een potje voetbal op 
die snipperdag zorgde er toen echter voor dat 
ik voor langere tijd in de lappenmand belandde 
vanwege een kapotte knie en dat bij het demo-
team mijn plaats werd ingenomen door iemand 
anders. Een generaal die van mijn blessure 
hoorde was not amused. ‘Ze zouden die vliegers 
moeten verbieden om te voetballen in hun vrije 
tijd!’, was zijn reactie. Overigens was laagvlie-
gen wel het handelsmerk van Dash-4. Legen-
darisch is dan ook de uitroep door één van de 
teamleden: “Molshoop op 12 o’clock high!…’ 

Volgende keer kunt u lezen hoe Cees van Hol-
stein als een van onze eerste Starfi ghtervliegers
deel ging uitmaken van ‘The Dutch Masters’ 
conversie-eenheid op de Vliegbasis Twenthe.

navigatievluchten en trips naar de schietran-
ges. Helaas liet de vliegveiligheid in die jaren 
nogal wat te wensen over. Vooral de uiterst 
realistische laagvliegoefeningen in combina-
tie met genoemde zorgeloosheid bij de jeugdi-
ge vliegers waren er debet aan dat de vlag bij 
ons in die tijd regelmatig halfstok hing.” Maar 
Cees van Holstein had geluk: niet één keer is hij 
met zijn Thunderjet in de problemen gekomen. 

Dash-4
Vanaf 1955 werd de Thunderjet bij de Koninklij-
ke Luchtmacht ingeruild voor zijn pijlvleugelige 
opvolger: de Thunderstreak. Al in december 
van datzelfde jaar kreeg het 311 Squadron de 
opdracht om een aerobatic team te gaan vor-
men met de nieuwe aanwinst. Cees van Hol-
stein werd gevraagd om deel te gaan uitmaken 
van dit team, dat de naam Dash-4 kreeg. Van 
Holstein: “We oefenden altijd aan het eind van 
de middag, na afl oop van de werkdag. Meestal 
waren dat oefenvluchten van een half uur. Mijn 
laatste vlucht met Dash-4 zal voor altijd in mijn 
geheugen gegrift blijven. Deze vond plaats op 
een dag in juni 1956. De schemering was al in-
getreden en tussen 600 en 1300 meter hoogte 
hing een laag dunne sluierbewolking. In de top 

“In de top van een looping wees de formatieleider ons op de prachtige zonsondergang. Die afl eiding 
werd ons bijna noodlottig.” [Fotosectie Volkel/collectie Gerrit Boxem]

In december 1955 kreeg het 311 Squadron de opdracht om een aerobatic team te gaan vormen met de Thunderstreak. Cees van Holstein werd gevraagd 
om deel te gaan uitmaken van dit team dat de naam ‘Dash-4’ kreeg. [Fotosectie Volkel/collectie Gerrit Boxem]

TE JONG OM TE RIJDEN MAAR NIET OM TE VLIEGEN
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Deel 3 en slot: van BENECC tot QRA

De vele bezuinigingen die tot resultaat 

hebben gehad dat de Koninklijke Lucht-

macht maar ook de Belgische Luchtmacht 

steeds kleiner zijn geworden dwingen tot 

nieuwe vormen van samenwerking en 

ideeën zoals de al in deel 1 genoemde 

suggestie om één gezamenlijke lucht-

macht te gaan vormen.

door Willem Helfferich

BELGISCH-NEDERLANDSE LUCHTMACHTSAMENWERKING

Op 31 oktober 2013 bezoeken de toenmalige Belgische Air Component Commander  generaal-majoor 
Claude Van De Voorde en de Nederlandse Commandant Luchtstrijdkrachten  luitenant-generaal 
Alexander Schnitger met een Alouette III diverse KLu-onderdelen. [Foto’s: WFH] 

en deelt informatie. Ook moet BENECC de sa-
menwerking op het gebied van de operationele 
logistiek en opleidingen voor de NH90 verder 
uitwerken. Uiteindelijk zou het werk van de 
BENECC kunnen resulteren in de z.g. Full Sca-
le Option, de oprichting van een NLD-BEL Joint 
Helicopter Command, met als doel de operati-
onele capaciteit op helikoptergebied voor bei-
de landen te optimaliseren en de efficiëntie te 
maximaliseren, zo is de gedachte.
Omdat een studie wordt uitgevoerd naar een 

Op 31 oktober 2013 ondertekenen de 
toenmalige Nederlandse Commandant 
Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal 
Alexander Schnitger en de Belgische 

Air Component Commander generaal-majoor 
Claude Van De Voorde op de Vliegbasis Gil-
ze-Rijen een tweetal overeenkomsten.
Door het ondertekenen van een raamover-
eenkomst, de Terms of Reference, gaat daar-
mee de Belgisch-Nederlandse Coördinatiecel 
(BENECC) van start, waarin twee Nederlandse 
en twee Belgische officieren zitting hebben. 
Deze cel staat aan de basis van structureel 
overleg en moet op termijn leiden tot effectie-
vere en efficiëntere inzet van de helikoptercapa-
citeit van beide landen. Vooral voor wat betreft 
identieke helikoptertaken kunnen Nederland 
en België elkaar aanvullen en versterken op het 
gebied van verkenning, veiligheid, transport, 
Search and Rescue (SAR) en de nationale taken. 
Zo heeft ons land een capability gap op het ge-
bied van klein transport (VIP), Airborne Mission 
Commander en Medevac. België heeft een ca-
pability gap op het gebied van groot helikopter-
transport (zoals de Chinook) en kennis (NATO 

Op dezelfde dag ondertekenen generaal Schnitger (links) en generaal Van De Voorde op de 
Vliegbasis Gilze-Rijen een tweetal overeenkomsten.

Frigate Helicopter (NFH)). Op het gebied van lo-
gistiek en opleidingen kunnen de landen elkaar 
ondersteunen bij oefeningen en uitzendingen, 
de uitwisseling van technisch personeel, de uit-
wisseling van support equipment en training en 
opleidingen zoals bergvliegen, maritieme trai-
ning en gunnery (schietoefeningen).
De Coördinatiecel gaat uitzoeken hoe een toe-
komstige geïntegreerde staf eruit moet gaan 
zien, plant activiteiten (kalenderafstemming), 
stemt procedures af (interoperabiliteit creëren) 
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gecombineerde eenheid voor opleiding en trai-
ning van overlevingstechnieken voor vliegtuig-
bemanningen wordt door de beide comman-
danten die dag ook een bezoek gebracht aan het 
VOTC (Vliegveiligheid Oefen- en Testcentrum) op 
de vliegbasis. 

Pilot Exchange programma
De tweede overeenkomst betreft een Technical 
Arrangement voor het Pilot Exchange program-
ma, dat de randvoorwaarden regelt waaraan 
moet worden voldaan bij de uitwisseling van 
vliegers. Dit is een nadere uitwerking van het 
Memorandum of Understanding (MoU) inzake de 
uitwisseling van Defensiepersoneel tussen de 
landen van de Benelux. In dat kader zal kapitein 
Pascal in België gaan vliegen op de A109BA, ter-
wijl omgekeerd de Belgische commandant Se-
bastien wordt omgeschoold naar de Cougar bij 
300 Squadron. Het gaat hierbij om het uitwisse-
len van ervaring en informatie op de werkvloer 
en het leren van elkaars kunde en kwaliteiten.

Belgen trainen op Zr.Ms. Zeeland
Ons land beschikt al wat langer dan België over 
de NH90 NFH (NATO Frigate Helicopter) en heeft 
daarom ook meer ervaring opgedaan in het lan-
den daarmee op schepen. De Belgen willen dan 
ook graag profiteren van die ervaring en kwali-
ficeren in februari 2016 hun eerste boordvlieger 
op een Nederlands schip, Zr.Ms. Zeeland. 
Ook op marinegebied werken België en Neder-
land al decennialang samen. De geschiedenis 
van de Belgisch-Nederlandse marinesamen-
werking gaat zelfs terug tot 1948, toen het idee 
van een overkoepelende staf voortkwam uit de 
eerste Belgisch-Nederlandse Samenwerking 
(BeNeSam). In een geheim militair verdrag 
kwamen België en Nederland dat jaar overeen 
om in oorlogstijd de Koninklijke Marine en de 
Belgische Marine onder bevel van één officier 
te plaatsen.
Pas in 1995 echter ondertekenen de landen een 
overeenkomst die de samenwerking regelt zo-
wel in vredes- als oorlogstijd tussen de twee 
marines. Als gevolg van deze overeenkomst 
worden beide nationale operationele staven met 
ingang van 1 januari 1996 samengevoegd tot één 
enkele geïntegreerde staf, met het hoofdkwar-
tier in Den Helder, onder bevel van de Admiraal 
Benelux. Dit leidt tot een unieke vorm van Bel-
gisch-Nederlandse marinesamenwerking op 
het gebied van operaties, opleidingen, trainin-
gen, logistiek en onderhoud. De mijnenjagers 
en fregatten opereren al jaren gezamenlijk en 
regelmatig vaart een Belgische Alouette III mee 
aan boord van een Nederlands marineschip. 
Beide landen blijven echter soeverein wat be-
treft de politieke beslissing tot inzet van hun 
schepen.

QRA Flip Flop
Op 4 maart 2015 wordt in Den Haag een ver-
drag getekend door de Belgische minister van 
Defensie, Steven Vandeput, de Luxemburg-
se ambassadeur in Nederland Pierre-Louis 

Dezelfde dag wordt een bezoek gebracht aan het VOTC (Vliegveiligheid Oefen- en Testcentrum). Het 
VOTC heet tegenwoordig SERE (Survival, Evasion, Resistance and Escape). De generaals worden 
ontvangen door de commandant van het Centrum voor Mens en Luchtvaart kolonel drs. Gerald Rots. 

Bij de oefenmodule voor helikopteroperaties van het VOTC wordt een opblaasbare reddingsboot 
bekeken.

De ondertekening betreft de installatie van 
de Belgisch-Nederlandse Coördinatie Cel 
(BENECC) en de initiatie van het Pilot Exchange 
Programma. Projectleider luitenant-kolo-
nel-vlieger Giliam Bresser licht via het scherm 
de overeenkomsten toe.
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Lorenz en onze minister van Defensie Jeani-
ne Hennis-Plasschaert. De beoogde samen-
werking houdt in dat België en Nederland bij 
toerbeurt en in gelijke mate jachtvliegcapaci-
teit leveren voor de luchtruimbewaking van de 
drie landen. Luxemburg beschikt zelf niet over 
jachtvliegtuigen.
Voor de luchtruimbewaking heeft zowel België 
als Nederland permanent twee jachtvliegtuigen 
paraat die met een korte waarschuwingstijd 
inzetbaar zijn, de zogenoemde Quick Reaction 
Alert (QRA). 
De luchtruimbewakingstaak kent twee 
aspecten. 
In de eerste plaats kunnen de jachtvliegtuigen 
worden ingezet voor de beveiliging van het na-
tionale luchtruim tegen Renegade toestellen 
(civiele luchtvaartuigen waarvan een terroristi-
sche dreiging uitgaat) in het kader van militai-
re bijstand bij de strafrechtelijke handhaving 
van de rechtsorde. Het op 4 maart onderte-
kende verdrag heeft betrekking op deze taak. 
Op woensdag 21 december 2016 wordt een 
zogeheten Technical Arrangement (TA) in het 
bijzijn van de ministers van Defensie van Bel-
gië en Nederland op Rotterdam The Hague 
Airport ondertekend door de Nederlandse 
Commandant der Luchtstrijdkrachten, lui-
tenant-generaal-vlieger Dennis Luyt, de Bel-
gische Commandant van de Luchtcomponent, 
generaal-majoor-vlieger Frederik Vansina 
en ambassadeur Pierre-Louis Lorenz. Na de 
inwerkingtreding van het verdrag op 1 janua-
ri 2017 kunnen ook Belgische jachtvliegtuigen 
in het Nederlandse luchtruim worden ingezet 
voor deze taak in opdracht van de Nederlandse 
minister van Veiligheid en Justitie. Indien een 
Nederlands jachtvliegtuig wordt ingezet in het 
luchtruim van België of Luxemburg gebeurt dat 
in opdracht van de nationale autoriteiten van het 
desbetreffende land. Luxemburg heeft in het 
verdrag het gebruik van dodelijk geweld boven 
het eigen grondgebied uitgesloten. 
Het tweede aspect betreft de QRA-taak in het 
kader van de NAVO. Hierbij gaat het om het on-
derkennen en eventueel onderscheppen van vij-
andige of ongeïdentificeerde militaire luchtvaar-
tuigen. In Nederland betreft het de grondwette-
lijke taak van de bescherming van het eigen en 
bondgenootschappelijk grondgebied. Deze taak 
wordt uitgevoerd op basis van het NAVO-ver-
drag en binnen de bestaande NAVO-comman-
dostructuur en daarom heeft het ondertekende 
trilaterale verdrag met België en Luxemburg 
op deze taak geen betrekking. De QRA-taak in 
NAVO-kader wordt na de inwerkingtreding van 
het verdrag met België en Luxemburg echter 
eveneens bij toerbeurt (flip-flop, met wisseling 
om de vier maanden) uitgevoerd, aangezien het 
gaat om dezelfde parate jachtvliegtuigen als 
voor de beveiliging tegen Renegade toestellen.
De QRA-taak wordt in Nederland uitgevoerd on-
der controle van het Air Operations Control Stati-
on (AOCS) te Nieuw Milligen. Voor België ligt de 
controle over het luchtruim bij het Control and 
Reporting Centre (CRC) in Glons.
Tegelijkertijd is afgesproken dat blushelikop-
ters van de KLu ingezet kunnen worden bij de 

De Belgen kwalificeren in februari 2016 hun 
eerste boordvlieger op deze NH90 NFH van 
40 Squadron op een Nederlands schip, Zr.Ms. 
Zeeland.

Op 21 december 2016 wordt t.b.v. de Quick Reaction Alert (QRA) een zogeheten Technical 
Arrangement (TA) in het bijzijn van de ministers van Defensie van België en Nederland op Rotterdam 
The Hague Airport ondertekend door v.l.n.r. de Belgische Commandant van de Luchtcomponent, 
generaal-majoor-vlieger Frederik Vansina, de Nederlandse Commandant der Luchtstrijdkrachten, 
luitenant-generaal-vlieger Dennis Luyt en de Luxemburgse ambassadeur Pierre-Louis Lorenz.

In augustus 1964 wordt met de F-104G Starfighter voor het eerst officieel in België een QRA (I) ge-
organiseerd op de vliegbasis Beauvechain. In dat pre-shelter tijdperk staan de toestellen gewoon 
in de open lucht op een dispersal. 
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Op 19 november 2015 wordt op het Groot Schietveld te Brasschaat een eerste gezamenlijke oefening 
gehouden van Belgische en Nederlandse helikopters op het gebied van het blussen van natuurbran-
den. Een Cougar en een Chinook van het Defensie Helikopter Commando opereren samen met een 
Belgische MD902 Explorer helikopter van de Belgische federale politie. 

BELGISCH-NEDERLANDSE LUCHTMACHTSAMENWERKING (3)

bestrijding van grote natuurbranden in België. 
Voor het eerst oefenen Nederlandse en Belgi-
sche helikopters gezamenlijk in het blussen 
van natuurbranden op 19 november 2015 op het 
Groot Schietveld bij Brasschaat, ten noorden 
van Antwerpen. De Koninklijke Luchtmacht zet 
een Cougar en een Chinook in, de Belgische Fe-
derale Politie een MD902 Explorer.

Succesvolle samenwerking
De Belgische en Nederlandse Luchtmachten 
werken al tienallen jaren nauw samen. Recen-
te succesvolle voorbeelden van deze samen-
werking zijn het European Participating Air For-
ces (EPAF)-verband als deel van het F-16 Multi 
National Fighter Programme (MNFP), de F-16 
Fighter Weapons Instructor Training (FWIT) en 
verschillende vliegeruitwisselingen op diverse 
wapensystemen.
Daarnaast zijn beide luchtmachten 
vertegenwoordigd in multilaterale 
samenwerkingsverbanden zoals de European 
Air Group (EAG), het Joint Airpower Competence 
Centre (JAPCC), het European Air Transport 
Command (EATC) en de European Expeditionary 
Air Wing (EEAW). De EEAW-paraplu maakt de 
huidige samenwerking met België in operatie 
Inherent Resolve in Jordanië mogelijk.

Benelux
Naast de bovenstaande samenwerking werken 
de beide luchtmachten ook samen in de Benelux 
Sub Steering Group (BSSG) Air. De verschillende 
samenwerkingsinitiatieven in Benelux-verband 
lopen niet alle zo soepel als de bovenstaande  
samenwerkingsinitiatieven. Het gaat om de vol-
gende initiatieven:
Combined Joint Helicopter Command. Dit doel 
wordt niet meer nagestreefd. Het blijkt niet  
haalbaar. Wel blijven beide luchtmachten op he-
likoptergebied samenwerken. Daarnaast wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling van een European 
Expeditionary Helicopter Wing (EEHW) MoU en is 
er verregaande samenwerking met betrekking 
tot de NH90 op zowel operationeel, logistiek als 
engineering-gebied.
CRC Flip Flop. Deze ambitie is gestopt. Vanwege 
verschillende procedures en nationale taken is 
een CRC (Control & Reporting Centre) Flip Flop 
niet mogelijk. 
ADC Training and Education. Tot 2021 is de vor-
ming van een BEL-NLD School of Air Defence 
Control niet mogelijk c.q. zinvol door de ver-
schillen in wapensystemen. Wel blijven België 
en Nederland op dit gebied in algemene zin 
samenwerken.
Combined SERE Institute. Er loopt een onderzoek 
naar de randvoorwaarden noodzakelijk voor de 
oprichting van een Combined SERE (Survival, 
Evasion, Resistance and Escape) Institute. Beide 
landen streven vooralsnog naar de vorming van 
een dergelijk instituut.

Ten slotte: een BEL-NLD Luchtmacht?
Alle signalen wijzen erop dat de verwezelijking 
van dit initiatief nog wel even op zich zal laten 
wachten. Met name de samenwerkingsinitiatie-
ven in Benelux-verband laten zien dat de vor-
ming van een BEL-NLD luchtmacht in de prak-
tijk nog lang niet haalbaar is.

Ook de KLu verzorgt een QRA-Interceptor met de Starfi ghter, zij het alleen vanaf Vliegbasis 
Leeuwarden, omdat Volkel verantwoordelijk is voor de nucleaire QRA. De F-104G is bewapend met 
vier (op de foto dummy) AIM-9 Sidewinders. De foto is in 1978 genomen op Soesterberg. 
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Kosovo, hoe staat het er eigenlijk mee?

De rust in de normaal zo rustige stad Fe-

rizaj in het zuiden van Kosovo wordt ruw 

verstoord wanneer plotseling een forma-

tie van vier Amerikaanse UH-60L Black 

Hawk helikopters laag overvliegt en de 

landing inzet op een terrein net buiten de 

stad. Turkse veiligheidstroepen springen 

haastig uit de helikopters en zoeken een 

plek in de bossages rondom de landing-

zone als onderdeel van een Kosovo For-

ces [KFOR] Crowd Riot Control mission 

rehearsal-oefening. Dit jaar is KFOR al 

19 jaar actief in Kosovo en het is daarmee 

een van de langstdurende missies van de 

NAVO. Een kijkje achter de schermen op 

Camp Bondsteel.

door Martin Scharenborg

en Ramon Wenink

KFOR’S TASK FORCE AVIATION

De provincie Kosovo in de voormalige re-
publiek Joegoslavië kent een bevolking 
van rond de 90 procent etnische Albane-

zen en ongeveer vier procent etnische Serviërs. 
Beide bevolkingsgroepen echter claimen het 
gebied. De Serviërs zien Kosovo als de geboor-
tegrond van hun natie omdat daar de eerste 
Servisch-Orthodoxe kerk werd gesticht.  Gedu-

De Kroatische Luchtmacht is sinds juli 2009 actief in Kosovo. Aanvankelijk met de Mil Mi-17 maar 
sinds enkele jaren met de Mil Mi-171sh van het Eskadrila Višenamjenskih Helikoptera [EVH] gestati-
oneerd op de 91e Zrakoplovna Baza te Zagreb/Lucko. [Foto’s: Martin Scharenborg & Ramon Wenink]

maanse rijk en kwam het gebied onder invloed 
van de Islam. Na het einde van de ‘Eerste Bal-

rende de ‘Oorlog van Kosovo’ in 1389 werden de 
Serviërs hier echter verslagen door het Otto-

Vanwege de geruchten van een op handen zijnde sluiting van Camp Bondsteel en de ietwat ongun-
stige ligging in het zuiden van Kosovo, zocht de Zwitserse luchtmacht een nieuwe locatie voor haar 
helikopterdetachement in Kosovo. Op 1 augustus 2016 werd officieel het nieuwe Zwitserse kamp in 
gebruik genomen op het militaire APOD [Aerial Port of Debarkation] van de internationale luchtha-
ven Pristina-Slatina. Op de foto een Zwitserse AS332M-1 Super Puma.
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belangrijke rol bij het bewaken van de gren-
zen, het verzorgen van de openbare veiligheid, 
het verzorgen van medische ondersteuning, 
het opzetten van vluchtelingenkampen en het 
repatriëren van vluchtelingen, het stoppen van 
wapensmokkel, ontmanteling van mijnen en het 
ondersteunen van humanitaire missies in Koso-
vo en haar buurlanden, waaronder Albanië, met 
vliegtuigen en helikopters.

Onmisbare werkpaarden
Om de inzet van de troepen van de verschillende 
landen te kunnen coördineren werd KFOR on-
derverdeeld in vier Multinational Brigades (West, 
Zuid, Oost en Noord). Na een herstructurering 
in 2005 gingen de multinationale brigades op in 
vijf Multinational Task Forces, in 2010 genaamd 
Multinational Battle Groups (MNBG). In 2011 wer-
den de vijf MNGB’s samengevoegd tot slechts 
twee: MNBG-West en MNBG-East. Kosovo, 
onafhankelijk geworden op 17 februari 2008, is 
een relatief klein land dat maar 11.000 vierkante 
kilometer meet. Desondanks is het transporte-
ren van troepen en goederen voor KFOR in Ko-
sovo een grote uitdaging, mede door het ruige 
terrein en de zeer slechte infrastructuur. Heli-
kopters zijn voor KFOR’s missie dan ook onont-
beerlijk en veel landen dragen of hebben sinds 
1999 met helikopters hun steentje bijgedragen, 
waaronder de Engelse luchtmacht met de 
Puma HC.1, Canada met de Bell CH-146 Griffon, 
Duitsland met de Sikorsky CH-53G en Bell UH-
1D, Italië met de Bell 412 en Breda Nardi NH-
500E, de Verenigde Arabische Emiraten met de 
SA330 Puma, en de Russische Federatie met de 
Mil Mi-24P Hind-F.

Nederlandse bijdrage*
Ook Nederland droeg vanaf eind maart 1999 
actief haar steentje bij met helikopters. Aanvan-
kelijk met een drietal Boeing CH-47D Chinooks 
die hoofdzakelijk opereerden vanuit Albanië en 
Macedonië en werden ingezet ten behoeve van 
het vervoer van vluchtelingen en humanitaire 
goederen. Het helikopterdetachement dat uit 
157 manschappen bestond, werd op 16 juli van 

De Amerikaanse helikopters staan onder direct commando van de Multi National Battle Group-
East en waren gedurende 2016 bemand door het 2-285th Assault Helicopter Batallion [AHB] van 
de Arizona Army National Guard. Zij werden eind 2016 opgevolgd door het 2-238 General Support 
Aviation Battalion [GSAB] van de Indiana Army National Guard. De eenheden maken gebruik van 
helikopters van United States Army Europe [USAREUR]. 

Task Force Aviation maakt op Camp Bondsteel gebruik van de Sikorsky UH-60L Black Hawk. 
Normaliter zijn er tussen de 9 en 12 helikopters beschikbaar waarvan een aantal in de Medevac-
uitvoering. Op de foto een UH-60L Medevac terugkerend van een missie op Camp Bondsteel.

kan Oorlog’ in 1912 kwam het gebied terug in 
Servische handen, maar de bevolking bestond 
nu merendeels uit islamitisch etnische Alba-
nezen. Deze groep kreeg vanaf 1974 een grote 
mate van autonomie leidend tot veel onvrede bij 
de Servische minderheid. Na het aan de macht 
komen van Slobodan Milosevic in 1987 beloofde 
hij de Serviërs de macht terug te geven, het-
geen uiteindelijk gebeurde in 1989.

Kosovo Oorlog
Na jaren van geweldloos verzet begon vanaf 
1996 het Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UCK) met 
aanslagen op Servische doelen in de provincie. 
De Servische politie en het leger sloegen hard 
terug en begonnen met etnische zuiveringen 
die uiteindelijk zouden leiden tot de dood van 
1500 Kosovaarse Albanezen en ruim 400.000 
vluchtelingen die hoofdzakelijk in buurlanden 
als Albanië en Macedonië werden opgevangen. 
De Verenigde Naties veroordeelden het exces-
sieve geweld en stelden een wapenembargo in. 
Tegelijkertijd dreigde de NAVO met luchtaanval-
len als er niet aan bepaalde voorwaarden werd 
voldaan. Eén daarvan was het kunnen opzetten 
van de NATO Kosovo Verification Mission (NKVM), 
met als doel door middel van verkenningsmis-
sies vanuit de lucht te monitoren of de Servi-
sche regering zich aan de gemaakte afspraken 
in Kosovo hield. Na instemming van de Serviërs 
werd afgezien van deze luchtaanvallen, maar 
na een aantal incidenten, waaronder het toene-
mende geweld tegen de Kosvovaarse Albane-
zen, werden de diplomatieke onderhandelingen 
met Servië begin maart 1999 stopgezet en de 
NKVM teruggetrokken. De talrijke incidenten 
vormden de opmaat tot de luchtaanvallen van 
de NAVO die uiteindelijk op 24 maart 1999 van 
start gingen. Operatie Allied Force had tot doel 
alle Servische troepen uit Kosovo te verdrijven 
en duurde 78 dagen, tot 10 juni 1999, toen uit-
eindelijk een verdrag werd gesloten tot het op-
zetten van een VN-Vredesmacht en de United 
Nations Interim Administration Mission in Kosovo 

(UNMIK) onder mandaat UNSCR 1244 van de 
Verenigde Naties.

KFOR
Onder leiding van de NAVO arriveerden reeds op 
12 juni 1999 de eerste elementen voor de Kosovo 
Force (KFOR) en op 20 juni waren alle Servische 
troepen uit de provincie teruggetrokken. Op vol-
le sterkte zou KFOR kunnen beschikken over 
50.000 militairen uit 39 verschillende landen 
met als taak het afslaan van vijandelijkheden 
door Servische en Joegoslavische troepen, het 
voorzien van een veilige omgeving voor de loka-
le bevolking, het demilitariseren van het UCK en 
het ondersteunen en uitvoeren van humanitaire 
operaties. Van meet af aan speelde KFOR een 
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dat jaar aangevuld met een viertal MBB Bo-
105CB4 helikopters afkomstig van het 299 
Squadron. Zij opereerden in eerste instantie 
vanaf de vliegbasis Farkë in Albanië, maar wer-
den vanaf 8 oktober verplaatst naar het KFOR-
kamp te Toplicane in Kosovo. De Bo-105CB4’s 
werden voor aankomst in Albanië en Kosovo 
voorzien van kogelwerende beplating en het 
AN/ALE-40 Counter Measures Dispenser Sys-
tem. Na het ontdekken van haarscheurtjes in de 
tandwielen van de transmissie van Amerikaan-
se CH-47’s besloot de Koninklijke Luchtmacht 
haar toestellen vroegtijdig terug te trekken voor 
een grondige inspectie. Zij keerden op 30 sep-
tember 1999 aan boord van een Antonov An-124 
en een Antonov An-22 terug op Soesterberg.  In 
totaal werden door de Chinooks van 298 Squa-
dron maar liefst 700 missies gevlogen en werd 
545 ton vracht vervoerd. De vier Bo-105CB4’s 
bleven tot en met 1 juni 2000 op Toplicane en 
keerden de daaropvolgende dagen op hun 
thuisbasis Gilze-Rijen terug.

Camp Bondsteel
Het Amerikaanse leger was vanaf het begin van 
KFOR’s oprichting massaal aanwezig in Kosovo 
met haar Boeing AH-64 Apache, Sikorsky UH-60 

andere typen wanneer de missies dat vereisen. 
Onze rotaties hier duren negen maanden en 
maken gebruik van toestellen van de 12th Com-
bat Aviation Brigade (12th CAB) van United States 
Army Europe (USAREUR)”. Overste Kuzinski is 
zeer te spreken over de prestaties van de UH-
60: “De Black Hawk is een goede helikopter. Hij 
is niet perfect maar door de vele modifi caties 
door de jaren heen voldoet hij uitstekend in de 
Medium Lift Mission. Hij is krachtig, snel en zeer 
manoeuvreerbaar. De helikopter geeft ons een 
grote mate van fl exibiliteit in dit land. Er is een 
Russisch gezegde: ‘Rusland is gemaakt voor de 
helikopter’, nou ik denk dat dat zeker ook het 
geval is voor Kosovo!”

Kroatische Hips
De bijdrage aan KFOR door Kroatië is even-
eens aanzienlijk te noemen. Alhoewel het op 
dit moment niet actief deelneemt met troe-
pen, verzorgt het wel sinds juli 2009 een heli-
kopterdetachement met twee Mil Mi-171sh Hip 
helikopters van het Eskadrila Višenamjenskih 
Helikoptera (EVH) gebaseerd op de 91e Zrakop-
lovna Baza te Zagreb/Lucko en 18 man perso-
neel. Het detachement staat, in tegenstelling 
tot de Amerikaanse helikopters die onder bevel 
van MNBG-E staan, onder direct bevel van de 
commandant van KFOR (COMKFOR) en haar 
voornaamste taak bestaat uit het vervoer van 
Crowd and Riot Control-teams (CRC) en als se-
cundaire taak geldt het vervoer van vracht en 
personeel. “De Mi-17 en nu de Mi-171 worden 
door KFOR bijzonder gewaardeerd temeer daar 
het de helikopter is met de grootste vrachtca-
bine en daarom meer vracht en troepen kan 
vervoeren dan elke andere helikopter die op dit 
moment ter beschikking van KFOR staat. Onze 
helikopters staan daardoor dus nauwelijks aan 
de grond,” zegt majoor Bernard Bartoluci vol 
trots. Hij is commandant vliegoperaties van het 
Kroatische KFOR-detachement (HRVCON 21) op 
Camp Bondsteel en is samen met zijn collega’s 
van het detachement al drie keer uitgezonden

Black Hawk en Boeing CH-47 Chinook helikop-
ters en opereerde sinds augustus 1999 vanaf het 
nieuwgebouwde Camp Bondsteel, hoofdkwartier 
van de Multinational Battle Group-East, in het 
zuiden van Kosovo en ten oosten van de stad 
Ferizaj. Vandaag de dag zijn er 52 helikopter-
landingsplaatsen beschikbaar en huisvest het 
6.000 soldaten van deze MNBG-E. Daarnaast is 
het thuisbasis voor helikopterdetachementen 
uit Kroatië, Slovenië en tot voor kort ook Zwit-
serland. Luitenant-kolonel Cristopher J. Kuzin-
ski is commandant van de Task Force Aviation 
(TFA). “We opereren nu tijdens KFOR-21 met 9 
tot 12 UH-60L Black Hawk helikopters, maar dit 
aantal kan worden verhoogd of aangevuld met 

Afhankelijk van de missies wordt er ter ondersteuning van de 309 Sloveense troepen en ook de ove-
rige KFOR-troepen gebruik gemaakt van de Bell 412 Huey of een  Eurocopter AS532AL Cougar van 
het Helikopterski Bataljon te Ljubljana/Brnik. Op de foto een Bell 412 tijdens onderhoudswerkzaam-
heden in een hangaar op Camp Bondsteel.

Door de slechte infrastructuur en het ruige landschap in Kosovo zijn helikopters onmisbaar voor 
de dagelijkse taken van KFOR. Op dit moment verzorgen vier landen het transport per helikopter 
voor KFOR: Kroatië, Slovenië, de Verenigde Staten en Zwitserland. Op de foto een formatie van een 
Zwitserse AS332M-1 Super Puma en een Kroatische Mil Mi-171sh op een trainingsvlucht ten noorden 
van de stad Ferizaj in Kosovo.

*Dit artikel gaat over de helikopterinzet, maar ook 
de F-16 nam aan de strijd deel. Aan het begin van 
Operatie Allied Force bestond de z.g. Deploya-
ble Air Task Force (DATF) op de Zuid-Italiaanse 
vliegbasis Amendola uit 16 Nederlandse en 10 
Belgische F-16’s alsmede rond de 260 militairen. 
Zij vlogen ook nog steeds de reguliere missies bo-
ven Bosnië in het kader van de Operatie Delibe-
rate Forge. In de eerste nacht, op 24 maart 1999, 
wist majoor Peter Tankink in de J-063 met een 
AIM-120B AMRAAM lucht-luchtraket een Servi-
sche MiG-29 neer te schieten. Op de tweede dag 
werd het Nederlands-Belgische detachement 
uitgebreid tot ongeveer 350 militairen. Tijdens 
het hoogtepunt waren er ongeveer 500 militairen 
actief.
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geweest naar Afghanistan alwaar de Kroaten de 
opleiding van Afghaanse piloten verzorgen op 
de Mil Mi-17V5 Hip-H vanaf Kaboel. “Als piloten 
vinden we bergvluchten het leukst. Het vliegen 
van vracht en troepen naar Forward Operating 
Bases (FOB’s) en eigenlijk alles wat boven de 
2500 meter ligt is dan ook zeer uitdagend want 
het vereist behendigheid en goede communi-
catie tussen de crews. Sommige bergen in Ko-
sovo zijn hoger dan 3.000 meter en daarom is 
de Mi-17 Hip familie, bekend vanwege zijn Hot 
& High Operations, dus bijzonder geschikt voor 
operaties hier in Kosovo,” aldus majoor Barto-
luci.  De Kroaten werken nauw samen met het 
Sloveense Helikopterdetachement op Camp 
Bondsteel. Net als bij de Kroaten roteren zij 
elke vier maanden het personeel. Afhankelijk 
van de missies wordt er ter ondersteuning van 
de 309 Sloveense troepen en ook de overige 
KFOR-troepen gebruik gemaakt van de Bell 412 
Huey of een Eurocopter AS 532AL Cougar van 
het Helikopterski Bataljon te Ljubljana/Brnik.

Verhuizing naar Pristina
Sinds oktober 2002 is de Zwitserse luchtmacht, 
hoofdzakelijk vanaf Camp Bondsteel, vertegen-
woordigd met helikopters van het type Eurocop-
ter AS532 Cougar en AS332 Super Puma. Omdat 
het personeel elke drie à vier weken wisselt en 
daardoor 70 tot 80 procent van het personeels-
bestand wordt uitgezonden, is de belasting van 
de vliegende eenheden zeer groot. Mede om 
de druk te verlichten en de recent uitgevoerde 
modifi caties aan de AS332 Super Puma heeft de 
Zwitserse Luchtmacht besloten voorlopig alleen 
deze laatste variant uit te zenden naar Kosovo. 
De eenheid krijgt zijn taken toebedeeld door 
KFOR Joint OPS Air en wordt met name ingezet 
voor troepen- en VIP-transport, ondersteuning 
van EOD-eenheden, alsook verkennings- en 
Medevac-vluchten. “Gedurende de zomer-
maanden worden we ook erg vaak ingezet voor 
de bestrijding van bosbranden. Door het gebruik 
van de Bambi-bucket zijn onze helikopters zeer 

geschikt voor deze taak. Ook het uitvoeren van 
Crowd and Riot Control vluchten behoort tot de 
bijna dagelijkse opgaven. Deze zijn bijzonder 
uitdagend omdat deze missies toch een zeker 
element van risico met zich meebrengen,” zegt 
luitenant-kolonel Marcus Levy, commandant In-
ternational Air Transport Operations op de vlieg-
basis Dübendorf in Zwitserland. Geruchten over 
een op handen zijnde sluiting van Camp Bond-
steel en de ietwat ongunstig gelegen locatie in 
het zuiden van het land deden de Zwitsers be-
sluiten uit te zien naar een andere locatie voor 
hun helikopterdetachement. Uiteindelijk werd 
hiervoor Slatina Military APOD (Aerial Port of 
Debarkation) op de luchthaven van Pristina ge-
kozen en begon het verplaatsen van de han-
gaars en materieel vanaf Camp Bondsteel in 
juni 2016 om op 1 augustus operationeel in ge-
bruik te worden genomen.

Ikarus 2016
Met de aanhoudende spanningen tussen de 
bevolkingsgroepen in Kosovo blijft alertheid en 
training van enorm belang. Dit geldt ook voor de 
helikoptereenheden op Slatina en Camp Bond-
steel. Op regelmatige basis worden daarom 
grote oefeningen gehouden met alle vliegende 
eenheden en troepen die afhankelijk zijn van 
de inzet van helikopters. Op 8 juni 2016 werd 
de laatste grootschalige oefening gehouden, 
genaamd ‘Ikarus 2016’, met als doel de inter-
operabiliteit tussen de eenheden te testen, en 
te oefenen in het vliegen in grote internationa-
le formaties. “De oefening was opgezet om op 
een adequate manier te kunnen reageren op 
complexe omstandigheden en daartoe hebben 
we Amerikaanse en Turkse veiligheidstroepen 
ingezet voor Crowd & Riot Control en Ameri-
kaanse, Kroatische en Zwitserse helikopter-
teams. Het uiteindelijke doel was om tactieken 
en technieken te beoefenen en het beslissings-
proces van de leiders te evalueren. Het scena-
rio was dan ook veelomvattend, inclusief het 
neerstorten van een van onze helikopters en 

daarmee ook Casevac en Medevac,” legt kapi-
tein Hathaway uit, commandant vluchtopera-
ties Task Force Aviation. “Uiteraard verliep de 
oefening niet vlekkeloos, maar door een goede 
evaluatie hopen we dat de deelnemende teams 
van hun fouten hebben geleerd en dat ze zich 
kunnen perfectioneren in komende oefeningen 
en operaties.” Majoor Bartoluci voegt toe: “De 
samenwerking tussen de teams is zeer goed, 
vooral met de Slovenen. We spreken dezelfde 
taal en sommige piloten hebben in de Joegosla-
vische luchtmacht zelfs nog bij elkaar in dezelf-
de klas gezeten! Toch is de samenwerking met 
de Amerikanen en Zwitsers ook goed en pro-
fessioneel. Al onze briefi ngs en evaluaties zijn 
volgens NAVO-standaard. Het kan altijd gebeu-
ren dat we een multinationale formatievlucht 
moeten uitvoeren en daarom is het van groot 
belang dezelfde NAVO-terminologie en stan-
daarden te gebruiken en dat testen we telkens 
weer door middel van een oefening wanneer 
er een nieuw helikoptercontingent arriveert.” 
Overste Levy onderstreept nog eens het belang 
van de samenwerking: “We proberen door deze 
oefeningen de foutjes glad te strijken, maar 
je blijft te maken houden met mensen en met 
menselijk gedrag, al dan niet gerelateerd aan 
cultuur en opleiding. Uiteindelijk draait alles om 
de luchtvaart en na een paar dagen spreken we 
allemaal dezelfde taal want we zijn nu eenmaal 
allemaal één grote luchtvaartfamilie!”

Een veilig Kosovo
KFOR is de afgelopen jaren gekrompen van bij-
na 50.000 man uit 39 landen in 1999 tot 4.600 
troepen uit 31 landen in 2016. Nederland levert 
nog drie man op het hoofdkwartier in Pristina. 
MNBG-E is zelfs gekrompen naar 1.000 man, 
uit slechts zes landen: Duitsland, Hongarije, 
Polen, Roemenië, Turkije en de Verenigde Sta-
ten. “De training voor de KFOR-missie is goed 
en intensief. We beginnen met Staff training op 
Fort Bliss in de Verenigde Staten, gevolgd door 
een intensief trainingscenario bij het Joint Mul-
tinational Readiness Center (JMRC) te Hohen-
fels in Duitsland. Ten slotte zijn we tien dagen 
als eenheid samen om bepaalde technieken 
en tactieken te perfectioneren alvorens naar 
Kosovo te vertrekken. Alhier doen we maande-
lijks Crowd Riot Control training. De uitermate 
geschikte omgeving stelt ons tevens in staat 
om onze readiness te trainen en te behouden,” 
zegt kolonel Ross L. Gammon, commandant 
van MNBG-E op Camp Bondsteel. “De situatie 
in Kosovo is op dit moment rustig, maar de vre-
de is breekbaar. De aanwezigheid van KFOR en 
de Crowd Riot Control capaciteit brengt stabili-
teit in de regio en zorgt ervoor dat de politieke 
dialoog vreedzaam kan worden voortgezet. We 
zullen ons steentje ook in de toekomst blijven 
bijdragen aan een vredig, stabiel en multicultu-
reel Kosovo, in overeenstemming met mandaat 
1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties,”aldus kolonel Gammon.
Vanaf eind november 2016 ging KFOR-22 van 
start en wordt het MNBG-E hoofdkwartier be-
mand door eenheden van de 37th Infantry Bri-
gade van de Ohio Army National Guard en wordt 
Task Force Aviation bemand door manschappen 
van het 2-238 GSAB (General Support Aviation 
Battalion) van de Indiana Army National Guard.

Wanneer nodig kan Task Force Aviation worden uitgebreid. Dit gebeurde bijvoorbeeld in augustus 
2016 toen Vice President Joe Biden Kosovo bezocht en het contingent UH-60L’s werd uitgebreid met 
een aantal Boeing CH-47F Chinook helikopters. Op de foto een UH-60L helikopterbemanning  van het 
2-285th Assault Helicopter Batallion [AHB] van de Arizona Army National Guard.
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De frustrerende aanvallen op de brug in Thanh Hoa (deel 1)

Toen het steeds duidelijker werd dat het 

Amerikaanse aandeel in de oorlog in 

Zuidoost-Azië groter zou worden, stel-

den de Joint Chiefs of Staff (JCS) een 

werkgroep in om alternatieven te on-

derzoeken voor luchtoperaties tegen 

de Democratische Republiek Vietnam. 

Nadat de werkgroep zo’n 451 mogelijke 

doelen had bekeken, werd op 22 mei 1964 

een eerste lijst met 99 doelen gepresen-

teerd aan de Commander in Chief Pacific 

(CINCPAC) met verzoek om commentaar. 

De lijst werd daarop aangepast en op 24 

augustus als ‘94-Target List’ aangebo-

den aan de minister van Defensie, Robert 

McNamara.

door Theo van Geffen

KAAK VAN DE DRAAK

De 94-Target List bevatte doelen als spoor-
en verkeersbruggen, olieopslagplaatsen, 
spoorwegen en warmtekrachtcentrales, 

plus militaire objecten als vliegbases, kazernes 
en munitieopslagplaatsen. De lijst diende de 
leidraad te zijn wanneer Washington besloot het 
land op grote(re) schaal aan te vallen.

Twintig B-57B’s namen op 2 maart 1965 in Rolling Thunder 5 voor het eerst deel aan bombardemen-
ten op doelen in Noord-Vietnam. Op de foto wordt een zevental Canberra’s opgestart. De veiligheid 
van personeel en de toestellen lijkt niet helemaal te worden gewaarborgd! [USAF]

en spoorbrug over de Song Ma rivier, 4,6 kilo-
meter ten noorden van de stad Thanh Hoa en 

JCS 14
Een van de doelen was JCS 14.00, de verkeers- 

F-100D’s namen aan de aanvallen op de Thanh Hoa-brug deel in een ondersteunende rol als MIGCAP 
en flak support. Op de foto van 23 juni 1965 een viertal Super Sabres van het 416th TFS dat net is 
teruggekeerd op Bien Hoa van een tijdelijke uitzending naar Da Nang. [USAF]
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de doelen voor de Amerikanen en tegelijker-
tijd een bewijs van onverzettelijkheid voor de 
Noord-Vietnamezen. 

Flaming Dart
De eerste keer dat de Thanh Hoa-brug in de 
picture kwam, was in Flaming Dart II, een ver-
geldingsaanval op 11 februari 1965 na een aan-
val van de Vietcong op een Amerikaans militair 
complex in Qui Nhon. Van de zeven door de JCS 
voorgestelde doelen werden er drie door McNa-
mara voorgelegd aan president Lyndon John-
son. Hij had bezwaar tegen Thanh Hoa omdat 
de brug te ver naar het noorden lag; wel gaf hij 
toestemming voor het bombarderen van kazer-
nes in Chanh Hoa en Vu Con.

Rolling Thunder 
Op 13 februari keurde Johnson ook een koers 
goed met drie specifieke componenten. Een 
ervan was het samen met de Zuid-Vietnamese 
luchtmacht uitvoeren van een beperkt aanvals-
programma tegen geselecteerde militaire doe-
len die vooralsnog zuidelijk van de 19e parallel 
lagen. Het programma werd Rolling Thunder 
genoemd en stond onder directe controle van 
Washington. Vijf dagen later ontving CINCPAC 
van de JCS een uitvoeringsorder voor luchtaan-
vallen op Noord-Vietnamese doelen, te begin-
nen met Rolling Thunder (RT) 1 op 20 februari. 
Door verschillende oorzaken, waaronder een 

Een van de twee F-105D’s die op 4 april 1965 als 
Zinc 02 door Noordvietnamese MiG-17’s werden 
neergeschoten, was 91764 van het 354th TFS 
met kapitein James Magnusson. Op de foto het 
toestel in november 1964 op Yokota, Japan in 
de kleuren van het 469th TFS. Het 354th loste 
het 469th af, nam de toestellen over en werd 
overgeplaatst naar Korat. [Yukio Enomoto]

Luitenant-kolonel Robinson Risner, comman-
dant van het 67th TFS, fungeerde op 3 en 4 april 
1965 als een soort Forward Air Controller bij de 
aanvallen op de brug bij Thanh Hoa. Op 22 maart 
werd zijn F-105D tijdens een gevechtsmissie 
zodanig beschadigd door afweergeschut dat hij 
boven de Golf van Tonkin van zijn schietstoel ge-
bruik moest maken. Hij werd opgepikt door een 
HU-16B Albatross. Op 16 september was hij niet 
meer zo gelukkig. Tijdens zijn 55ste gevechts-
missie, tegen een SAM-opstelling bij Thanh Hoa, 
werd hij geraakt. Ook nu werd geprobeerd de 
Golf te bereiken maar zes kilometer van de kust 
moest hij springen, werd gevangengenomen en 
bleef tot 12 februari 1973 de gast in Hanoi Hilton. 
Risner staat rechts op de foto. [USAF]

120 kilometer ten zuiden van Hanoi. De brug 
was de langste onder de 20ste parallel en een 
belangrijke schakel in het transportsysteem van 
het land. De oorspronkelijke, door de Fransen 
gebouwde brug was in 1945 door de Viet Minh 
opgeblazen. Met Chinese hulp werd vanaf 1957 
een nieuwe brug gebouwd die in 1964 door Ho 
Chi Minh werd geopend. De brug werd Hàm 
Rong genoemd, ‘de kaak van de draak’. Hij 
was 162 meter lang en bijna 17 meter breed, 
lag 15 meter boven de snelstromende rivier en 
bestond uit twee stalen overspanningen. Die 
rustten in het midden op een massieve pier van 
gewapend beton van vier meter in diameter en 
aan de uiteinden op landhoofden van eveneens 
gewapend beton die solide verankerd waren in 
de heuvelhellingen aan beide kanten van de ri-
vier. Centraal op de brug bevond zich het spoor-
gedeelte van 3,6 meter breed met één spoorlijn, 

smalspoor van een meter breed, met aan beide 
kanten vrijdragend een wegdek van elk 6,6 me-
ter breed.
De brug bleek een van de meest frustreren-



24 Onze Luchtmacht nr 1-2017 

KAAK VAN DE DRAAK (1)

staatsgreep in Saigon, vervielen RT 1-4 en werd 
RT 5 op 2 maart de eerste missie die in dit kader 
werd gevlogen. 

Ambassadeur
Eind maart bezocht de Amerikaanse ambassa-
deur in Zuid-Vietnam, Maxwell Taylor, de VS en 
liet McNamara en de JCS onder meer weten dat 
het noodzakelijk was in de volgende RT-fases 
de campagne verder naar het noorden te ver-
schuiven. Ook stelde hij voor de prestigebrug bij 
Thanh Hoa te vernietigen. Daarbij geloofde Tay-
lor dat de MiG-17’s die gestationeerd waren op 
vliegbases rond Hanoi onvoldoende in staat wa-
ren Rolling Thunder- operaties te belemmeren.
RT 9 stond gepland voor de periode 2-8 april 
met onder meer aanvallen op vier vaste doe-
len waaronder voor het eerst drie verkeers- en 
spoorbruggen. Die bij Thanh Hoa was er een 
van. 
De eerste aanval (RT 9A) op de bruggen bij 
Thanh Hoa en Dong Phong Thuong (JCS 18.8) 
vond plaats op 3 april, waarbij Amerikaanse 
marinevliegtuigen de tweede brug voor hun 
rekening namen. Voor het eerst sinds Rolling 
Thunder begon, zetten de Noordvietnamezen 
MiG-17 Fresco-A’s in waarbij een F-8E Crusa-
der werd geraakt. De vlieger werd genoodzaakt 
een noodlanding te maken op de vliegbasis Da 
Nang.

4 april 1965
Omdat de Thanh Hoa-brug slechts beschadigd 
was, werd opdracht gegeven de dag erop nog-
maals aan te vallen. Bij die aanval, RT 9 AX, wa-
ren 78 USAF-toestellen betrokken waaronder 
48 strike F-105D Thunderchiefs. Zestien ervan 
waren uitgerust met elk twee AGM-12B Bullpup 
lucht-grondraketten en de andere elk met acht 
750 lb (340 kilogram) bommen. Ook nu was lui-
tenant-kolonel Robinson Risner, commandant 
van het 67th Tactical Fighter Squadron (TFS), 

het 354th TFS dat tijdelijk opereerde vanaf de 
Thaise vliegbasis Korat. De toestellen, 91754 
(majoor Frank Bennett) en 91764 (kapitein Ja-
mes Magnusson), vormden de nummers 01 en 
02 in het eerste element van Zinc flight die ver-
der bestond uit de kapiteins Dick Pearson (03) en 
Vern Kulla (04). De configuratie bestond uit twee 
brandstoftanks van elk 450 gallon (1703 liter) en 
acht bommen van 750 lb. Zinc was onderdeel van 
de tweede aanvalsgolf. Door een vertraagde ren-
dez-vous met hun KC-135A kwam Zinc 15 minu-
ten te laat aan bij het orbit punt.

Race track
Kapitein Kulla: “Het weer was nogal nevelig en 
het bleek moeilijk de toestellen boven het doel te 
krijgen. Van Risner kregen we opdracht op onge-
veer 16 kilometer ten zuiden ervan te blijven tot 
het onze beurt was. Dat deden we in een tacti-
sche formatie in een race track op vier kilometer 
hoogte en bij een snelheid van 600 kilometer per 
uur. We vlogen zo’n 900 meter achter Zinc 01 en 
02 en waren net bijgetankt waardoor we redelijk 
zwaar waren. Het leek me dat we de race track 
4-5 keer hadden afgelegd toen we aan de weste-
lijke kant weer in zuidelijke richting vlogen. Na-
dat we weer level waren, zagen Dick en ik plotse-
ling twee MiG-17 Fresco-A’s (zilver en met Chine-
se roundels) op nog geen 400 meter afstand en 
op onze 7-8 uur uit de nevel komen achter Zinc 
01 en 02. Dick riep hun call signs en Break left, 
break left. Onderwijl was Zinc lead begonnen 
aan zijn bocht terug naar het noorden, gevolgd 
door 02. Er kwam echter geen reactie waar-
op ik het Break left, break left herhaalde, maar 
weer zonder resultaat. Tegelijkertijd namen de 
twee MiG-vliegers de F-105D’s onder vuur met 
hun 23/37mm kanonnen. Bennetts toestel werd 
geraakt in het achtergedeelte en Magnussons 
achter de cockpit. Toen Zinc 01 en 02 zich reali-
seerden dat ze aangevallen werden, ontdeden ze 

missieleider. Hij fungeerde tevens als een soort 
Forward Air Controller die aangaf welke flight 
wanneer kon aanvallen.
Het resultaat: beschadigd, maar niet neer.
Drie Thunderchiefs gingen verloren waarbij 
twee vliegers omkwamen en er een gevangen 
werd genomen. Wat de Amerikanen het meeste 
schokte was dat twee ervan waren neergehaald 
door MiG-17’s. Het tweetal was onderdeel van 

Een dag na de tweede aanval op de brug bij Thanh Hoa (5 april 1965) nam een Voodoo van 
Detachment 1, 33rd Tactical Group, deze foto. De brug is beschadigd, maar staat nog. [USAF]

Een RF-101C Voodoo van Detachment 1, 33rd Tactical Group, op Tan Son Nhut nam een dag voor de 
eerste aanval op de Thanh Hoa-brug, 3 april 1965, deze foto. Duidelijk zijn de heuvels te zien aan 
beide zijden van de oevers waar veel luchtafweergeschut was gepositioneerd. [USAF]
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zich van hun brandstoftanks en bommen en ge-
bruikten de nabrander. Wij deden hetzelfde. Dick 
broke scherp en ik volgde. De twee MiG’s waren 
inmiddels in de nevel verdwenen.” 
Volgens Vern was de reden dat de beide vliegers 
de calls niet hadden gehoord het feit dat de ont-
vanger van de F-105 een ‘witte vlek’ had. Wan-
neer je je zoals in dit geval in de cockpit-onder-
zijde positie bevond, kon jij hen wel horen maar 
zij jou niet. Pearson kreeg contact met Bennett 
nadat deze was geraakt. Deze liet weten richting 
zee (Golf van Tonkin) te vliegen om te proberen 
Da Nang te bereiken. Besloten werd dat Pearson 
Bennett zou vergezellen en Kulla Magnusson.

Da Nang
Kulla: “Ik probeerde contact te krijgen met Mag-
nusson maar het leek erop dat zijn ontvanger 
niet werkte. Hij bereikte mij wel en vertelde dat 
hij de controle over zijn toestel aan het verlie-
zen was en de Golf van Tonkin wilde bereiken 
om daar van zijn schietstoel gebruik te maken. 
Ik kon niet zien of hij gewond was maar zag wel 
dat zijn toestel zwaar beschadigd was. Ik haal-
de hem in toen hij, bijna op stall snelheid, bo-
ven het water vloog. Door mijn brandstofniveau 
werd ik echter gedwongen koers te zetten naar 
Da Nang. Er waren F-100D’s in de omgeving met 
voldoende brandstof die op zoek gingen naar 
Magnusson. Ten oosten van Da Nang voegde ik 
me boven zee bij Pearson en Bennett. Omdat zijn 
motor het begaf, moest laatstgenoemde gebruik 
maken van zijn schietstoel. Op dat moment wa-
ren Pearson en ik op weg naar Da Nang waar we 
probleemloos landden.”
Volgens Vern had niemand gezien dat de twee 
F-105D’s het water raakten, noch een van de 
parachutes. Het was mogelijk dat Magnussons 
toestel zodanig was geraakt dat daardoor zijn 
schietstoel defect was geraakt. Vrijwel direct 
werd door de USAF aangenomen dat beide vlie-
gers waren omgekomen.

MIGCAP
Er waren weliswaar acht F-100D’s die als MIG-
CAP fungeerden maar die vlogen noordelijker 
dan Zinc fl ight, dichter bij het doel. De MiG’s 
werden door hen niet opgemerkt omdat deze in 
de nevel vlogen. De Fresco-A’s waren dé verras-
sing van de dag. Hoewel het Verns indruk was 
dat de Noord-Vietnamese vliegers goed getraind 
waren, was hij er ook van overtuigd dat er een 
hoop geluk bij kwam kijken. Bijvoorbeeld, het 
feit dat de MiG’s door gevechtsleiders zo gediri-
geerd werden dat ze precies achter Zinc 01 en 02 
uitkwamen. De vliegers zouden anders geen tijd 
meer gehad hebben zich achter de twee Thun-
derchiefs te manoeuvreren. “Ze kwamen uit de 
nevel, stelden hun vizier bij, vuurden en verdwe-
nen weer en dat alles in een tijdsbestek van 6-10 
seconden”, aldus Vern. Volgens hem stuurden de 
Noord-Vietnamezen met opzet niet een van de 
MiG’s naar het eerste element en een naar het 
tweede omdat de toestellen in de nevel vlogen. 
Ze dienden in gesloten formatie te vliegen om 
het risico van een botsing te vermijden. Pas toen 
ze uit de nevel kwamen, kregen ze kort de moge-
lijkheid genoeg afstand te nemen om elk op ‘zijn’ 
toestel te vuren.

Debrief
Kulla vertelde dat hij na de landing gefrustreerd 
en geagiteerd was geweest. “De F-105 had een 
knop om het landingsgestel te testen. Een van 
de eerste dingen die ze je bijbrachten wanneer 
je uitcheckte in het toestel was dat wanneer je 
het landingsgestel testte, je er zeker van diende 
te zijn dat het de juiste knop was. Hij zat namelijk 
net boven de panic button waarmee je alles wat 
onder het toestel hing in een keer kon afgooi-
en. Dus wat gebeurde er toen ik de MiG’s zag en 
break riep? Nadat ik, zo dacht ik, de panic button 
had ingedrukt, hoorde ik beep, beep, beep. Ik had 
de knop gebruikt om het landingsgestel te tes-
ten! Daarna maakte ik mijn fout snel goed.”
Op Da Nang werden beide vliegers gedebriefd en 

de F-105’s voorzien van brandstof. Daarna werd 
teruggevlogen naar Korat. Daar werden ze gede-
briefd door Intel die verbaasd was dat de MiG’s 
zo ver naar het zuiden hadden geopereerd. Er 
werd niet geloofd dat het Chinese toestellen wa-
ren. “Maar”, zo stelde Vern, “ik ben er zeker van 
omdat het Chinese roundel alleen een ster be-
vat en het Noord-Vietnamese een ster met aan 
weerszijden een balk.”

Bruikbaar
Aan de twee aanvallen op de brug namen 137 
USAF-toestellen deel. Drie F-105D’s, een F-100D 
en een RF-101C gingen verloren en vier F-105D’s 
werden beschadigd, waaronder dat van Risner. 
De Noord-Vietnamezen claimden het neerhalen 
van maar liefst 47 Amerikaanse toestellen, met 
gevangenneming van ‘vele’ vliegers.
Begin juni sloten PACAF-analisten de bestu-
dering af van de resultaten tegen de eerste 27 
bruggen die werden aangevallen. Vernietiging, 
het neerhalen van minstens één overspanning, 
was in alle gevallen bereikt op één na: de Thanh 
Hoa-brug. Ondanks de 103 F-105D sorties met 60 
AGM-12B’s en 584 750 lb bommen.
De positie van de Thanh Hoa-brug veranderde 
verder in 1965 niet: beschadigd, maar niet neer. 
Dit ondanks de introductie van zwaardere wa-
pens als de M-118 bom (1.361 kilo) en de AGM-
12C, met een viermaal grotere explosieve lading 
(454 kilo) dan de B-versie.
Na iedere aanval werd door Noord-Vietnam alle 
mogelijke menskracht ingezet hem weer bruik-
baar te krijgen. Er werden ook pontonbruggen 
aangelegd voor gebruik wanneer de brug niet 
begaanbaar was.

Met dank aan kolonel Vern Kulla.

Deze kaart laat zien waar tot 1 juni 1965 in 
Rolling Thunder de eerste 27 bruggen in Noord-
Vietnam werden gebombardeerd. Twee bruggen 
werden tweemaal ‘bezocht’ nadat ze waren her-
steld na een eerdere aanval. De Thanh Hoa-brug 
(JCS 14) is de op een na noordelijkste. [USAF]

Ook M-118 bommen (1.361 kilo) brachten de Thanh Hoa-brug niet uit zijn evenwicht. De eerste acht 
in Rolling Thunder gebruikte M-118’s werden op 28 juli 1965 door Teak fl ight van het 12th TFS in een 
aanval op de brug afgeworpen. [USAF]
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IS bombarderen: het effect van airpower is groot

KOLONEL B.D.  KLU DRS.  ANNE TJEPKEMA

“Een F-16 is niet gebouwd om twee terroristen op een brommer-
tje weg te schieten. Er komt een moment dat je er niet aan ont-
komt grondtroepen te sturen. En daar zitten we niet op te wach-
ten, want dan krijg je lijkzakken terug” (genmaj bd Frank van 
Kappen, VVD-senator, in NRC). “IS bombarderen is contrapro-
ductief want het steunt Assad, die onnoemelijk veel menselijke 
schade aanricht” (Hivos in Nederlands Dagblad).* Na een peri-
ode van bijna twee jaar droeg Nederland medio 2016 de missie 
ATF-ME (Air Task Force Middle East) over aan België. Een goed 
moment om te bezien of de genoemde citaten hout snijden en 
terug te blikken op de inzet van het Nederlandse aandeel in deze 
ingewikkelde oorlog.
F-16’s kunnen prima terroristen van hun brommers schieten en 
nog veel meer. Oud-marinier Van Kappen 
weet intussen vast wel dat er nog steeds 
tal van lonende doelen zijn om IS afbreuk te 
doen. Zijn argument van de grondtroepen is 
meer valide, maar in de noodzaak daartoe 
werd voorzien door Iraakse troepen en de 
Koerdische peshmerga-strijders die ove-
rigens door Nederland en andere coalitie-
partners werden getraind. De Nederlandse 
hoofdbijdrage was airpower. Volgens de uit-
leg aan de Tweede Kamer met als oogmerk: 
‘het breken van de militaire kracht van ISIS’, 
‘het stoppen van de gruwelijkheden’ tegen 
de burgerbevolking en ‘het aantasten van de ideologische aan-
trekkingskracht’ van het jihadisme.
Hivos is ‘een internationale organisatie die zoekt naar nieuwe 
oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen’, zo staat het 
echt op hun website. Voor Hivos ligt de oplossing in Syrië kenne-
lijk in het gedogen van IS. Toegegeven, het is lastig de situatie in 
met name Syrië te begrijpen. Er is onlangs een bestand gesloten 
dat niet alleen (zoals vaak) wordt geschonden, maar waaraan 
ook niet alle partijen meedoen, zoals de Koerden, IS en diens 
aartsvijand Al-Nusra (Al-Qaeda). De Amerikanen zijn door Poetin 
en NAVO-bondgenoot Erdogan genegeerd en gaan door met hun 
steun aan de Koerden tegen IS. Een echt alternatief voor deze 
politieke en militaire pogingen tot een vreedzaam eindresultaat 
te komen ontbreekt. Doormodderen dus, waarschijnlijk totdat 
Assad met behulp van zijn internationale partners de macht her-
overt. Het zou mij niet verbazen als president Trump zich bij hen 
voegt.  
Nu de Luchtmachtbijdrage. Vrijwel onafgebroken waren zes 
F-16’s (twee reserve) betrokken bij operaties van een coalitie te-
gen IS onder de naam ‘Inherent Resolve’. Aanvankelijk waren de 
Nederlandse vliegtuigen beperkt tot het bestrijden van doelen in 
Irak, het laatste halfjaar viel ook Oost-Syrië onder het mandaat. 
West-Syrië bleef het speelveld van de Russische en de Syrische 
luchtmachten en was dus te vermijden, al was het maar van-
wege de daar aanwezige luchtdoelsystemen. Buiten de coalitie 

opereerden ook de luchtmachten van Irak en Iran. Het CAOC te 
Qatar zorgt voor separatie en wijst de gebieden en missies toe 
aan de coalitieluchtmachten van zeven ‘westerse’ landen, vier 
Arabische plus Turkije. De meeste rekenen zowel Syrië als Irak 
tot hun operatiegebied, sommige één van beide. 
Onze F-16’s voerden tegen IS twee soorten missies uit: Air Inter-
diction (AI, 20%) voor geplande aanvallen op doelen van IS (denk 
aan opslagplaatsen en kampen) en Close Air Support (CAS, 80%) 
ter ondersteuning van Iraakse of Koerdische grondtroepen. Van 
de 150 tot 200 coalitiesorties per dag leverde Nederland 2%. Bij 
AI ging het om internationaal samengestelde formaties die van-
uit de wijde omgeving opformeerden en tankten in het duister, de 
vliegers gebruikten dan night vision goggles. CAS vergde meer 

werk. Een vlieger was al gauw 3 tot 6 uur 
vliegend met zo’n missie bezig. Insiders roe-
men het CAS-netwerk, inclusief de aanwij-
zingen van de Forward Air Controllers vanuit 
Baghdad. Kennelijk een grote stap vooruit 
vergeleken bij Afghanistan. Elke vlucht werd 
met infrarood en TV gefi lmd, ter lering en ter 
beoordeling van het Openbaar Ministerie.
Cruciaal is het verschil in precisie tussen 
westerse vliegtuigen (4de generatie) en som-
mige Russische en Syrische (3de generatie). 
Nederlandse F-16’s maken bijvoorbeeld ge-
bruik van precisiebommen (laser plus GPS), 

die ook in stedelijk gebied bruikbaar zijn, want nevenschade 
wordt voorkomen. De zwaarte van de bommen speelt ook een 
rol: aan de vleugels van een Nederlandse F-16 worden vier 
250 lbs-bommen opgehangen die ook tegen bewegende doelen 
bruikbaar zijn. België gebruikt nagenoeg hetzelfde wapenpak-
ket. Die precisie gaat niet op voor de vliegtuigen van een oudere 
generatie. Bij het bekijken van plaatjes van het kapotgebombar-
deerde Aleppo moet de kijker wel beseffen dat daar veel artille-
rie is gebruikt en dat Assad helikopters vaten vol stukken staal 
en explosieven op vermeende doelen liet smijten. Nieuwe tech-
nologie spaart levens en voorkomt onnodige schade. De F-16 is 
intern met grote stappen grondig geëvolueerd, de F-35 is gea-
bonneerd op een tweejaarlijkse update. 
Negatief is dat de Luchtmacht deelname aan ‘Inherent Resol-
ve’ onmogelijk kon voortzetten. Immers zes F-16’s hebben hun 
uitstraling op de inzet van dertig. In Nederland stopt dan het 
vliegen. Met slechts 68 jachtvliegtuigen is het een prestatie zo’n 
missie twee jaar vol te houden. De behoefte aan meer F-35’s dan 
37 stuks is dan ook helder. 
Het effect van airpower binnen de missie is groot. De omvang van 
de door IS gecontroleerde gebieden is drastisch geslonken en 
dat is wat telt. 
* Vrij Nederland, 21 november 2015.

Commentaar: ac.tjepkema@gmail.com
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Ton van Andel
Vanaf 2009 trof u op deze plek steeds een actuele cartoon aan van 
Ton van Andel. Helaas heeft Ton aangegeven met het aanleveren van 
cartoons te willen stoppen. Wij hebben daar natuurlijk alle begrip voor, 
maar vinden het wel jammer, want zijn rake tekeningen vormden een 
echte verrijking voor ons blad. Ton heeft in acht jaar tijd in totaal 48 
cartoons aangeleverd, een bijzondere prestatie!
Wij danken Ton dan ook voor zijn bijdragen en wensen hem verder het 
allerbeste toe.
Willem Helfferich, hoofdredacteur

F-16 op rotonde
Sinds 3 december 2016 staat op 
de rotonde Zeelandsedijk van de 
provinciale weg N264 te Volkel 

sokkel kan worden bevestigd. We 
hebben verlichtingspunten in het 
toestel gebouwd, zoals een rode 
lamp in de uitlaat die de after-
burner simuleert. Tot slot hebben 
we een nieuwe, vandalisme 
werende, verflaag aangebracht. 
De oorspronkelijke stickers zijn 
verwijderd en tot in de kleinste 
details in verf in ere hersteld.” 
De ceremoniële opening vond 
plaats op 3 december 2016. 
Alvorens het toestel met hulp 
van het Geniebataljon van de 
Koninklijke Landmacht op de 
sokkel werd geplaatst, spraken 
onder andere de burgemeester 
van Uden en kapitein Stephan 
hun dank uit voor de realisatie 
van dit bijzondere project. Bij de 
ceremonie waren onder andere de 
Commandant Luchtstrijdkrach-
ten, luitenant-generaal-vlieger 
Dennis Luyt, basiscommandant 
kolonel-vlieger Rob van den Heu-
vel en vertegenwoordigers van de 
projectorganisatie aanwezig. Net 
als verschillende omwonenden uit 
Volkel en vertegenwoordigers van 
de dorpsraad, de gemeente en de 
provincie. (Mike Schoenmaker)

Helikopterbemanning 
onderscheiden
Tijdens een besloten ceremonie 
op 7 december zijn negen (ex)
militairen door de minister van 
Defensie onderscheiden voor hun 
betoonde moed in Afghanistan. 
“Wie een dapperheidsonder-
scheiding krijgt uitgereikt, heeft 
iets uitzonderlijks gepresteerd. 
Stilstaan bij inzet die geen van-
zelfsprekendheid is, doet ertoe. 
Deze personen maken ons trots, 
geven ons hoop. De overeenkomst 
tussen de negen gedecoreerden 
is dat zij boven zichzelf uitstegen 
en met gevaar voor eigen leven 
opkwamen voor de belangen van 
anderen,” aldus minister Hennis. 
Zes van de negen waren als 

een F-16 van de Koninklijke lucht-
macht (KLu) tentoongesteld. Deze 
primeur werd gerealiseerd door 
goede samenwerking tussen de 
Dorpsraad Volkel, de gemeente 
Uden, de Provincie Noord-Bra-
bant en de KLu.
Om de jarenlange goede band 
tussen het dorp Volkel en de daar 
gelegen vliegbasis te markeren, 
diende de Dorpsraad Volkel in 
2014 bij de gemeente Uden en 
de KLu een voorstel in om een 
F-16 in de openbare ruimte te 
plaatsen. Zowel de gemeente, de 
provincie als de KLu verleenden 
graag hun medewerking omdat 
deze organisaties betrokkenheid 
met hun omgeving belangrijk 
vinden. De projectleiders van deze 
overheidsorganisaties (Patrick 
Gooren, Mike Schoenmaker en 
kapitein Stephan) bespraken 
vanaf juni 2015 mogelijke locaties. 
Patrick Gooren: “Tijdens deze 
overleggen bleek dat de roton-
des nabij de bebouwde kom van 
Uden ongeschikt waren, onder 
andere vanwege de aanwezigheid 

van hoogspanningsmasten. Het 
middeneiland van de rotonde Zee-
landsedijk is vanwege de grootte 
ervan meer dan geschikt. Deze 
ligt bovendien vlakbij Volkel en de 
vliegbasis.”
Om zo’n project te kunnen reali-
seren, moeten alle betrokken be-
langen goed worden afgewogen. 
Omdat de locatie midden in een 
drukke provinciale weg ligt, heeft 
de provincie onderzocht of de ver-
keersveiligheid, de doorstroming 
van het verkeer en de kwaliteit 
van het middeneiland van de 
rotonde niet in het geding konden 
komen. Het positieve advies daar-
over betekende dat de gemeente 
in juni 2016 een omgevingsver-
gunning voor de bouwwerkzaam-
heden kon verlenen. Kapitein 
Stephan: “De belangrijkste toe-
stemming voor het plan kwam van 
het Amerikaanse ministerie van 
Defensie. Als onderdeel van een 
Third Party Transfer Request on-
dertekende de Defensie Materieel 
Organisatie in juli 2014 de End of 
User Agreement. Op basis daarvan 
kon de KLu een van haar F-16’s 
te leen geven aan de gemeente 
Uden om in de openbare ruimte te 
plaatsen.”
De KLu verkoos de in 1999 buiten 
dienst gestelde F-16 met registra-
tie J-246 voor het project. Dat toe-
stel werd getransporteerd vanaf 
Vliegbasis Woensdrecht en kwam 
op 12 januari 2016 aan in Volkel. 
De kapitein: “We hebben het 
toestel eerst gedemilitariseerd en 
ontdaan van alle apparatuur en 
bedrading. De schietstoel vervin-
gen we door een houten replica 
en de Head-Up Display (display 
in de cockpit waarop de piloot 
informatie kan lezen) voor een 
glasplaatje. Op basis van tech-
nische berekeningen hebben we 
het toestel verstevigd waardoor 
het op verantwoorde wijze in een 
hellingshoek van 10 graden op de 

De F-16A J-246 heeft in zijn carrière vooral vanaf Leeuwarden gevlogen, 
zoals hier in februari 1985, bij 323 Squadron. [WFH]

De F-16 met registratie J-246 fungeerde sinds 1999 als instructional 
airframe. Het heeft een derde leven gevonden op de rotonde van de pro-
vinciale weg N264 nabij de Vliegbasis Volkel en voorzien van de emblemen 
van zowel het 312 als het 313 Squadron op de staart. [Mike Schoenmaker]

Kapitein Stephan poseert trots vóór 
‘zijn’ F-16 in een hangaar op de 
Vliegbasis Volkel. 
[Mike Schoenmaker]
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helikopterbemanning betrok-
ken bij dezelfde missie in de 
Afghaanse provincie Uruzgan op 
23 september 2009. Twee CH-
47D Chinooks van 298 Squadron 
met callsigns Frankenstein 03 
en 04 ondersteunen met een air 
assault een missie van Taskforce 
55, een samengestelde eenheid 
bestaande uit het KCT (Korps 
Commandotroepen) en MARSOF 
(Maritime Special Forces). Na het 
afzetten van de troepen komt 
het verzoek van een het gebied 
in de gaten houdende Apache 
om een vluchtende verdachte, 
mogelijk van de Taliban, op te 
pikken en mee te nemen naar 
Tarin Kowt voor ondervraging. 
Kapitein Lennart is gezagvoerder 
en besluit in overleg met copiloot 
Roël zijn Chinook in de buurt te 
landen, op onbekend terrein en 
dat is op zich al een risico. Twee 
mannen, loadmaster adjudant 
Fons en boordschutter korporaal 
Martijn, stappen uit. Terwijl Fons 
de verdachte inrekent - bepaald 
niet zijn dagelijks werk want een 
loadmaster houdt zich vooral met 
de helikopter en zijn lading bezig 
– bewaakt Martijn de omgeving. 
Twee andere bemanningsleden, 
loadmaster sergeant-majoor 
Gerard en boordschutter sergant 
Pauline, blijven aan boord en 
houden de omgeving in de gaten. 
Onderweg naar Tarin Kowt wordt 
de gevangene bewaakt. 
De twee vliegers ontvangen ieder 
het Vliegerkruis, een Koninklijke 
onderscheiding die in 1941 is inge-
steld. Het is voor het eerst in de 
geschiedenis dat aan helikopter-
vliegers van de KLu deze onder-
scheiding wordt uitgereikt. Ook 
loadmaster Fons en boordschut-
ter Martijn hebben een primeur 
doordat ze als eerste leden van 
een helikopterbemanning worden 
onderscheiden met het Kruis van 
Verdienste. Loadmaster Gerard 
en boordschutter Pauline ten 
slotte ontvangen het ministeriële 

Ereteken voor Verdienste in goud. 
Ondanks dat de waardering pas 
zeven jaar na het heldhaftig 
optreden is gekomen, toonden de 
gedecoreerden zich blij en trots. 
“U heeft het verschil gemaakt,” 
zei de minister aan het eind van 
haar toespraak.

Gezamenlijke luchtruimbewaking
Vanaf 1 januari 2017 werken de 
Benelux-landen België, Neder-
land en Luxemburg samen om de 
nationale luchtruimen te bewaken 
tegen civiele vliegtuigen waarvan 
een terroristische dreiging uit-
gaat. Hiermee wordt het verdrag 
van kracht dat de drie landen in 
maart 2015 hebben getekend. 
De drie partnerlanden hebben 
specifieke details, voorwaarden 
en procedures vastgelegd in 
een onderliggende regeling van 
het samenwerkingsverdrag. Dit 
zogeheten Technical Arrangement 
(TA) is op woensdag 21 december 

In het bijzijn van de ministers van Defensie van België en Nederland, de 
heer Steven Vandeput en mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, is op 
Rotterdam The Hague Airport de overeenkomst  getekend door de Neder-
landse Commandant der Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal-vlieger 
Dennis Luyt, de Belgische Commandant van de Luchtcomponent, gene-
raal-majoor-vlieger Frederik Vansina en de heer Pierre-Louis Lorenz, 
ambassadeur van Luxemburg in Nederland. [WFH]

in het bijzijn van de ministers van 
Defensie van België en Neder-
land, de heer Steven Vandeput en 
mevrouw Jeanine Hennis-Plas-
schaert, op Rotterdam The Hague 
Airport ondertekend door de 
Nederlandse Commandant der 
Luchtstrijdkrachten, luitenant-ge-
neraal-vlieger Dennis Luyt, de 
Belgische Commandant van de 
Luchtcomponent, generaal-ma-
joor-vlieger Frederik Vansina 
en de heer Pierre-Louis Lorenz, 
ambassadeur van Luxemburg in 
Nederland. 
Tot die datum stonden in zowel 
België als Nederland permanent 
twee jachtvliegtuigen paraat 
die met een korte waarschu-
wingstijd inzetbaar zijn, de Quick 
Reaction Alert (QRA) genoemd. 
De QRA-vliegtuigen zijn onder 
commando van de NAVO inzetbaar 
voor militaire taken, zoals het 
onderscheppen van bijvoorbeeld 
Russische militaire vliegtuigen 
boven de Noordzee. Daarnaast 
zijn de QRA-vliegtuigen inzetbaar 
voor de bewaking van het natio-
nale luchtruim tegen mogelijke 
dreigingen van terrorisme. Deze 
taak wordt uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de 
nationale autoriteiten. Nederland 
en België leveren bij toerbeurt 
van vier maanden en in gelijke 
mate QRA-jachtvliegcapaciteit. De 
QRA-taak wordt afwisselend ver-
vuld door de F-16-bases in beide 
landen. Voor Nederland zijn dat 
de vliegbases Volkel en Leeuwar-
den en in België Kleine Brogel en 
Florennes.
De nationale autoriteit van het 
land in wiens luchtruim de 
niet-militaire dreiging zich voor-

doet, geeft een inzetopdracht aan 
de QRA. De te nemen maatrege-
len lopen uiteen van het visueel 
of elektronisch identificeren van 
het betrokken vliegtuig tot in het 
uiterste geval het toepassen van 
dodelijk geweld. Luxemburg heeft 
het gebruik van dodelijk geweld 
boven het eigen grondgebied 
uitgesloten. Belgische jachtvlieg-
tuigen die in het Nederlandse 
luchtruim een toestel onder-
scheppen, handelen in opdracht 
van de Nederlandse minister van 
Veiligheid en Justitie. Andersom 
geldt dat de Belgische minister 
van Defensie bevoegd is Neder-
landse F-16’s boven Belgisch 
grondgebied aanwijzingen te 
geven. 
De Belgische minister noemde 
de ondertekening van de TA “een 
historisch moment.” Er moeten 
nog wel enkele zaken geregeld 
worden. Zo mogen de Belgische 
F-16’s boven Frankrijk en Duits-
land “een bocht maken” als ze 
in actie komen. Ze mogen echter 
niet schieten. Voor de Neder-
landse F-16’s die boven België in 
actie komen moet dat nog worden 
afgesproken.
In hoeverre deze bezuiniging goed 
uitwerkt zal de tijd leren. Als bij-
voorbeeld Florennes aan de beurt 
is en zij moeten in actie komen 
nabij Amsterdam, dan zullen er, 
gezien de afstand, toch min-
stens 20 minuten overheen gaan 
alvorens de F-16’s in de buurt zijn, 
zelfs als onderweg supersoon 
wordt gevlogen. 
Volgens Defensie is het voordeel 
van deze internationale militaire 
samenwerking dat de betrokken 
mensen en middelen doelmatiger 
worden ingezet. De samenwer-
king draagt bij aan een grotere 
beschikbaarheid van jachtvliegtui-
gen voor internationale operaties. 
Voor Nederland is dit in het bij-
zonder van belang na de vervan-
ging van de F-16 (ooit aangeschaft 
in een aantal van 213 stuks) door 
de F-35, waarvoor immers slechts 
37 toestellen worden aangeschaft. 

Terugkomst Helidet 11
Op donderdag 12 januari is Helidet 
11 uit Mali teruggekeerd. Via een 
tussenlanding op de Canarische 
eilanden arriveerde het detache-
ment aan het eind van de middag 
per C-17A Globemaster III van de 
Heavy Airlift Wing van de NAVO op 
Vliegbasis Eindhoven. Omdat de 
Regio Zuid-Holland van de KNVOL 
een bijzondere band heeft met 
301 (Apache) Squadron werden de 
mannen en vrouwen begroet met 
het spandoek dat ook al gebruikt 
is bij de terugkeer van het vorige 
detachement.  
Het personeel werd persoon-

Tijdens een besloten ceremonie op 7 december zijn negen (ex)militairen 
door de minister van Defensie onderscheiden voor hun betoonde moed in 
Afghanistan. [MDC]
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lijk welkom geheten door de 
Directeur Operatiën van het 
Commando Luchtstrijdkrach-

ten, commodore-vlieger André 
Steur en de commandant van het 
Defensie Helikopter Commando, 

commandeur Gerhard Polet. 
Commodore Steur sprak zijn 
grote waardering uit voor de inzet 
van ‘zijn’ personeel ten behoeve 
van de VN-operatie MINUSMA. 
Commandeur Polet had daarbij 
nog een verrassing: hij kon een 
tevredenheidsbetuiging uitreiken 
aan de detachementscomman-
dant, waarin ook de rest van het 
personeel werd betrokken. (WFH)

F-35
In het kader van een meerja-
renaanschaf van F-35’s lijkt de 
kogel wat betreft de  Nederlandse 
deelname door de kerk. Doel 
van een block buy, die geldt voor 
de jaren 2020-2022 en zo’n 400 
F-35’s betreft, is verlaging van de 
prijs per toestel.
De voorbereidingen voor zo’n 
aanschaf waren zodanig gevor-
derd dat het F-35 Joint Program 
Offi ce (JPO) de partnerlanden kon 
vragen in december kenbaar te 
maken wat hun plannen zijn wat 
betreft deelname en om hoe-
veel toestellen het gaat. Met de 
ontvangen informatie gaat het 
JPO dan de onderhandelingen 
in met Lockheed Martin. Naar 
verwachting kunnen deze begin 
2018 worden afgerond.
In zijn brief van 6 december 2016 
aan de Tweede Kamer stelde 
het ministerie van Defensie dat 
besloten was deel te nemen aan 
een meerjarenaanschaf.
Nederland bleek een van de 
landen die behoefte had aan toch 
wat meer fl exibiliteit. Het JPO 
heeft deze wens volgens Defensie 
op twee manieren vertaald in zijn 
basisvoorstel: (1) het in één keer 
bestellen van de toestellen; of (2) 
het opgeven van het aantal over 
2021-2022 met een bevestiging 
daarvan eind 2017. Met deze opzet 
is het voor Nederland mogelijk 
stapsgewijs mee te doen aan een 
block buy. Die deelname behelst 
het nog in 2016 bevestigen van de 
aanschaf van 18 toestellen: acht 
in 2020 en vijf elk in 2021 en 2022. 
Met in het achterhoofd de voorzie-
ne transitie van de F-16 naar de 
F-35 is Defensie van plan in zowel 
2021 als 2022 drie extra toestel-
len ‘in te brengen’. Bevestiging 
van dit aantal staat gepland vóór 
eind 2017 en is afhankelijk van de 
fi nanciële stand van zaken.
(Theo van Geffen en Sandor 
Kocsis)

Red Flag en CONUS
Om de getraindheid van de 
Nederlandse jachtvliegers te 
verbeteren oefent personeel van 
Vliegbasis Leeuwarden, Vlieg-
basis Volkel en het 148th fi ghter 
squadron in Tucson, Arizona van 
25 januari tot en met 10 maart in 

Op donderdag 12 januari is Helidet 11 uit Mali teruggekeerd. Het detache-
ment arriveerde aan het eind van de middag per C-17A Globemaster III van 
de Heavy Airlift Wing van de NAVO op Vliegbasis Eindhoven. [Foto’s: WFH]

Omdat de Regio Zuid-Holland van de KNVOL een bijzondere band heeft 
met 301 (Apache) Squadron werden de mannen en vrouwen begroet 
met het spandoek dat ook al gebruikt is bij de terugkeer van het vorige 
detachement.

Het personeel werd persoonlijk welkom geheten door de Directeur 
Operatiën van het Commando Luchtstrijdkrachten, commodore-vlieger 
André Steur en de commandant van het Defensie Helikopter Commando, 
commandeur Gerhard Polet (rechts). 

de Verenigde Staten. Er nemen 
zes F-16’s van vliegbases Leeu-
warden en Volkel deel aan twee 
internationale oefeningen, name-
lijk CONUS op Davis Monthan Air 
Force Base en Red Flag op Nellis 
Air Force Base.
De laatste keer dat de luchtmacht 
deelnam aan oefening Red Flag 
was in 2013. De afgelopen jaren 
is personeel en materieel van 
de Luchtmacht vrijwel continu 
op missie geweest, waardoor 
deelname aan deze internationale 
oefening niet mogelijk was.
Tijdens de oefeningen worden 
zowel overdag als bij duisternis 
missies gevlogen die wat betreft 
dreiging en planning gelijk staan 
aan missies die daadwerkelijk 
(kunnen) plaatsvinden in huidige 
operaties.
Gedurende de oefening op Davis 
Monthan AFB vinden dagelijks 
trainingen plaats die specifi eke 
vaardigheden vereisen van een 
militaire vlieger. Gesimuleerde 
luchtgevechten, het ondersteunen 
van grondtroepen en vliegen bij 
duisternis zijn daar voorbeelden 
van. Dit zijn onmisbare vaardig-
heden die het verschil uitmaken 
in gevaarlijke en risicovolle situ-
aties. Ook de Nederlandse F-35’s 
van Edwards Air Force Base 
nemen deel aan deze oefening.
Tijdens Red Flag wordt in inter-
nationaal verband met meerdere 
landen tegelijk getraind. Dit is van 
meerwaarde voor ons land, omdat 
een inzet van de Nederlandse 
luchtmacht in het buitenland altijd 
in coalitieverband plaatsvindt. Er 
worden hedendaags realistische 
scenario’s beoefend, waarbij de 
deelnemende toestellen optreden 
als coalitie. In één scenario ko-
men verschillende dreigingen aan 
bod, verdeeld over drie onderwer-
pen: Air, Space en Cyber. Elk land 
draagt de verantwoordelijkheid 
voor een specialisme, waarmee 
zij kan ingrijpen op een specifi e-
ke dreiging. Het doel van deze 
oefening is de specialismes te 
bundelen en laten samenwerken.

KDC-10 voor de coalitiepartners
Een KDC-10 tankervliegtuig van 
de Koninklijke Luchtmacht levert 
vanaf 30 januari een bijdrage aan 
de strijd tegen terreurorganisatie 
ISIS. Het toestel tankt dan vlieg-
tuigen van coalitiepartners bij die 
boven Irak en Oost-Syrië opereren 
om ISIS te bestrijden. De inzet 
van het tankervliegtuig duurt tot 
medio maart.
Dankzij het bijtanken in de lucht 
wordt de inzetbaarheid van de 
deelnemende coalitievliegtuigen 
vergroot. 
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F-35
Japan werd op 28 november 2016 
het vijfde land met F-35A’s op 
Luke (Arizona). Het werd voor-
afgegaan door de VS, Australië, 
Italië en Noorwegen. Zijn tweede 
toestel, AX-2/69-8702, werd op 10 
januari 2017 naar Luke overgevlo-
gen en was de 200ste operatio-
nele Lightning II. Tot dan waren 
meer dan 380 vliegers en 3.700 
man onderhoudspersoneel opge-
leid. F-35’s waren gestationeerd 
op twaalf locaties waaronder in 
Italië and Israël.
Voor beide landen is dit (bij toeval) 
zo sinds 12 december 2016. Wat 
betreft Israël werd op 6 december 
door de twee eerste van vijftig 

afgeleverd aan het 140 Golden 
Eagle Squadron op Nevatim. 
Zestien uur na aankomst werden 
al de eerst F-35 sorties boven 
Israël gevlogen waarbij ze werden 
begeleid door F-16I Sufa’s.
De aflevering van de eerste twee 
operationele F-35A’s (AL-5/32-05 
en AL-6/32-13) aan de Italiaanse 
luchtmacht had veel minder om 
het lijf. Zij hoefden slechts het 
traject Cameri-Amendola te vlie-
gen. Daar werden de toestellen 
ondergebracht bij het recent op-
gerichte 13° Gruppo (32° Stormo).
Marine Fighter Attack Squadron 
(VMFA) 121 was het eerste F-35 
squadron dat op 31 juli 2015 ope-
rationeel werd verklaard. Na het 
behalen van de Full Operational 

Capability zou verhuisd worden 
van Marine Corps Air Station Yuma 
naar MCAS Iwakuni in Japan en 
gelijktijdig van de 3rd naar de 1st 
Marine Aircraft Wing. De eerste 
toestellen kwamen op 18 januari 
2017 op de nieuwe thuisbasis aan. 
Het aantal moet uiteindelijk 16 
worden. VMFA-121 vervangt er 
Marine All Weather Fighter Attack 
Squadron 242 (F/A-18D Hornets).
Naval Air Station Lemoore (Cali-
fornië) verwelkomde op 25 januari 
zijn eerste vier F-35C’s. De toe-
stellen gaan dienst doen bij Strike 
Fighter Squadron (VFA) 125, het 
F-35 Fleet Replacement Squadron 
aan de Westkust. Eind 2017 dient 
het squadron te beschikken over 

bestelde F-35A Adirs (AS-1/901 
en AS-2/902) begonnen aan 
onder meer de oversteek van de 
Atlantische Oceaan. Het 618th 
Air Operations Center op Scott 
(Illinois) plande de missie en 
verschafte command and control 
voor de KC-135R Stratotankers 
van de Tennessee, Pennsylvania 
en New Hampshire Air National 
Guard die het tanken in de lucht 
verzorgden. De toestellen werden 
gevlogen door twee Amerikaanse 
vliegers die een stopover maakten 
op Lajes (Azoren) terwijl het 
weekend, noodgedwongen door 
het weer, werd doorgebracht op 
Cameri in Italië. De Adirs werden 
uiteindelijk laat op 12 december 

QF-4E 72-1478 (AF-312) van Det. 1, 82nd Aerial Target Squadron op Hol-
loman. Op 20 december 2016 nam de USAF daar formeel afscheid van de 
F-4 Phantom, ook wel ‘Rhino’, ‘Old Smokey’ en ‘Double Ugly’ genoemd. De 
USAF schafte 2.840 (R)F-4C/D/E’s aan, waarvan er 317 werden gecon-
verteerd naar de QF-4 configuratie. In zijn jaren op Holloman vloog de 
Phantom 145 onbemande sorties waarbij 70 QF-4’s werden neergehaald. 
[Theo van Geffen]

Een Israëlische F-35A Adir wordt op 6 december 2016 boven de Atlantische 
Oceaan bijgetankt door een KC-135R Stratotanker van Tennessee ANG’s 
151st Air Refueling Squadron. De twee toestellen hadden tijdelijke Ameri-
kaanse roundels, werden gevlogen door Amerikaanse vliegers en waren 
op weg naar 140 ‘Golden Eagle’ Squadron op de vliegbasis Nevatim. 
[USAF, 1/Lt Erik Anthony]

De USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) met aan boord Carrier Air Wing 
(CVW) 3 verliet op 26 december 2016 het operatiegebied van de Zesde Vloot 
op weg naar zijn thuishaven Norfolk. In zijn gevechtsdeployment werd ook 
geopereerd vanuit de Arabische Golf, het domein van  de Vijfde Vloot. Op de 
foto taxiet een E-2C Hawkeye van Airborne Early Warning Squadron (VAW) 
123 aan boord van de Ike in de Arabische Golf. 
[USN, Mass Communication Specialist 3rd Class J. Alexander Delgado]

tien F-35C’s. Uiteindelijk worden 
er zo’n 100 toestellen op Lemoore 
gestationeerd.

Nieuwe toestellen
De USAF staat voor de giganti-
sche taak om op niet al te lange 
termijn nog eens een drietal nieu-
we toestellen aan te schaffen ter 
vervanging van ouder materiaal.
Op 2 december 2016 publiceer-
de de USAF het concept-RfP 
(Request for Proposal) voor de 
vervanging van zijn UH-1N Huey 
helikopters. Het gaat om 84 
toestellen voor de bescherming 
van de lanceerinstallaties van de 
Minuteman III intercontinentale 
raketten. De USAF wil een off-
the-shelf-vervanger die snel na 
contractverlening, waarschijnlijk 
in het belastingjaar (FY) 2018, kan 

worden geleverd. Geïnteresseer-
den, waaronder Bell Helicopter, 
Airbus en Sikorsky, kregen 14 
dagen tijd om te reageren. 
Op 28 december was het de beurt 
aan de RfP voor de ontwikkeling 
van een nieuw Joint Surveillance 
Target Attack Radar System ter 
vervanging van de E-8C JSTARS. 
Het gaat om onder meer het cas-
co, communicatiesystemen, radar 
en de battle management com-
mand and control-combinatie. Een 
en ander moet gaan resulteren in 
de aflevering van drie Engineering 
and Manufacturing (EMD) toe-
stellen voor het testwerk. Er zijn 
contractopties voor een Low-Rate 
Initial Production (LRIP) Lot van 
twee toestellen en drie Full-Rate 
Production (FRP) Lots van elk vier 
toestellen, in totaal 17 toestellen. 
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ning van Franse luchtmachtvlie-
gers. De Armée de l’Air gaat deze 
Zwitserse turboprop-trainers in 
de trainingssyllabus van Rafa-
le-vliegers inzetten als overbrug-
ging naar de Alpha Jet, en dus 
niet de Alpha Jet vervangen zoals 
sommige media eerder meldden. 
Primaire contractpartner voor de 
Franse luchtmacht in dit project is 
Babcock Mission Critical Services 
France, terwijl Pilatus als sub-
contractor optreedt. Het contract 
heeft een looptijd van 11 jaar.
Tegelijk met de Franse deal liet 
Pilatus weten nog twee andere, 
bescheidenere verkoopsuccessen 
te hebben geboekt voor de PC-21. 
Het Britse QinetiQ schafte twee 
toestellen aan. Die worden uitge-
rust met gemodifi ceerde instru-
menten om bij de Empire Test Pilot 
School (ETPS) op de vliegbasis 
Boscombe Down te gaan dienen 
voor de opleiding van testvliegers 

BUITENLAND

Vóór de RfP-datum hadden de 
drie gegadigden, Northrop Grum-
man, Lockheed Martin en Boeing, 
een periode van elf maanden 
afgesloten van de pré-EMD. Dit 
hielp onder meer bij verlaging van 
het risico voor de integratie van 
het wapensysteem. Het wordt een 
open competitie met een geplan-
de gunning van de opdracht in FY 
2018. Naar verwachting behaalt 
het toestel in het laatste kwartaal 
van FY 2024 de Initial Operational 
Capability (IOC).
Op 30 december zag de RfP voor 
de T-X, de opvolger van de T-38 
Talon, het licht. Het is de start van 
een competitie waaraan naar ver-
wachting een zestal gegadigden 
deelneemt. Het contract voor 350 
toestellen en het gehele trainings-
systeem ter waarde van zo’n 16,3 
miljard dollar zou nog in 2017 ver-
leend moeten worden. Het omvat 
de ontwikkeling en productie van 
de eerste vijf toestellen met onder 
meer missieplanningssystemen 
en initiële reserve-onderdelen. Dit 
wordt gevolgd door twee LRIP’s 
en negen FRP’s. IOC staat gepland 
voor uiterlijk 2024.
Op de valreep werd nog bekend 
dat Raytheon en Leonardo zich 
als team hebben teruggetrokken 
met hun T-100 (een versie van 
Leonardo’s M-346 Master) uit de 
T-X competitie. In een gezamen-
lijke persverklaring werd gesteld 
dat het niet mogelijk bleek een 
zakenovereenkomst te sluiten die 
in het beste belang was van de 
USAF. Ook werd bekend dat Nor-
throp Grumman nog niet defi nitief 
had besloten over deelname aan 
de T-X competitie.

CVN 69
De Eisenhower Carrier Strike 
Group (Ike CSG) 10, met als vlag-
genschip het vliegdekschip de 
USS Dwight D. Eisenhower (CVN 
69), verliet op 26 december 2016 
het operatiegebied van de Zesde 
Vloot. Er werd onder meer lucht-
steun  verleend binnen Operation 
Inherent Resolve en deelgenomen 
aan maritieme veiligheidsopera-
ties in de Arabische Golf (opera-
tiegebied van de Vijfde Vloot) en 
Middellandse Zee. In de laatste 
ook samen met de Franse carrier 
Charles de Gaulle (R91). De Ike, 
met Carrier Air Wing (CVW) 3 aan 
boord, had op 1 juni zijn thuisha-
ven Norfolk (Virginia) verlaten. 
CVW 3 beschikte over F/A-18C/
E/F, EA-18G, MH-60R/S en E-2C/D 
toestellen en voerde op 28 juni 
zijn eerste luchtaanvallen uit. In 
totaal werden 1.685 gevechtsmis-
sies gevlogen. De Ike was op 30 
december terug in Norfolk.

Na Zwitserland koos Frankrijk als tweede Europese land voor de Pilatus 
PC-21. Op de foto starten twee van de acht PC-21’s van de Zwitserse lucht-
macht vanaf de vliegbasis Emmen tijdens een trainingscursus voor vliegin-
structeurs, wat de lege achterstoelen verklaart. [Kees van der Mark]

A-29 Super Tucano
Op 8 december 2016 werd bekend 
dat het 81st Fighter Squadron 
op Moody in de periode febru-
ari 2017- eind 2018 ook de A-29 
opleiding verzorgt van 12 Libanese 
vliegers en 22 man onderhouds-
personeel die later in Libanon 
gaan fungeren als instructeurs. 
Sinds februari 2015 verzorgt het 
81st al de opleiding van Afghaans 
personeel. Het aantal Super Tuca-
no’s  wordt uitgebreid naar 14. 
De Libanese regering wil onder 
meer zes A-29’s, acht PT6A-68A 
turbopropmotoren, onderdelen 
en logistieke ondersteuning 
aanschaffen ter waarde van 462 
miljoen dollar.
[Theo van Geffen en Sandor 
Kocsis]

NH90
De eerste van achttien bestelde 
NH Industries NH90 Sea Lions 
voor de Duitse Marinefl ieger 
maakte op 8 december zijn 
eerste vlucht. Dat gebeurde vanaf 
Donauwörth, het fabrieksveld van 
Airbus Helicopters in Zuid-Duits-
land. De Sea Lion is gebaseerd 
op de maritieme NATO Frigate 
Helicopter (NFH)-variant van de 
Europese helikopter, die ook in 
gebruik is bij het Nederlandse 
Defensie Helikopter Commando. 
De Bundeswehr gaat de 21 reste-
rende Sea King Mk41-helikopters 
van Marinefl iegergeschwader 5 
op de vliegbasis Nordholz – die 
inmiddels ruim veertig jaar oud 
zijn – vanaf eind 2019 vervangen 
door de Sea Lions, een proces dat 
in 2022 voltooid moet zijn. De Sea 
Lions krijgen dezelfde taken als 
de Sea Kings: search and rescue, 
maritieme verkenning, special 
forces-missies en transport van 
personeel en materieel. Be-
halve vanaf land kunnen ze ook 
opereren van Type 702 combat 
support ships uit de Berlin-klasse. 
De eerste heli wordt de komende 
jaren gebruikt voor een test- en 
kwalifi catieprogramma, samen 
met een tweede exemplaar dat 
zich momenteel in de afbouwfase 
bevindt. Serieproductie van de 
overige zestien start komende zo-
mer. Vijf andere Europese landen 
vliegen al met de NFH-versie van 
de NH90: België, Frankrijk, Italië, 
Nederland en Noorwegen. Van de 
129 bestelde NFH’s vlogen er eind 
vorig jaar 69, die op dat moment 
meer dan 30.000 vlieguren had-
den geklokt.

PC-21
Het hing al enige tijd in de lucht, 
maar op 30 december 2016 werd 
het contract ondertekend voor de 
aanschaf van zeventien Pilatus 
PC-21’s ten behoeve van de trai-

De eerste voor de Duitse marine bestemde NH90 Sea Lion tijdens zijn 
luchtdoop op 8 december 2016. Marinefl iegergeschwader 5 op Nordholz 
neemt tussen eind 2019 en 2022 achttien van deze maritieme helikopters 
in gebruik ter vervanging van de Sea King Mk41’s. 
[Airbus Helicopters, Christian Keller]

en fl ight test engineers. Bij de 
ETPS vervangen ze de Hawk T1’s 
en Alpha Jets, die relatief oud en 
daarmee kostenineffi ciënt zijn. 
Verder zette Jordanië een optie 
voor twee PC-21’s om in een or-
der, waarmee het aantal bestelde 
vliegtuigen voor de Jordaanse 
luchtmacht op tien komt.
Het orderboek voor de PC-21 telt 
inmiddels 209 exemplaren. Qatar, 
Saoedi-Arabië, Singapore, de 
Verenigde Arabische Emiraten 
en Zwitserland vliegen al met de 
nieuwe trainer; Australië ontvangt 
de eerste van 49 stuks halver-
wege dit jaar. Na Zwitserland is 
Frankrijk het tweede Europese 
land dat voor de PC-21 kiest. Pi-
latus hoopt dat andere landen op 
dit continent nu hetzelfde zullen 
doen. [Kees van der Mark]
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Verslag excursie Airbus 
Een bijzonder gezelschap was het wel dat op zaterdagochtend 27 augus-
tus 2016 aan boord stapte van de KL 1301 naar Toulouse, veertien mannen 
en een vrouw, allen op een of andere wijze gelieerd aan luchtvaart en/of 
ruimtevaart. 
Direct de eerste dag werden we meegenomen naar Aeroscopia, een 
permanente expositie van Airbus. Het museum geeft een goed overzicht 
van de Franse luchtvaarthistorie, ingedeeld naar decennia en gelardeerd 

Amerikareis 4  
Reis naar Smithsonian Collections in Washington DC 
& US Naval Aviation tgv. 100 Jaar NL Marineluchtvaart
18-24 maart 2017 voor leden KNV ‘Onze Luchtmacht’
en KNVvL.

Voorlopig programma
18.3  Directe KLM-vlucht naar Washington
19.3  Bezoek aan Smithsonian Aeronautical Collections:
         Air & Space Museum & Udvar-Hazy Dulles Airport
20.3  Bezoek aan Norfolk Naval Base voor presentaties
21.3  Bezoek aan Norfolk Naval Shipyards
22.3  Bezoek Pensacola Naval Aviation Expositions
23.3  Bezoek Pensacola Naval Air Base e.o.
23.3 Terugvlucht Delta, aankomst middaguur Schiphol 24.3.
Kosten: Euro 1895,- all-in, exclusief niet-aangeboden  
lunches/diners, toeslag eenpersoonskamer 315,-
Aanmelding p.o.: mikekasteleijn@gmail.com/0653772424,
Reisorganisatie V&C, wijzigingen voorbehouden. (MK)

De excursiegangers voor een A380 in aanbouw bij Airbus. 
[A. Tchaikovski, Airbus]

met internationale videobeelden en modellen van alle Franse successen. 
Verder zowel binnen als buiten vele vliegtuigen waaronder prototypes van 
Caravelle, Concorde en A300. Hoe vliegtuigen eruitzien na een lang en 
soms wat korter leven, konden we vervolgens ervaren op het terrein van 
de Association Ailes Anciennes Toulouse. Een vereniging die sinds 1980 
met een grote groep vrijwilligers vliegtuigen restaureert. De collectie is 
meer dan 100 machines groot, waarvan ongeveer de helft te bezichtigen 
is op het terrein dat vlak naast Aeroscopia ligt. Sommige vliegtuigen mooi 
gerestaureerd, andere konden nog wel wat aandacht gebruiken. 
Zondag 28 augustus brachten we geheel door in Cité de l’espace. In dit 
themapark wordt niet alleen aandacht besteed aan de luchtvaart, maar 
ook aan de ruimtevaart, meteorologie, astronomie e.d. Modellen van 
zowel Europese als Amerikaanse en Russische ruimtevaartuigen staan 
er op een groot terrein op ware grootte opgesteld en zijn gedeeltelijk van 
binnen te bezichtigen. Eigenlijk is een dag te kort om alles te bekijken 
en te beleven. De centrifuge stoel, waarin je g-krachten kunt ervaren, 

Met een lunch in het bedrijfsrestaurant van de Vliegbasis Gilze-Rijen heeft 
het Landelijk Bestuur van de KNVOL op 26 januari het bestuur van de 
Stichting De Brik bedankt voor haar inspanningen het monument van De 
Brik, het vliegtuig waarmee voor de Koninklijke Luchtmacht in 1913 alles 
begon, te helpen realiseren. Voorzitter Tom de Bok bood tot slot ieder van 
de bestuursleden van de Stichting ook nog de KNVOL-coin aan. V.l.n.r.: 
Bert van Slooten, Folkert Horst, Michiel Kasteleijn, Jan Willem Storm van 
‘s Gravesande, Tom de Bok en Elly Blokhuis. [WFH]

Het roestvrijstalen model van De Brik staat op een rotonde in de buurt van 
het dorp Soesterberg. De Soesterbergse ‘vlieghei’, later uitgebouwd tot de 
Vliegbasis Soesterberg, wordt ook wel de bakermat van de KLu genoemd.
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De Koninklijke Nederlandse Vereniging 
‘Onze Luchtmacht’...

...stelt zich ten doel de interesse te stimuleren voor luchtstrijdkrachten in 
algemene zin en die voor de Koninklijke Luchtmacht in het bijzonder.

Landelijk Bestuur: 

Voorzitter: Drs. A.A.H. de Bok (Commodore b.d. KLu), 
voorzitter@onzeluchtmacht.nl

Vice-voorzitter: P.W.W. Wijninga (Kolonel b.d. KLu), 
vicevoorzitter@onzeluchtmacht.nl
 
Secretaris: R.O.J.M. Lambermont (Luitenant-kolonel-vlieger b.d.)
Willibrorduslaan 77, 5581 GB Waalre.
secretaris@onzeluchtmacht.nl

Penningmeester: Drs. P.M. Paauw,
penningmeester@onzeluchtmacht.nl

Activiteitencoördinator: R.H. de Jong (Majoor b.d. KLu),
ac-coordinator@onzeluchtmacht.nl

Jeugdcoördinator: J.R. Boer (Adjudant-onderofficier KLu,
jeugdbeleid@onzeluchtmacht.nl

Verenigingsraad: Ir. W.F. Helfferich; K.H. Kroon; J.M.G. van Laarho-
ven; J. Meindersma; Ir. G. van Putten; Mr. H.J. Ribbink; F.A. Schuering 
(Lt-Kol b.d. KLu); R. Stavast; F. van der Vaart (Kol b.d. KLu); M. Vring.
 
Leden Algemene Raad: K. van Doodewaerd; L.A. Joosse (Kol KLu); 
Drs. R. Knops (Lt-kol (R) KLu), lid Tweede Kamer; Dr. J.M. Schrö-
der; Dr. D. Starink (Lt-Gen b.d. KLu); Mr. B.J. Swagerman, lid Eerste 
Kamer.

Ereleden: H. Blouw; J. Ch. Breukelaar (Maj b.d. KLu); M.M.W. Kaste-
leijn.

VERENIGINGSNIEUWS

Deelen

Dr. Dierikx tijdens zijn lezing voor 
de Regio Deelen. [jvg]

heb ik maar links laten liggen. Dat geldt eveneens voor de ‘moon gravity 
simulator’. Maar een bezoek aan het planetarium met een prachtige 
voorstelling, liet ik me niet ontgaan. Interessant waren ook de exposities 
die door Meteo France worden verzorgd. Apparatuur voor het meten van 
luchtvochtigheid, luchtdruk etc. staan buiten opgesteld. Binnen wordt 
onder meer op heldere wijze uitgelegd hoe meteo berichtgeving tot stand 
komt. 
Tijdens de bbq ‘s avonds hadden we in ieder geval voldoende stof tot 
gesprek. 
Maandag 29 augustus zou het hoogtepunt van de reis worden. Een 
bezoek aan de assemblagelijnen van Airbus. In de ochtend bezochten we 
de lijnen van de A320 en A350. In de middag, na een voortreffelijke lunch 
aangeboden door Airbus, was de A380 aan de beurt. Indrukwekkend om 
te zien hoe geordend en strak gepland er gewerkt wordt. Efficiency staat 
hoog in het vaandel. In de nieuwe assemblagehallen staan de vliegtuigen 
naast elkaar, zodat ze onafhankelijk van elkaar naar binnen en naar 
buiten kunnen worden gereden. Al die Airbussen in aanbouw geven een 
mooi en apart schouwspel. Terwijl het materiaal van de romp, die bestaat 
uit composiet, nog gewoon zichtbaar is, heeft de staart als eerste al de 
kleuren en het logo van de koper. De onderdelen worden op verschillende 
locaties in Europa gemaakt en door de lucht en via de weg vervoerd. Dat 
is een hele klus omdat de afmetingen van met name de A380 enorm zijn: 
lengte 73 meter, spanwijdte bijna 80 meter en hoogte meer dan 24 meter. 
Dat is toch iets anders dan de Cessna 172 waar ik zelf in de regel mee 
vlieg. 
Eind van de middag terug naar Amsterdam, niet met een A380 maar 
met een gezellige kleine Boeing 737-700, nagenietend van een mooi en 
leerzaam weekend. Dank aan Airbus Industries die deze interessante 
reis mede mogelijk heeft gemaakt en natuurlijk dank aan ‘onze man ter 
plaatse’ de heer Schunselaar die ons drie dagen lang enthousiast heeft 
begeleid. 
Mr. Drs. Ineke van der Meule

Fokker
Op 8 november verzorgde dr. 
Marc Dierikx een lezing over 
Anthony Fokker (1890-1939). 
Dierikx is senior researcher bij 
de Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen. 
Zijn specialiteiten zijn naast 
de Nederlandse buitenlandse 
politiek, development cooperation 
policy, Amerikaanse Studiën en 
technologiegeschiedenis vooral 
ook de luchtvaartgeschiedenis.
Dierikx raakte gefascineerd door 
het kleurrijke leven van de lucht-
vaartpionier Anthony Fokker. Hij 
begon zijn lezing met het tonen 
van een zeer zeldzaam stukje 
film uit 1930 dat is opgedoken in 
South-Carolina. Het is augustus 
1918 en we zien Anthony gezel-
lig  in de Somme spetteren met 
Hermann Göring die hij kopje 
onder drukt (hij moest altijd win-
nen). Dit laat al iets zien van de 
durfal en avonturier Fokker.
Een echte ingenieur/vliegtuigbou-
wer is Fokker niet. Hij was vaak 
de laatste van de klas met veel 
onvoldoendes. Nadat zijn vader 
hem naar Duitsland gestuurd had 
om dan maar Automechaniker te 
worden, wilde Fokker iets met 
vliegtuigen gaan doen. Zo heeft hij 
zes weken lang een cursus vlieg-
tuigbouw gevolgd in Mainz. 
Bekend is hij vooral geworden als 
onverschrokken piloot. Hij heeft 
zijn leven vaak in de waagschaal 
gesteld om het maar vooral te 
kunnen maken in de luchtvaart. 
Van 1910 tot 1914 heeft hij vlieg-
tuigen gebouwd in Duitsland. Zijn 
eerste vliegtuig noemde hij “De 
Spin”, waarmee hij op 31 augustus 
1911 boven Haarlem vloog.
Bekend is ook het verhaal van 
een gesynchroniseerde mitrail-
leur waarmee de piloot door 
de propellerschijf kon schieten 
zonder de bladen te beschadigen. 
Volgens Dierikx had Fokker het 
idee ‘gestolen’ van een Zwitserse 
ontwerper. Dus ging hij en niet de 
Zwitser de geschiedenis in. 
Fokker raakte bevriend met 
Manfred von Richthofen, de 
Rode Baron. Beiden profiteer-
den van deze vriendschap. Door 
list en bedrog heeft Fokker zijn 
kennis over vliegen en vliegtui-
gen kunnen vergroten en bleef 
hij de concurrentie telkens een 
stap voor. In tegenstelling tot 
wat vaak gedacht wordt heeft 
hij op het einde van de oorlog 
zijn toestellen (zijn kapitaal) niet 
stiekem maar op een heel legale 
wijze naar Nederland vervoerd. 
Terug in Nederland ging het niet 
goed met het bedrijf Fokker. Hij 

probeerde vergeefs zijn toestellen 
te verkopen. Eigenlijk was hij een 
heel slechte zakenman. Hij  kon 
zijn succes  niet vasthouden. In 
1922 vertrok Fokker na zijn eerste 
huwelijk naar de VS. In 1923 heeft 
hij hier al zijn eerste vliegtuigfa-
briek opgezet. Uiteindelijk heeft 
hij het document om Amerikaan 
te worden nooit ondertekend.
Het complete verhaal met 
anekdotische onthullingen is te 
lezen op de website van Onze 
Luchtmacht.

Verloting
Op 13 december hadden we een 
social evening met film en verlo-
ting. Dit jaar geen quiz, maar de 
avond begon met een informa-
tieve documentaire “10 dagen in 
september `44” over de Slag bij 
Arnhem. 

Programma
14 februari: ledenverga-
dering met lezing majoor 
bd. Robert de Jong over de 
Luchtmachtvoorlichtingsdienst.
14 maart: Arend ”Eagle” 
Versteege, 30 jaar vlieger (KLu/
Swissair), vertelt deze avond over 
zijn loopbaan als (F-104) vlieger 
bij de KLu en over “De luchtvaart 
in al haar facetten”.
(Jan van Gent)

Limburg

DHC
Op 1 december bezochten we het 
Defensie Helikopter Commando 
te Gilze-Rijen. Tijdens de briefing 
werden ook de andere elementen 
van het DHC aangestipt, zoals 
De Kooy bij Den Helder, de door 
de heli’s nog steeds gebruikte 
Vliegbasis Deelen, het materieel  
en de diverse squadrons die  op 
Gilze-Rijen gevestigd zijn, en wat 
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Circa 30 personen van de regio NB/NL mochten in de avond van 7 decem-
ber 2016 foto’s zoals deze maken tijdens een bezoek aan de Vliegbasis 
Eindhoven. [Mike Schoenmaker]

Enkele bestuursleden van de regio NB/NL zetten tijdens de jubileumavond 
nog snel de laatste puntjes op de i voordat de luchtvaartquiz van start 
gaat. [Mike Schoenmaker]

Noord-Brabant & 
Noord-Limburg

Secretariaten van de Regiobesturen

* Regio Deelen: Drs. J. van Gent, 
 Griend 11, 6662 XS Elst, tel. 0481 373792.  
 E-mail: deelsecretaris@onzeluchtmacht.nl  
* Regio Limburg: C.J. Zielemans,
 Schuttershof 8, 6325 GB Berg en Terblijt, tel. 043 3114042 of 
 06 54336668. E-mail: limbsecretaris@onzeluchtmacht.nl
* Regio Noord: W.H. Hansma, Lichtboei 86, 9732 ID Groningen.
 Tel. 050 5494643 of 06 12214054. 
 E-mail: noordsecretaris@onzeluchtmacht.nl
* Regio Noord-Brabant/Noord-Limburg:   
 M.A.H.van Vorstenbosch, Markt 20-05, 5281 AV, Boxtel, 
 tel. 06 34860260. E-mail: nbnlsecretaris@onzeluchtmacht.nl 
* Regio Schiphol/Noord-Holland: R. Vis, 
 Redemark 26, 1355 LC Almere. tel. 036 5312558
 E-mail: schnhsecretaris@onzeluchtmacht.nl
* Regio Soesterberg: J.L. Miltenburg, 
 De Zwarte Ruiter 14, 3824 XA Amersfoort, tel. 033 4806547
 E-mail: ssbsecretaris@onzeluchtmacht.nl
* Regio Twente: E. Laros, R. Stolzstraat 118, 
 7558 CD Hengelo, tel. 074-2776595
 E-mail: twsecretaris@onzeluchtmacht.nl
* Regio West-Brabant/Zeeland: J.M.G. van Laarhoven, 
 Zandstraat 39, 4614 CA Bergen op Zoom, tel. 0164-256081.  
 E-mail: wbzsecretaris@onzeluchtmacht.nl   
* Regio Zuid-Holland: P.J. van Neerbos, Andreas Schelfhoutrade  
 28, 2908 CM Capelle a/d IJssel, tel. 06 1402 4275.  
 E-mail: zhsecretaris@onzeluchtmacht.nl

soms vergeten wordt: het oplei-
dingssquadron voor helikopter-
bemanningen in Fort Hood in de 
Amerikaanse staat Texas. Tevens 
werd de inzet van materieel en 
personeel in uitzendgebieden 
toegelicht, waarvan Mali momen-
teel  de belangrijkste is. Daarna 
werd een bezoek gebracht aan 
het 298 Squadron, wat uitgerust 
is met Chinook helikopters. Eerst 
werd een interessante uiteen-
zetting gegeven over de taken 
van het squadron door hoofd 
onderhoud, majoor De Lange. De 
oudere Chinooks zullen op termijn 
worden vervangen door nieuwe 
toestellen van het type F, een 
toestel dat ook het Amerikaanse 
leger gebruikt, met  daardoor 
standaardisatie en uiteindelijk een 
goedkoper product. Opmerkelijk 
is dat de vloot wordt uitgebreid 
met extra toestellen en dat in een 
tijd waar alleen maar inkrimping 
van materieel een gegeven is. 
Tijdens een tour over de basis 
werden we gewezen op een van 
de hangaars waar de restanten 
van de MH17 zijn opgeslagen en 
samengevoegd. Dit stuk grond 
is geen eigendom van Defensie, 
maar van het ministerie van 
Veiligheid en Justitie.

Programma
maart: Maastricht Airport, firma 
SAMCO
april: KLu-onderdeel 
mei: Koblenz, Wehrtechnische 
Studiensammlung der Bundeswehr
23-25 juni: Le Bourget, Paris Air 
Show in samenwerking met ACC 
Leeuwenborgh
september: Kleine Brogel
oktober: Soesterberg, EODD
november: Schiphol of Lelystad

Winnaars
Op 25 november sloten we ons 
jubileumjaar af met een leden-
avond op de Vliegbasis Eindhoven. 
Dit keer geen lezing, maar een 
gezellig samenzijn met een lucht-
vaartquiz en de bekendmaking 
van de winnaars van de regionale 
fotowedstrijd. Het thema van de 
wedstrijd was “Laat zien wat je 
zag”, met de bedoeling dat leden 
originele foto’s genomen tijdens 
onze activiteiten zouden indienen. 
De 3e prijs won Cees Vloemans 
met een foto van de Patrouille de 
France. Freek van Buul maak-
te een foto van fotograferende 
(bestuurs-)leden tijdens de Royal 
International Air Tattoo 2016 en 
won daarmee de 2e prijs. De ge-
lukkige winnaar was Jan Daemen 
met een foto van een startbaan 
van luchthaven Schiphol waarop 
het rubber van onderstellen van 
landende toestellen te zien is. Die 
foto kon hij nemen tijdens ons 
bezoek in 2013 toen één startbaan 
werd vrijgehouden voor ons om 
daar een groepsfoto te maken.

Eindhoven
Op 7 december bezochten we 
Vliegbasis Eindhoven. In overleg 

met de nieuwe basiscomman-
dant kolonel Boekholt-O’Sullivan 
en hoofd voorlichting majoor 
Tennekes organiseerden we een 
bezoek dat aan het einde van 
de middag startte. Onze ere-re-
giovoorzitter Hans van Haaften 
verzorgde een briefing over de 
vliegbasis, de organisatie, het 
takenpakket, de luchtvloot en de 
inzet daarvan. De avond stond 
in het teken van fotografie. Op 
het platform van de vliegbasis 
stonden een civiele Antonov 12 en 
van de Koninklijke Luchtmacht 
een KDC-10 en de Gulfstream 
IV geparkeerd. Deze hebben we 
uitgebreid kunnen fotograferen. 
Als toetje werd een Duitse C-160D 
Transall, die op het platform aan 
de overzijde van de startbaan 
stond vanwege technische proble-
men, ook naar het hoofdplatform 
versleept.

Programma
De leden ontvangen hun program-
ma voor het komende halfjaar 
medio februari. Houd u in ieder 
geval het weekend van de Royal 
International Air Tattoo bezet 
voor deelname aan onze reis 
naar deze show in Engeland. 
De Amerikaanse luchtmacht 
staat dit jaar centraal en het 
bekende demonstratieteam The 
Thunderbirds heeft inmiddels een 
optreden bevestigd.
(Mike Schoenmaker)

Noord

In Memoriam
Met ongeloof en verslagenheid 
hebben wij op zaterdag 21 januari 
2017 kennisgenomen van het over-
lijden van Peter Siemeling. 
Wij zullen Peter herinneren als 
een gerespecteerd bestuurslid bij 
de KNVOL Regio Noord die met 
veel bevlogenheid de organisatie 
en coördinatie op zich nam en ons 
met veel plezier zijn ideeën eigen 
wist te maken. Deze toewijding, 
zijn vriendschap en ervaring zullen 
wij voor altijd missen. Peter wilde 
nog zo veel doen.
Onze gevoelens van medeleven 
gaan uit naar zijn familie en wen-
sen hen veel sterkte bij het dragen 
van dit verlies.
Bestuur van de KNVOL Regio Noord
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Schiphol & Noord- 
Holland

Soesterberg

Kapitein-vlieger Mariëlle Winnubst-Benda klaar om haar vliegerlaarzen 
aan te trekken. [Rob Mooijen]

Majoor-vlieger “Boards” na afloop van zijn presentatie voor de Regio 
Schiphol/Noord-Holland. [Rob Mooijen]

Alouette III 
Kapitein-vlieger Mariëlle 
Winnubst-Benda begon op 16 
november in burgerkleding 
haar betoog over de Alouette III 
helikopter. Tot ze zei in burger 
gekleed te reizen doch als militair 
op te treden. Subiet pakte ze de 
voorgeschreven brandwerende 
onderlaag, trok het aan en gooide 
haar rok in de hoek. Daarna volg-
den de vliegeroverall en speciale 
laarzen en begon ze haar lezing in 
de gewenste vliegerkleding.
De Alouette III heeft 51 jaar bij 
Defensie gevlogen. De groep 
lichte vliegtuigen (GPLV) begon 
met de Piper Cub en de Beaver. 
Als helikopters kwamen eerst 
de Hiller Raven en de Alouette 
II. De Alouette III werd door de 

Landmacht gekocht en gevlogen 
door de Luchtmacht. De eerste 
levering was in 1964 met een 
totaal van 77 stuks, waarvan vijf 
stuks betaald werden door de KLu 
voor SAR-doeleinden. De eerste 
uitzending was  naar Tunesië in 
1970. Irak en Joegoslavië in 1991. 
Daarna Cambodja in 1992-1993 
en Bosnië in 1996. De Alouette 
werd voor veel taken gebruikt met 
het meest bekend VIP- en Royal 
Flight-vluchten. 

F-35
Op 28 november kregen we van 
majoorvlieger Geert Jan “Boards” 
van Benthem, Hoofd Operaties 
F-35 Transitie Team, een update 
over de F-35. De lezing begon 
met de rol van het jachtvliegtuig 
zoals luchtoverwicht, aanvallen 
op gronddoelen, ondersteunen 
van grondtroepen, informatie 
vergaren en dit alles in een hoog 

geweldsspectrum. De huidige 
F-16 is technisch en economisch 
verouderd en is niet meer opge-
wassen tegen moderne lucht-
doelraketten en ook niet tegen 
vliegtuigen met een betere radar. 
In feite kan een F-16 vlieger een 
dergelijke dreiging niet meer her-
kennen. Zo is een F-16 niet meer 
geschikt voor inzet boven Syrië. 
Hetzelfde geldt voor alle landen 
die moderne Russische raketten 
opgesteld hebben. Waarom de 
F-35? De F-35 is vijfde generatie 
met stealth en heeft door de vele 
sensoren informatiedominantie. 
Kan een “paraplu” zijn voor inzet 
van andere strijdkrachten  en kan 
een opponent storen. Het is een 
toekomstbestendige investering. 
Eind 2016 zijn ruim 100 F-35’s 
afgeleverd die 11.000 uur hebben 
gevlogen. Uitdagingen blijven de 
softwareupdates.  In de pers is de 
F-35 vaak bekritiseerd. Defensie 
is terughoudend geweest met 
feitelijke informatie mede omdat 
de vele goede kwaliteiten ook nu 
nog geheim zijn. Initiële opera-
tionele capaciteit is begin 2022. 
Het geluid van de F-35 is iets 
meer dan van de F-16 echter door 
lagere frequentie minder irritant. 
Uitfasering van de F-16 is voorzien 
in 2024. Aan het einde van de bij-
eenkomst vertolkte regiolid Daan 
Hendriksz de emotionele reactie 
van Theo Doorman  na het bekend 
worden dat het zeemansgraf van 
zijn vader Schout-bij-Nacht Karel 
Doorman  in de Javazee geschon-
den is. Samen met dat van 1200 
anderen. 

Programma
27 februari: ledenvergade-
ring met jaarverslag 2016 en 
bestuursverkiezing.
13 maart: lezing majoor-vlieger 
Bram over QRA vanaf Vliegbasis 
Volkel.
27 maart: lezing Roger Souppart 
en uitreiking eerste exemplaar 
boek over Teneriferamp 1977.
10 april: lezing Rien Tiehatten over 
geschiedenis van de Vliegbasis 
Twenthe.
12 april: bezoek aan Vliegbasis 
Eindhoven.
8 mei: lezing majoor Ellart Brus 
over vervanging KDC-10 door de 
A-310 MRTT. 
(Gerard van Putten)

Tweede Wereldoorlog. De V1 
en V2 zijn ontwikkeld voor het 
zoveel mogelijk toebrengen 
van schade aan de vijand. 
Nazi-Duitsland ontwikkelde 
onder leiding van Werner von 
Braun aan het begin van de 
Tweede Wereldoorlog raketten 
en vliegende bommen die zo 
groot mogelijke schade konden 
aanrichten aan hun vijanden. 
De V1 werd voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ontwikkeld 
en is veelvuldig afgeschoten naar 
Groot-Brittannië tijdens deze 
oorlog. De V1 was een geleid 
onbemande vliegtuig aangedreven 
met raketmotor terwijl de V2 een 
echte raket was. De V2 werd ook 
voor de de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkeld. De V2 werd 
ontwikkeld om doelen in Groot-
Brittannië aan te vallen. 
De ontwikkeling en productie 
van de V2 verliep stroef. Tijdens 
de eerste testen exploderen 
veel V2’s. De raketten ontploften 
tijdens de lancering of bij de 
eerste vlucht. Op verschillende 
plekken in Duitsland werden V2’s 
ontwikkeld en geproduceerd. 
De raketten werden vooral in 
Peenemünde getest. Tijdens 
de ontwikkeling kwamen een 
aantal problemen aan het licht; 
druk en gewicht van de tanks, 
onderdelen raakten beschadigd 
door de vibratie van de raket, 
geen stabiele vlucht, voortijdig 
exploderen van raket. Hierdoor 
liep de ontwikkeling veel 
vertraging op. 
Nadat verschillende kinderziektes 
opgelost waren, werden de 
raketten tussen eind 1944 en 
1945 ingezet om doelen in Groot-
Brittannië en België aan te 
vallen. V2’werden afgeschoten 
in Nederland langs de kust bij 
Den Haag en in de Achterhoek 
bij Enschede en Hengelo. Vanuit 
Duitsland werden V2’s naar België 
en Groot-Brittannië afgeschoten.
Tijdens de laatste dagen van 
de oorlog werden door Nazi-
Duitsland ruim 3000 V2’s 
afgeschoten. Vanuit Den Haag 
werden in het laatste half jaar 
van de oorlog ruim 1000 V2’s 
afgeschoten. Echter de  inzet van 
de V2’s  kwam te laat, anders 
had het verloop van de oorlog er 
anders uitgezien.
Na de Tweede Wereldoorlog 
werd de technologie van de V2 
gebruikt bij de ontwikkeling van 
raketten die later de bemande  
Apollo-vluchten naar de maan 
zouden sturen. De ontwikkeling 
werd mede mogelijk gemaakt 
omdat Werner von Braun zich na 
de oorlog aan de Amerikanen had 
overgegeven.

V2 (rectificatie)
Op 10 oktober gaf de heer 
Walbrecht een lezing over de 
ontwikkeling en inzet van de 
V1 en V2 raketten tijdens de 
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West-Brabant & 
Zeeland

In de Traditiekamer ‘Typhoon’.

Twente

De ondertekening om 3.13 uur. [WFH]

Blijk van waardering voor onze gastheren/begeleiders. [Erik Laros]

Fotografie
Op 12 december hield Harry 
Koning een lezing over militaire  
en burgerluchtvaartfotografie. 
Sinds 1967 is Koning al ama-
teurfotograaf. Het begon langs 
de baan van de voormalige 
Vliegbasis Twenthe waar de 
Nederlandse NF-5’s gestatio-
neerd waren. Vooral stijgende 
en landende vliegtuigen werden 
gefotografeerd evenals toestellen 
op de grond taxiënd of staand op 
de lijn. Om deze foto’s te maken 
stond hij langs de baan, buiten de 
basis. Later kon ook op de basis 
foto’s gemaakt worden. 
Na de NF-5 tijd kwamen de F-16’s 
en deze werden ook veelvuldig 
vastgelegd. Naast de NF-5 en F-16 
werden ook tal van andere vlieg-
tuigtypes vastgelegd: F-104, F-15 
(Amerikanen op Soesterberg), 
F-4, Fokker F-27 en vele andere 
bij de Nederlandse luchtmacht en 
buitenlandse luchtmachten vlie-
gende types. Vele toestellen met 
bijzondere kleurenschema’s, ju-
bileumkleuren en oorlogskleuren 
(bijvoorbeeld de Vietnamoorlog) 
bezochten Vliegbasis Twenthe 
regelmatig. 
In het begin werden de foto’s ana-
loog gemaakt. Pas later werden 
de vliegtuigen digitaal vastgelegd. 
In 2007 sloot Vliegbasis Twenthe 
en konden hier geen foto’s meer 
gemaakt worden. Rond deze tijd 
verhuisde Harry Koning naar 
Hoofddorp. Daar ontdekte hij de 
burgerluchtvaart. Sindsdien is hij 
veel langs de baan op Schiphol te 
vinden. Gewapend met ladder en 
camera met telelens om langs de 
verschillende banen Airbussen, 
Boeings en andere passagierstoe-
stellen fotograferen. 
 
Vliegers
Op 16 januari hield adjudant Sjon 
Selles een lezing over de selectie 
van vliegers bij de Koninklijke 
Luchtmacht. Selles vertelde over 
de procedure die jongeren moeten 
doorlopen om vlieger te worden 
bij de Koninklijke Luchtmacht. Het 
selecteren van geschikte vliegers 
voor de Koninklijke Luchtmacht 
is een lang en moeilijk proces. 
Er wordt begonnen met testen 
waaruit duidelijk moet worden of 
de persoon geschikt is om vlieger 
te worden. Indien de testen met 
goed gevolg zijn afgelegd komen 
de volgende onderdelen in de 
selectie aan bod; fitheidstest, 
psychologische test, medische 
keuring en vliegvaardigheidtest. 
Als de kandidaat geschikt is en 
medisch is goedgekeurd wordt 
bekeken op welke type vliegtuig 
hij of zij kan gaan vliegen. Dit 
kunnen de helikopters zijn, F-16 
of transporttoestellen. Op welk 

type de kandidaat gaat vliegen 
is afhankelijk van  geschiktheid, 
lichaamslengte en bezetting  op 
verschillende soorten vliegtuigen.

Programma
6 maart: lezing Alouette III.
27 maart–7 april: excursie Frysian 
Flag (exacte datum volgt).
24 april: lezing geschiedenis SAR.
12 mei: landelijke ALV.
15 juni: excursie MVK De Kooy. 

Adoptie
Op 8 december werd om precies 
3.13 uur PM het convenant, 
waarmee de adoptie van 313 
Squadron door de regio Twente 
een feit werd, ondertekend door 
commandant 313 Squadron luite-
nant-kolone-vlieger Niels “Elvis” 
Haarsma en regiovoorzitter Kees 
Kroon in het bijzijn van leden van 
de regio Twente, personeel van 
313 Squadron en van de Vliegbasis 
Volkel. De ondertekening werd 
voorafgegaan door toespraken 
van overste Haarsma, Kees 
Kroon en Tom de Bok, voorzitter 
KNVOL. Een door Herman Heino 
vervaardigd bord plus de voor de 
ondertekening gebruikte pennen 
(speciaal gegraveerd) werden 
als blijvend aandenken aan deze 
ceremonie overhandigd aan 313 
Squadron, waarbij sergeant Evert 
van de Pol extra in het zonnetje 
werd gezet als dank voor zijn 
inspanningen. Na het formele 
gedeelte viel onze regio de eer ten 
beurt om een uitgebreide mid-
dag-/avondexcursie te beleven, 
waarbij we getuige waren van de 
pre-flight van twee F-16’s en het 
vertrek van deze kisten en enkele 
collega’s langs de baan. Na afloop 
van de excursie werden nog twee 
fraaie borden met het squadron-
embleem aan onze gastheren en 

begeleiders van deze middag/
avond overhandigd door regiobe-
stuurslid Gerard Sessink (ex 313 
Squadron) als kleine blijk van zeer 
grote waardering.

Programma
16 februari: lezing Peter Krenz 
over onze “regio-noabers” 
JBG 36/JG 72 van Flugplatz 
Rheine-Hopsten.
Verder in 2017:  excursies naar 
Frisian Flag (Leeuwarden), Volkel 
en Gilze-Rijen. 
(Kees Kroon)

Volkel
Op 17 november brachten we 
een bezoek aan de Vliegbasis 
Volkel. Als echte F-16 basis en in 
samenwerking met de Vliegbasis 
Leeuwarden zijn de belangrijkste 
taken het zorgen voor luchtsteun 
en luchtverdediging. Vanaf 1 
januari 2017 bewaken Nederland 
en België bij toerbeurt het lucht-
ruim van de Benelux. De F-16’s 

onderscheppen vliegtuigen, die 
zich niet identificeren. Om deze 
Quick Reaction Alert (QRA) uit te 
kunnen voeren, zijn er afwisse-
lend Nederlandse F-16’s in Volkel 
of Leeuwarden paraat.
Naast deze operationele taak, 
wordt er bij grote regelmaat in 
binnen- en buitenland geoefend, 
om ervoor te zorgen dat mens en 
materieel permanent op een zo 
hoog operationeel niveau staan, 
dat de taken die door Nederland 
in internationaal verband zijn 
afgesproken, volledig verantwoord 
uitgevoerd worden. Er werd een 
bezoek gebracht aan Hangaar 
1 zijnde de enig overgebleven 
Duitse Deiselhangar. Daar is men 
bezig om een F-104 hopelijk zo 
ver te krijgen, dat die binnen 
enige jaren opnieuw mag gaan 
vliegen. Om dit te realiseren is 
er een Starfighter Rescue Team 
ontstaan als onderdeel van 
de Traditiekamer Typhoon. De 
bevlogenheid van de vrijwilligers 
is zo groot, dat wij mogen hopen 
dat hun en onze wens op termijn 
in vervulling gaat. Indrukwekkend 
is de hoeveelheid onderdelen, 
die grotendeels uit het oude 
Militaire Luchtvaart Museum uit 
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Alle deelnemers van de Regio WB/Z aan de excursie naar Volkel. 

Zuid-Holland

Inspecteur-Generaal Bart Hoitink geeft aan de leden van de Regio ZH 
geschiedenisles: van GPLV naar DHC.

Soesterberg is gekomen. Deze 
artikelen zijn volledig geïnventa-
riseerd. Men mist op dit moment 
wel enige zeer cruciale onderde-
len en hopelijk weet men die als-
nog te bemachtigen om het werk 
op termijn af te kunnen ronden. 
In de Traditiekamer Typhoon 
is ook de collectie Historische 
Vliegtuigen Volkel gevestigd. Na 
het Leerdock maakten we een 
groepsfoto in de poortlaan ook 
wel het ‘Laantje van Van Duren’ 
genoemd. Daar staan nu een 
F-104, een F-16 en een F-84F die 
daar dankzij het vele werk van 
Historische Vliegtuigen Volkel zijn 
geplaatst. 

Programma 
14 maart: ledenvergadering 
Woensdrecht.
april: excursie Frisian Flag 2017, 
exacte datum volgt. 
19 juni: bezoek vliegbasis 
Melsbroek (B.) 
(A.S. - G. Th.B.) 

Duo
“Uitzenden: onze core business”. 
Met deze titel startte op 28 
november een unieke duopre-
sentatie met als sprekers IGK 
luitenant-generaal Bart Hoitink 
en luitenant-kolonel Jorrit de 
Gruijter. De generaal nam ons 
mee naar het begin van het 
helikoptertijdperk bij Defensie 
en beschreef hoe de ontwikke-
ling verliep van de Groep Lichte 
Vliegtuigen (GPLV) tot het huidige 
Defensie Helikopter Commando 
(DHC). In de beginjaren (Hiller 
OH-23 Raven en Alouette II + III) 
werd de helikopter hoofdzakelijk 
gebruikt voor luchtwaarnemingen 
ten behoeve van de artillerie, later 
kwamen ook  transporthelikop-
ters (Cougar en Chinook) voor 
troepenverplaatsing ter beschik-
king en uiteindelijk deed ook de 
gevechtshelikopter (Apache) ter 

ondersteuning van de grond-
troepen zijn intrede. Ervaringen 
opgedaan tijdens uitzendingen 
naar onder meer Joegoslavië en 
Afghanistan hebben geleid tot het 
huidige uitzendingsmodel. Bij dit 
laatste onderwerp  aangekomen 
nam overste De Gruijter, medio 
oktober met Helidet 10 terugge-
komen vanuit Mali, de presentatie 
over. Hij schetste in het kort de 
ontwikkeling van de uitzendingen 
vanaf de tijd van de Koude Oorlog 
tot heden, waar het composite 
squadron het meest efficiënte 
uitzendmodel blijkt. Een fotopre-
sentatie liet zien hoe dit er in de 
dagelijkse praktijk bij een uitzen-
ding uit ziet. Naast het belichten 
van de operaties in Mali was er 
ook aandacht voor het feit dat de 
manschappen daar het overgro-
te deel van de uitzending op de 
basis verblijven. Ter compensatie 
worden er in groepsverband vele 
bezigheden georganiseerd, zoals 
sportdagen en directe beeldver-
bindingen met het thuisfront. In 
het voorjaar komt een eind aan de 
huidige opzet van de Malimissie. 
De laatste helikopters komen dan 
terug naar Nederland om de ge-
oefendheid van de vliegers weer 
op peil te brengen en het materi-
eel het noodzakelijke onderhoud 
te geven.

MQ-9 Reaper
Luitenant-kolonel Jan, com-
mandant van het 306 Squadron 
i/o, was op 16 januari de eerste 
gastspreker van het seizoen 
2017 van de regio Zuid-Holland. 
Oorspronkelijk zou de MQ-9 
Reaper dit jaar  operationeel zijn, 
maar zoals bekend heeft de poli-
tiek de aanschaf een aantal jaren 
opgeschoven en operationele 
inzet wordt niet eerder dan 2020 

verwacht . De KLu wil in totaal 
vier MQ-9 toestellen inclusief 
ondersteunend systeem (grond-
component) kopen.
Er zijn een drietal redenen die 
spreken voor de aanschaf: 1) de 
MQ-9 levert beelden ter onder-
steuning van operationele beslis-
singen, 2) collateral damage kan 
geëvalueerd worden en 3) draagt 
bij aan situational awareness. De 
MQ-9 package bestaat uit het 
onbemande vliegtuig, uitgerust 
met een elektro-optische en in-
fraroodsensor (EO/IR), een grond- 
en opervlakteradar en een laser 
voor aanwijzing van objecten. 
Verder is er een Synthetic Aperture 
Radar (SAR, een all weather radar 
sensor) en een Ground Moving 
Target Indicator (GMTI) aan boord. 
Al deze sensoren sturen via de 
grondcomponent data door ten 
behoeve van missieplanning, 
vluchtvoorbereiding, bestu-
ring van vliegtuig en sensoren, 
beeldinterpretatie, communi-
catie, onderhoud en simulatie. 
Het vliegtuig wordt vanaf een 
grondstation met ondersteuning 
van beeldschermen bestuurd. Het 
MQ-9 systeem voldoet aan het 
door de KLu gestelde eisenpakket 
en biedt een volledige turn-
key oplossing van sensor naar 
commandant. De Reapers zullen 
de taken van de F-16 TACRECCE 
overnemen. Invoering van de 
MQ-9 Reaper geeft ook stof tot 
nadenken, zoals raakvlakken met 
Remote warfare, werken in een 
hightech omgeving, uitvoering 
van operaties vanuit Leeuwarden, 
24/7 inzet versus van maandag 
tot vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. 
Stuk voor stuk zaken die de volle 
aandacht hebben bij de KLu.

Programma
15-16 maart: bezoek oefening 
Strike 2017 (Gunnery) bij Fassberg 
(Duitsland).
20 maart: briefing Gereedstelling 
en onderhoudsproces bij het 301 
Squadron door majoor Julius.
1 mei: briefing majoor Bart 
Aalbers over de berging van 
een Vickers Wellington uit het 
IJsselmeer.

Berichten uit Mali van 
Helidet 11

We zitten in onze laatste ‘nor-
male’ week. Volgende week 
staat Helidet 12 op de stoep en 
zitten we vol in de HOTO. Van een 
rustige afbouw is echter geen 
sprake, want dit is misschien wel 
de drukste week van allemaal. 
Tijdens de kerstdagen hebben we 
weinig rust gehad en draaiden 
de operaties volle bak door. Deze 
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Boeken

Flash Luchtvaart Winkel (180 m2)

én Internetwinkel te Eindhoven

 

Airpower II, de Koninklijke Luchtmacht.......192p..29,95
Consolidated Catalina, in Nederlandse dienst......44,95
Nederlandse Spitfires, in Cijfers en Letters.........  37,95
Luchtvaart 2017, het jaarlijkse overzicht !...184 p.17,95
Dutch Profile 23 Gloster Meteor Mk.4...........36 p.16,00
Interneringen van vliegtuigen tijdens de WO 1.... 49,95
Soviet and Russian Military Aircraft i/t Americas..46,00
Histoire des Unites 6 Le 350 (Belgian) Squadron.38,00
Combat Aircraft 118 Heinkel He.162 Volksjager...23,00

Diecast Modellen

Aviation 1/72 Sea Hawk MLD.........45,00
Oxford 1/72 Percival Proctor KLu...34,50
Herpa 1/200 Fokker 70 PH-KBX....64,95
Herpa 1/500 Boeing 777-300ER KLM 
Orange Pride..laatste exemplaren..38,95
Boeing 787-9 Dreamliner, KLM......32,95
Airbus A330-300, KLM "95 years"..29,90

   

 

Modelbouw

Valom1/72 Fokker T.V...........33,00
A-model 1/72 Dornier Wal F..54,95
Valom 1/72 Fokker T.V bommen-
  werper, diverse versies........33,00
LF Models 1/72 Fokker C.Vd.23,50
Airfix 1/72 Handley P. Victor .72,50
Academy 1/48 Hunter F.6......29,95

Flash Luchtvaart Winkel
Zeelsterstraat 177a, 5652 EG Eindhoven

16.000 verschillende luchtvaartboeken (nieuw & tweede
hands)... 6000 plastic bouwmodellen... 7000 stoffen

emblemen...decalsets...1000 diecast/desktop modellen

www.flash-aviation.nl
shop @ flash-aviation.nl                      tel. 040 – 25 25 661

Point of no return
Dit is volgens de achterflap 
het tweede boek van Clemens 
Degenaar en “een must voor 
iedereen die de luchtvaart en/of de 
zeilsport een warm hart toe-
draagt.” Deze uitgeverstaal doet 
geen recht aan de inhoud die een 
merkwaardige verzameling van 
losse verhalen is zonder enig ver-
band en waarbij zelfs onduidelijk is 
of ze echt zijn gebeurd of gedeelte-
lijk of zelfs volledig verzonnen.

Nederlandse Spitfires
In cijfers en letters
“Hiermee is dan het laatste boek 
over de Nederlandse Spitfire’s 
bij U op schoot beland. Alles wat 
bekend is op deze datum is in dit 
boek verwerkt, en daarmee kan ik 
zeggen dat alle voorgaande publi-
caties verouderd zijn geworden,” 
schrijft Harry van der Meer in ‘Het 
laatste woord…’ waarmee hij zijn 
nieuwste publicatie besluit.
Harry is dé Spitfire-specialist die 
‘alles’ weet over versies, regis-
traties en kleurenschema’s. Hij 
houdt zich met dit beroemde 
vliegtuigtype dan ook al sinds 1969 
bezig. In 1986 bracht Harry Dutch 
Spitfires Part 1 uit dat nog steeds 
als een soort standaardwerk wordt 
beschouwd. Maar, zoals Harry in 
zijn inleiding aangeeft, Coen van 
den Heuvel van Flash Aviation kon 
hem dankzij veelvuldig archiefbe-
zoek zoveel nieuw en onbekend 
materiaal beschikbaar stellen dat 
een nieuw boek gerechtvaardigd 

was. 
Zo dacht Harry - en daar ging 
ook iedereen vanuit - dat de in 
Engeland tijdens de Tweede 
Wereldoorlog aan Nederlandse 
vliegers ter beschikking gestelde 
Spitfires werden uitgeleend door 
de RAF. Maar dat bleek helemaal 
niet het geval: de Nederlandse 
staat moest gewoon elke Spitfire 
kopen en betalen voor onderhoud 
en reparaties. Bijzonder en ook 
onbekend tot nu toe is dat er ook 
twee (drie?) Nederlandse vrouwen 
op Spitfires hebben gevlogen. 
Ze vlogen die voor de ATA, de Air 
Transport Auxiliary, de organisatie 
die toestellen uit de fabrieken 
afleverde bij de operationele 
onderdelen. 
Omdat dit het definitieve boek 
moet zijn is het toch wel erg 
jammer dat de tekst niet door een 
eindredacteur is gecorrigeerd 
voor type- en taalfouten. Soms is 
de tekst daardoor zo verhaspeld 
dat het onduidelijk is wat bedoeld 
wordt en dat kan toch nooit de 
bedoeling zijn. En als we dan toch 
kritiek hebben: een inhouds-
overzicht had het opzoeken van 
onderwerpen aanzienlijk kunnen 
vereenvoudigen. Nu moet je 
het hele boek van 308 pagina’s 
doorbladeren…

Uitgave Lanasta, Emmen. ISBN: 
978-90-8616-133-1. Prijs € 37,95. 
(WFH)

week vliegen we elke dag en zijn 
we de nodige voorbereidingen aan 
het treffen voor onze opvolgers. 
Tussendoor zijn we ook nog 
andere zaken aan het afronden, 
functioneringsgesprekken, de 
VN-medaille uitreiking en de 
commando-overdracht. Oftewel, 
geen tijd om te verslappen! 

Operaties 
Tijdens kerstavond hadden we 
de C-LSK en de luchtmachtad-
judant op bezoek. Samen met 
PC-LAS en C-KMAR waren ze 
uitgenodigd bij onze Keek op de 
Week en aansluitend de bezin-
ningsdienst. Ik was nog geen 5 
minuten in mijn toespraak of ik 
werd bruut onderbroken. Ik moest 
NU naar Ops komen. De Fransen 
hadden ondersteuning gevraagd 
van twee Apaches, omdat een 
Frans-Zwitserse vrouw ontvoerd 
was in Gaostad. Na kort overleg 
met D-Ops en de VN hebben we 
de steun geleverd. Binnen twintig 
minuten hingen ze in de lucht. 
Helaas (of gelukkig) bleek de hulp 
overbodig en hebben we de rest 
van de avond standby gestaan. 
Uiteindelijk konden we nog net op 
tijd aanhaken bij de Xmas-party 
van Kamp Castor. De rustige 
kerstavond was dus voor het 
Helidet iets anders verlopen dan 
gedacht! 
Zoals Julius vorige keer al aangaf 
is heel Mali in de ban van het 
MOC-proces. Force HQ stelt 
de flexibiliteit van ons Helidet 
aardig op de proef. We moeten 
het MOC-konvooi van Kidal naar 
Gao begeleiden, maar dit krijgen 
we pas last minute te horen. 
Taskings wijzigen ieder uur. 
RC3 of RC4 levels shiften waar 
je bij staat. Twee Apaches QRF 
of een Chinook samen met een 
Apache? FLEXIBILITY IS THE KEY 
TO AIRPOWER... Zonder mokken 
leveren we als Helidet flexibiliteit, 
zodat het MOC proces doorgang 
kan vinden. 

Highlights algemeen 
Op vrijdag 23 december hebben 
we meegewerkt aan de eerste live 
uitzending op Facebook. De CDS 
had zijn facebookpagina ter be-
schikking gesteld, zodat we vanuit 
Kamp Castor vragen konden 
beantwoorden vanuit Nederland. 
Een mooi initiatief, zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Het diner op eerste kerstdag was 
tot in de puntjes geregeld. In drie 
shifts konden we met ongeveer 
950 personen genieten van een 
mooi kerstdiner. Het personeel 
van de keuken heeft vanaf 05:00 
uur hard gewerkt, zodat het heer-
lijke eten op tijd klaar was. Paling, 
nieuwe haring, zalm, hertenbief-

stuk en andere mooie gerechten 
zijn speciaal vanuit Nederland 
ingevlogen. Onze dank is groot 
aan iedereen die dit mogelijk 
heeft gemaakt. 
Gisteren hebben we op groot 
scherm de aflevering van Missie 
Max kunnen kijken. 
De TD heeft de eerste Apache 
klaargemaakt voor vertrek naar 
Nederland, omdat we deze niet 
meer inzetbaar krijgen. Hiermee 
is een begin gemaakt aan het ver-
trek van het Helidet uit Mali. Een 
dubbel gevoel. We weten dat we 
hier heel goed werk leveren voor 
Minusma, maar we beseffen ook 
heel goed dat mens en materieel 
aan rust toe zijn. 
DET 11 AIRPOWER WITH PRIDE! 
Niels, Commandant Helidet 11

Het detachement is inmiddels 
teruggekeerd, zie de rubriek 
Binnenland.
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Bestellen
Genoemde prijzen zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten. 
Gelieve bij de Ledenservice KNVOL-Woensdrecht te informeren of het 
gewenste artikel op voorraad is. Na de bestelling ontvangt u een fac-
tuur en de goederen worden onmiddellijk na ontvangst van de betaling 
aan u verzonden. 
Telefoon : 0164–750258 of per e-mail: ledenservice@onzeluchtmacht.nl 

Ledenservice KNVOL

Gerard Blokhuis 
Rijzendeweg 38
4634 TZ Woensdrecht
Tel. 0164-75 02 58
Mob.  06-29 581 972
ledenservice@onzeluchtmacht.nl

Ledenservice
Goodies

Neklint met KNVOL-opdruk.   4,00 

Hangtag met KNVOL-opdruk.   4,00 

Badges  

Fokker (laatste exemplaren)   2,50 actie

KNVOL wingmodel (laatste exemplaren)   7,50 actie

Boeken 

Airpower II. De Koninklijke Luchtmacht, 
de toekomst is nu. Auteurs Frank Crébas, 
Stephan de Bruijn

  29,95

Diversen

Placemats 42x30 cm, diverse vliegtuigen 2,50 actie

(1-2 stuks 2,50 per stuk; 3-4 stuks 2,00 p.s.)

Video Spitfi re 322 Squadron 1943-1945 7,50 actie

Reproductie Spitfi re 322 Squadron, WO 2 7,50

Onze Luchtmacht

Complete losse jaargangen Onze Luchtmacht 
vanaf 1999 

  10,00 

Complete gebonden jaargangen Onze 
Luchtmacht per twee jaar incl. opbergmap

18,50

Opbergmappen voor twee jaargangen Onze 
Luchtmacht 

  8,50 

Herhaalde oproep bladen
1949 – 1976

In nummer 6 van 2016 is er 
een oproep geplaatst om het 
bladenarchief van de KNVOL 
compleet te krijgen. Van diverse 
kanten zijn er bladen aangebo-
den, waarvoor onze hartelijke 
dank. De bladen zijn in het ar-
chief opgenomen. De donateurs 
hebben een leuke attentie van de 
KNVOL ontvangen. 
Nu zijn wij nog op zoek naar alle 
bladen uit de bovengenoemde 
periode. Ons streven blijft erop 
gericht om het archief voor het 

Programma Ledenwerfstand 
Eerste half jaar 2017

19 maart:
Kortrijk, Bronco Fan Day 2017 
22 april: 
Lelystad, Luchtvaartbeurs 
Aviodrome  

Nieuwe Website en KNVOL 
Ledenadministratiesysteem

Sinds 1 december 2016 hebben 
we een nieuwe website met 
daaraan gekoppeld een nieuwe 
ledenadministratie, hierdoor 
werken de oude inloggege-
vens niet meer. De KNVOL was 
hiertoe genoodzaakt omdat onze 
provider Club Webware is gefu-
seerd met All United. Hierdoor 
kon het bestaande KLAS niet 
meer worden ondersteund. 
Daarnaast hadden we zelf een 
aantal noodzakelijke wijzigingen 
geïdentifi ceerd. De transforma-
tie heeft iets langer geduurd dan 
verwacht, maar na wat aanloop-
problemen draait het systeem 
nu stabiel.  Het ‘nieuwe KLAS’ 
biedt ruimere mogelijkheden en 
is nu volledig geïntegreerd in de 
KNVOL-website. Inmiddels bent 
u een aantal malen per e-mail 
geïnformeerd over de inlogpro-
cedure in het ‘nieuwe KLAS’. 

Voor de volledigheid vindt u hier-
onder nogmaals deze procedure 
als u de eerste keer inlogt.

Ga naar de KNVOL-webpagina: 
https://onzeluchtmacht.nl
Vul in onder Leden login: 
Uw lidnummer (zie uw nieuwe 
ledenpas)
Klik op:    
‘nieuw wachtwoord aanvragen’
Vul uw lidnummer in in het veld 
dat verschijnt: uw lidnummer 
(zie uw nieuwe ledenpas)
Hierna verschijnt de knop 
Aanvragen: klik hierop.

U ontvangt vervolgens op uw 
e-mail een wachtwoord. Met dit 
wachtwoord kunt u vervolgens 
inloggen. 

Hierna kunt u aanklikken 
‘wachtwoord wijzigen’ en kunt u 
een eigen wachtwoord aan-
maken. Dit wachtwoord moet 
bestaan uit minimaal 6 tekens, 
waaronder minimaal 2 cijfers b.v. 
Tand15. 

Indien u tegen problemen 
aanloopt, neem dan contact op 
met de administratie per e-mail 
adminstratie@onzeluchtmacht.nl 
of telefonisch 0164 – 750 258.

26 maart - 7 april:
Leeuwarden, Frisian Flag 
27 - 28 mei:
Antwerpen, 26e Stampe en 
Vertongen Fly In 
04 - 05 juni:
Oostwold, Oostwold Airshow

nageslacht te completeren. 
Mocht u nog in het bezit zijn 
van exemplaren uit de boven-
genoemde periode en u bent 
bereid om er afstand van te 
nemen in het algemeen belang 
van de KNVOL, dan horen wij 
dat graag. 

Gelieve contact op te nemen 
met: 
Gerard Blokhuis, Rijzendeweg 
38, 4634 TZ Woensdrecht. 
Telefoon: 0164 - 750258
Mobiel: 06 - 29581972 
E-mail: ledenservice@onze-
luchtmacht.nl 
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In het eerste hoofdstuk vertelt 
de auteur in de ik-vorm over zijn 
pogingen in het jaar 1969 vlieger 
te worden en zijn ervaringen bij 
vluchten met een T-33 en een 
Harvard. 
Hij wordt echter luchtverkeers-
leider en zal van 1972 tot 2006 als 
vluchtleider bij Eurocontrol wer-
ken. Hij heeft t.b.v. de niet in het 
vak ingewijde lezer achterin een 
verklarende woordenlijst opgeno-
men, maar is helaas daarin niet 
altijd nauwkeurig. Zo was de EVO 
niet de Eerste Vliegeropleiding 
maar de Elementaire. En de TVO 
niet de Transito maar de Transitie 
Vliegeropleiding. Op bladzijde 
34 beweert hij zelfs dat 322 en 
323 Squadron met de Alouette III 
vlogen. Laten deze toenmalige 
Starfi ghtersquadrons het maar 
niet horen!
In hoofdstuk twee verhaalt hij over 
een groepsreis met zijn vrouw 
naar Italië, in 2010. Het waarom 
zal de meeste lezers en zeker de 
in luchtvaart geïnteresseerden - 
waar dit boek immers een must 
voor zou zijn - ontgaan. Daarom 
gaan we verder alleen nog in op 
de luchtvaartrelevante hoofdstuk-
ken. In hoofdstuk vier komt in een 
verhaal uit 1970 weer de militaire 
luchtvaart aan de orde. De ‘ik’ is 
nu verdwenen en er wordt verslag 
gedaan over twee met name 
genoemde vliegers die een narrow 
escape in een T-33 beleven. Het 
zou zelfs de meest bizarre vlucht 
in een T-33 zijn. Maar is het echt 
gebeurd? En gaat het om deze 
personen of zijn de namen gefi n-
geerd? Twijfels. In het boekje van 
Coen van den Heuvel over het ‘KLu 
Crash Archief’ is er in ieder geval 
in dat jaar niets van te vinden. 
In hoofdstuk zes komt een Spitfi re 
in beeld. Exact 60 jaar na dato 
meldt deze zich weer op de radio 
bij Eurocontrol. Dit is natuurlijk 
duidelijk fi ctie. Het callsign 3WH21 
zou een combinatie van 3W-21 en 
H-21 kunnen zijn, een registratie 
van een Spitfi re van 322 Squadron. 
In het laatste hoofdstuk ten slotte 
gaat het over een bezoek van de 
toenmalige Italiaanse premier 
Andreotti aan West-Duitsland. 
Boven de Bondsrepubliek moet 
het toestel van de premier worden 
begeleid door vier F-4 Phantoms. 
Door verwarring rond twee op 
hetzelfde moment bij elkaar in de 
buurt vliegende DC-9’s van Alitalia 
begeleidden de F-4’s het verkeer-
de toestel Dit zou best eens zo 
gebeurd kunnen zijn.
Dit 124 pagina’s omvattende boekje 
in het formaat 15x21 cm wordt 
uitgegeven door Servo in Rolde. 
ISBN 9789057861444. Prijs € 18,50. 
(WFH)
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Evenementenkalender 

t.b.v. Veteranenverenigingen en Contactgroepen Postactieven 
Koninklijke Luchtmacht

Maart 
02 maart Algemene Ledenvergadering met diner CGPA AOCS/Nieuw  
 Milligen
08 maart   Voorjaarsbijeenkomst CGPA GGW
11 maart Gourmetmiddag CGPA regio Arnhem
 Algemene Ledenvergadering en Reünie 
 Vredesmissieveteranen Koninklijke Luchtmacht (VmVKLu)  
 te Bronbeek Arnhem
14 maart Voorjaarssocial en ALV CGPA Volkel
 Lente inloopsocial CGPA Gilze-Rijen
16 maart Algemene Ledenvergadering en reünie CGPA regio  
 Eindhoven
21 maart Social CGPA regio Arnhem

April 
01 april Paasbingo CGPA regio Arnhem
17 april Paasbrunch CGPA regio Arnhem
18 april  Inloopmiddag CGPA AOCS/Nieuw Milligen
20 april Reünie KLu-veteranen NL Nieuw Guinea 1958-1962  
 De Brik Soesterberg
25 april Algemene Ledenvergadering met social CGPA regio Arnhem
26 april Reünie Veteranenvereniging Dpl LSK Indië-periode  
 Bronbeek Arnhem
 Algemene Ledenvergadering met social en maaltijd CGPA  
 Gilze-Rijen
Mei 
04 Mei Dodenherdenking KLu (Soesterberg)
 Dodenherdenking Amsterdam 
05 Mei Bevrijdingsdefilé (Wageningen) 
09 mei Reüniesocial CGPA Volkel
09 mei Bezoek Grolschfabriek& Crashmuseum CGPA   
 AOCS/Nieuw Milligen
10 mei Reünie 15-jarig bestaan CGPA GGW
17 mei  Reünie Klu-veteranen 322 Spitfire Sqn Indië-periode CNA  
 Soesterberg
17 mei  Social CGPA regio Eindhoven
21 mei Reünie Veteranen en weduwen van veteranen vh Commando  
 Luchtvaarttroepen (LVT)te Bronbeek Arnhem.

Marine Luchtvaartdienst 100 jaar
‘Een eeuw Marine Luchtvaartdienst’ wordt de titel van het boek dat 
momenteel geschreven wordt door een aantal prominente, histo-
risch onderlegde oud MLD’ers. 18 augustus 2017 bestaat de Marine 
Luchtvaartdienst (MLD) namelijk 100 jaar en dat moet gevierd worden. 
“Dit boek wordt een allesomvattende, compacte geschiedschrijving van 
de MLD vanaf het ontstaan in 1917 tot heden,” vertelt commandeur b.d. 
Anne van Dijk, oud-vlagofficier van de MLD en een van de schrijvers. 
“Naast de historische tijdlijn leggen we de focus op persoonlijke ver-
halen om het boek levendig en leesbaar te houden.” Naar verwachting 
wordt het boek ‘Een eeuw MLD’ augustus dit jaar uitgebracht. 
Daarnaast wordt in het kader van 100 jaar MLD op vrijdag 15 september 
een grote reünie georganiseerd, toegankelijk voor alle (oud) MLD’ers, 
burger of militair. Om aanwezig te zijn bij de reünie kunt u zich 
aanmelden via 100jaarmld@gmail.com of middels een brief naar 990 
Squadron, t.a.v. mevrouw L. Kikkert, Rijksweg 20, 1786 PT Den Helder. 
Vermeld hierbij het volgende:   
·         Naam  
·         Voorletters  
·         Adres  
·         E-mailadres  
·         Dienstvak  
·         Laatste rang  
·         Laatste functie  
·         Brevet  
·         Laatste squadron
U kunt zich aanmelden voor de reünie tot en met 1 mei 2017. U ontvangt 
voor 1 juli 2017 een bevestiging met formele uitnodiging.

DIENSTVERLATERS CLSK

Op 15 december j.l. vond op het Hoofdkwartier CLSK een bijeenkomst plaats voor bestuursleden van de Stichting Federatie Oudgedienden van de Militaire 
Luchtvaart (MILU) en de bestuursleden Contactgroepen Postactieven. Onder andere werd de P-CLSK bijgepraat over de ontwikkelingen door het bestuur 
MILU vanuit het perspectief van de veteranen. Gedurende de dag vonden diverse presentaties plaats voor een geïnteresseerde en enthousiaste groep 
bestuursleden over actuele thema’s, waaronder operaties waar CLSK aan bijdraagt. Het eind van de dag bood ruimte voor onderlinge contacten tijdens 
een sfeervol samenzijn.

Een van de iconen van de MLD was de SP-2H Neptune, hier gefotografeerd 
op MVK Valkenburg in juni 1968. Let op het zwaaiende bemanningslid, uit 
het luik bovenop de romp. [WFH]
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