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Briefing      
Een nieuw kabinet: nieuwe ronden nieuwe kansen?

CONUS en Red Flag
De Luchtmacht wil dit jaar de lacunes in de capaciteiten weer 
aanvullen, onder meer met oefeningen in de VS.  

100 jaar MLD, deel 1
De Marine Luchtvaartdienst werd op 21 augustus 1917 opgericht 
toen het vliegkamp De Mok op Texel in dienst werd gesteld.

Kaak van de Draak (slot)
Toen het maar niet lukte de Thanh Hoa-brug neer te halen werd 
besloten het te proberen met drijvende mijnen.

Gunnery in Bergen-Hohne
‘Kom kijken als we met onze Apaches schietoefeningen in 
Duitsland gaan doen’, zo luidde de uitnodiging aan de Regio ZH.

Poster
F-16AM van 148th Fighter Squadron, 162nd Fighter Wing, 
Netherlands Detachment Tucson Arizona, Tucson IAP. [WFH]
 
Bij de Dutch Masters op Twenthe
Cees van Holstein kreeg in 1959 te horen dat hij deel mocht 
gaan uitmaken van een conversie-eenheid voor de F-104G.

Column kolonel b.d. KLu drs. Anne Tjepkema
Nieuwe minister, behoud de Cougar!

Binnenland

Buitenland

Verenigingsnieuws en nieuwe boeken

Dienstverlaters CLSK

Omslag
Eindelijk hadden de Apaches van 301 Squadron dan weer tijd om 
te oefenen in het gebruik van hun boordwapens. Dat deden ze 
op het oefenterrein in het Duitse Bergen-Hohne. En vanwege de 
bijzondere band tussen dit squadron en de Regio Zuid-Holland 
mocht een aantal leden daarbij zijn en met eigen ogen zien hoe 
dat gaat! [WFH]
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Een nieuw kabinet:
nieuwe ronden nieuwe kansen?
De verkiezingen zijn geweest. Verkiezingen zijn een groot goed. 
Er was dit keer veel te kiezen, eigenlijk teveel. Verkiezings-
programma’s van de 28 partijen waren niet weg te harken. 
Honderden pagina’s tekst met veel ideeën en beloften hoe 
Nederland een nog beter land kan worden. Nu de formatie is 
begonnen en er met minstens vier partijen een coalitie gevormd 
moet worden, zult u zien dat veel van hetgeen de partijen in hun 
verkiezingsprogramma’s hebben opgeschreven de eindstreep 
niet haalt. Goed dat we niet al die lappen tekst hebben gelezen. 

Laat ik me concentreren op de defensieparagraaf. De verkie-
zingsprogramma’s van het zogenaamde motorblok bestaande 
uit VVD, CDA en D’66 verschillen nogal.  De VVD wil €1 miljard 
meer voor defensie. Minister Hennis pleitte later voor €2,3 
miljard, hetgeen ongeveer overeenkomt met de 
motie van het VVD-Congres in november om 
in deze kabinetsperiode te groeien naar het 
Europese NAVO- gemiddelde van 1,47%1.  Hier 
zit dus nogal wat fl exibiliteit in, maar dat zijn 
we van het kabinet Rutte I en II al gewend.  
Het CDA wil €2 miljard meer voor defensie 
en D’66 €0,5 miljard.  Dit is dus een breed 
spectrum. Maar een motorblok is niet genoeg 
om een auto te laten rijden, dus er moeten 
minimaal een of twee partijen bij. De eerste 
optie is met Groen Links, die wil geen extra 
geld voor defensie. Een voorzichtige prognose 
is dat deze mogelijke coalitie op €1 miljard 
uitkomt, van 1,09% naar ca. 1,3% van het BNP. 
Netto besteedbaar wordt dit van 0,7% naar 
ca. 0,9%2.

Een andere optie is met de CU, eventueel aangevuld met de 
SGP. Dit wordt iets fl orissanter voor het defensiebudget. De CU 
wil €2 miljard extra en de SGP wil naar de 2% norm groeien in 
deze kabinetsperiode, hetgeen neerkomt op €6 miljard extra. In 
de wandelgangen wordt voor deze kabinetsperiode gesproken 
over €3 miljard extra.  In deze mogelijke coalitie lijkt dus €2 
miljard extra, haalbaar.  

Conclusie: het zal wel ergens tussen de €1 en €2 miljard uitko-
men. De bezuinigingen worden nauwelijks ongedaan gemaakt. 
Met €1 miljard kan alleen het noodzakelijke herstelwerk worden 
uitgevoerd: materiële en personele inzetbaarheid verbeteren. 
Noodzakelijke investeringen in nieuwe capaciteiten en middelen 
worden erg moeilijk. Bij €2 miljard wordt het iets beter, maar 

1  NAVO Communique 17-03-2017
2  Adviesraad Internationale Vraagstukken 

ook dan is Nederland ver verwijderd van de 2% NAVO-norm. Ook 
de vereiste investeringsquote van 20% wordt niet gehaald.

Wat betekent dit voor de Koninklijke Luchtmacht? Met het €1-€2 
miljard scenario valt er weinig positiefs te melden. De materiële 
inzetbaarheid zal weliswaar toenemen en hier en daar kan een 
personeelknelpunt worden opgelost. Het aantal F-35’s zal op 37 
blijven, de dringend benodigde MALE UAV’s (staat voor Medium 
Altitude Long Endurance Unmanned Air Vehicle) oftewel de 
MQ-9 Reaper (of een modernere variant) zal geen realiteit wor-
den. Voor dit wapensysteem en het benodigde extra personeel 
zal onvoldoende geld beschikbaar zijn. 

Europese defensiesamenwerking wordt met name door D’66 ge-
propageerd en zal zeker ter sprake komen in de 

coalitiebesprekingen.  Nu er een nieuwe wind 
waait in Amerika wordt Europa gestimuleerd 
meer te doen aan haar eigen veiligheid. Onder 
leiding van Duitsland en Frankrijk wordt de 
Europese defensiesamenwerking weer nieuw 
leven ingeblazen. Begin maart is een nieuw 
Europees Hoofdkwartier opgericht. Weliswaar 
maar 30 personen sterk en alleen verant-
woordelijk voor de missies in Afrika,  maar 
toch, als een schaap over de dam is...  Helaas 
begint men in Europa weer aan de verkeerde 
kant. Het laatste dat de militaire capaciteit 
van Europa nodig heeft, is nog een comman-
docentrum. De landen weten van armoede 
al niet hoe ze de NAVO-commandocentra 

gevuld moeten krijgen, die daardoor chronisch personeelsge-
brek hebben. Het grote voordeel van de NAVO is dat de VS en 
het Verenigd Koninkrijk betrokken zijn. Zonder de capaciteiten 
van Amerika slaat Europa sowieso geen deuk in een pakje boter.  
Europa moet juist daarom gaan werken aan militaire capacitei-
ten die het nu ontbeert en dat zijn er nogal wat.  Er zijn al goede 
voorbeelden van Europese samenwerking zoals het European 
Air Transport Command, waarin diverse Europese landen hun 
luchttransportcapaciteit gezamenlijk benutten zonder hun soe-
vereiniteit op te geven. Ook het C-17 initiatief inclusief Amerika 
is zo’n succesvol voorbeeld en kan verder worden uitgebouwd. 
Er liggen nog andere mogelijkheden. Een Europese Air Tanker 
Wing en een - UAV wing met MQ-9’s zouden op dezelfde leest 
kunnen worden geschoeid. Dan voeg je als Europa ook echt iets 
toe.  Prima kansen voor een nieuw kabinet om hier initiatieven 
te ontplooien in Europa.

BRIEFING

Commodore b.d. drs. 
Tom de Bok
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Werken aan het herstel van de brede inzetbaarheid

De afgelopen jaren is de Koninklijke 

Luchtmacht vrijwel continu op uitzending 

geweest. Naar Afghanistan, Afrika en het 

Midden-Oosten. Daarbij lag voor de F-16 

vliegers de nadruk op het ondersteunen 

van de troepen op de grond. Dreiging in 

de lucht of vanaf de grond was er nauwe-

lijks. Dat heeft geleid tot meer, maar wel 

eenzijdige ervaring. Het palet aan moge-

lijkheden van airpower is echter veel bre-

der. De Luchtmacht grijpt dit jaar zonder 

uitzendingen aan om de lacunes in de ca-

paciteiten weer aan te vullen. En hoe kan 

dat beter dan gedurende vier weken on-

der de naam CONUS 2017 neer te strijken 

op een basis in de VS met praktisch altijd 

goed weer en ruime oefengebieden? En 

daarna gedurende twee weken deel te 

nemen aan het neusje van de zalm op het 

gebied van internationale luchtmachtoe-

feningen: Red Flag?

door Willem Helfferich

CONUS EN RED FLAG

De pennentrekkers dirigeren de J-135 op de ‘last chance’ van Nellis Air Force Base bij aanvang van 
de eerste missie van de Nederlandse F-16’s in het kader van de oefening Red Flag 17-2. Het toestel is 
uitgerust met de (trainingsvariant van de) nieuwe AIM-9X Sidewinder en de nieuwe Sniper doelop-
sporingsgondel. [Foto’s: WFH]

nal Airport. Daar bevindt zich het Netherlands 
De tachment Tucson Arizona (NDTA), dat onder 
meer de Initial Qualification Training (IQT) voor 
nieuwe F-16 vliegers verzorgt. Door gebruik te 
maken van toestellen van deze opleiding hoef-
den minder F-16’s naar de VS te worden over-
gevlogen, terwijl toch de zo belangrijke IQT ge-
woon doorgang kon vinden. In totaal waren tien 

De vliegbasis Davis-Monthan in Arizo-
na heeft binnen zijn grenzen een min of 
meer zelfstandig gebied dat officieel het 

Total Force Training Center (TFTC) wordt ge-
noemd, maar in de volksmond wordt aangeduid 

De F-16AM J-144 in de landing op Davis-Monthan AFB na het vliegen van een missie in het kader van 
de oefening CONUS 2017. Onder de luchtinlaat de Lockheed Martin Sniper targeting pod.

met Snow Bird. Dit omdat nogal wat eenheden 
van de Amerikaanse luchtmacht hier komen 
overwinteren als ze op hun thuislocatie inge-
sneeuwd kunnen raken. Ook de KLu liet in de 
voorbereiding zijn oog vallen op het TFTC, mede 
omdat op rijafstand al F-16’s van de Lucht-
macht permanent zijn gestationeerd en wel op 
het militaire gedeelte van Tucson Internatio-
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CONUS EN RED FLAG

F-16’s bij de oefening betrokken: vier van het 
NDTA en zes uit Nederland. 

Breed palet
“Het ondersteunen van de troepen op de grond, 
daar zijn we best wel goed in geworden,” vertelt 
luitenant-kolonel-vlieger Bok, commandant van 
het detachement op Davis-Monthan. “Alleen het 
palet is veel breder dan dat. Met name het op-
treden in luchtruim waarin luchtdreiging aan-
wezig is, zowel in de lucht als op de grond, dat 
hebben we de afgelopen jaren niet echt goed 
kunnen beoefenen. Daarnaast zie ik de oefening 
ook als opmaat voor Red Flag. Je hebt altijd 
een opwerking nodig naar een grote oefening. 
Je kunt niet in één keer de overstap maken van 
vier vliegtuigen tegen vier naar 18 tegen 56, of 
noem maar een getal. Dat ligt met name aan de 
coördinatie: je moet het op elkaar afstemmen.” 
De overste vertelt dat het Nederlandse contin-
gent op de basis een 150-tal mannen en vrou-
wen omvat, waarvan ongeveer 20 behoren tot 
het vaste detachement dat alle vier weken aan-
wezig is. Zijn detachement is een z.g. ‘bezoe-
kende eenheid’ (BE), die gedurende twee weken 
te gast is bij het vaste detachement. “Er zijn uit 
Nederland zes kisten overgekomen. Daar vlie-
gen wij er drie keer per dag vier van, in totaal 
12 sorties per dag. Daarnaast hebben we de 
afgelopen weken één keer per dag vier kisten 
van het Nederlandse detachement op Tucson 
gebruikt.” 
De overste, in het dagelijks leven commandant 
van het 322 TACTES Squadron op Leeuwarden, 
noemt de aansluitende verhuizing naar Nellis 
AFB bij Las Vegas, waar Red Flag sinds jaar 
en dag wordt gehouden, “een vrij grote logis-
tieke operatie. Omdat we hier best wel vrij veel 
spullen hebben staan. Op de donderdag vóór de 
aanvang van Red Flag vliegen alle tien kisten 
naar Nellis. Tijdens dat overvliegen moeten ze 
ook een lokaal rondje Nellis doen, door de oe-
fengebieden, want dat is een voorwaarde om 
deel te kunnen nemen aan Red Flag. Je moet 
namelijk al een keer op die range geweest zijn. 
Op vrijdag vliegen de vliegers, die daar dan al 
zijn, ook zo’n lokale missie.”

AIM-9X en Sniper
De commandant benadrukt dat het werken 
aan nieuwe operationele vliegers ook gewoon 
door is gegaan op Davis-Monthan. Van de Mis-
sion Qualification Training (MQT) voor de jongste 
wingman tot de opleiding om met vier vliegtui-
gen op pad te mogen gaan. En een opleiding 
voor de aankomende Fighter Weapons Instructor 
Training (FWIT). “Voor het grootste deel hebben 
we onze eigen tegenstanders verzorgd, dus vier 
tegen vier gevlogen, maar we hebben ook ge-
traind met onze eigen twee F-35’s erbij en dat 
zijn dan de echte high end missies die we willen 
kunnen trainen. Omdat je dan tegen een bijzon-
dere dreiging een missie kunt uitvoeren die je 
als F-16 alleen niet kunt.”
Bijzonder is dat voor het eerst met de (trai-
ningsversie van de) nieuwe AIM-9X Sidewinder 
lucht-luchtraket is gevlogen. “Het eerste deta-
chement heeft hier de Operational Test & Evalu-
ation (OT&E) gedaan, de operationele tactische 
evaluatie van het missile. Die moet je doen vóór-
dat je het missile accepteert en ook om kennis 
over te kunnen dragen aan de rest van de vlie-
gers plus het bewapeningspersoneel. Die be-
wapenaars zijn overigens opgeleid door de Air 

De F-16AM J-018 van het Netherlands Detachment Tucson Arizona maakt zich onder zijn sunshade 
op Tucson IAP gereed voor vertrek naar Nellis AFB. Het NDTA beschikt over vijf F-16AM eenzitters en 
vijf F-16BM tweezitters.

Tijdens het verblijf op Davis-Monthan werd door de F-16’s onder meer een CSAR-missie gevlogen 
met A-10’s van  het 357th FS/355th FW (foto boven) en HH-60G Pave Hawks van het 305th RQS van Air 
Force Reserve Command (foto onder).
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praten dan heb je het over area denial en dan 
heb je al gauw een F-35 nodig. Dan doe je met 
je F-16 niet zoveel meer. Dat gecombineerd met 
een redelijk robuuste luchtdreiging, moderne 
Flankers bijvoorbeeld, maakt het echt wel een 
uitdaging voor vliegers om succesvol de missie 
uit te voeren. Dat soort missies hebben we dan 
vaak gecombineerd met onze F-35’s. De F-35’s 
vlogen dus aan onze kant en Su-30’s en Su-35’s 
werden dan gesimuleerd door onze kisten van 
het NDTA. Dit heeft extra duidelijk gemaakt dat 
we de F-35 echt nodig hebben. De F-35 is een 
prima aanvulling op de F-16, die we nog best 
wel lang door blijven vliegen. De capaciteit van 
de F-16 wordt erdoor vergroot zonder dat je 
daadwerkelijk andere sensoren onder de F-16 
moet hangen. Maar door de F-16 te integreren 
met een vijfdegeneratievliegtuig zoals de F-35, 
is de F-16 ook in staat meer te doen dan ze in 
haar eentje zou kunnen.”

Ruime trainingsmogelijkheden
De commandant is te spreken over de trai-
ningsmogelijkheden op het TFTC. “We kunnen 

Op Tucson International Airport zijn ook Iraakse vliegers met hun F-16’s in opleiding. Op de foto een 
F-16C-52-CF van de Iraakse luchtmacht, met op de achtergrond het militaire gedeelte van Tucson 
IAP. Hun toestellen zijn in beheer bij Lockheed Martin en niet de Air National Guard.

De F-16’s van het NDTA zijn als eerste uitgerust met het CATM-9X-2 captive air training missile van 
de nieuwe AIM-9X Sidewinder. Het gaat om een loos raketlichaam met een echte zoekkop. 

National Guard (ANG) op Tucson.” 
Ook de Sniper targeting pod is nieuw. “De OT&E 
daarvan hebben we in september in het Noor-
se Bødo uitgevoerd. We hebben vier kisten hier 
kunnen uitrusten met Sniper, de rest vliegt nog 
met de oudere Litening targeting pod. De Lite-
ning is niet zo stabiel in het luchtgevecht als de 
Sniper. Daarom heeft met name bij air-to-air de 
Sniper de voorkeur.” 

Inerte bommen
De overste vertelt dat ook het aanvallen van 
gronddoelen niet is vergeten. In zijn periode zijn 
20 inerte GBU-12 bommen ingezet, waarvan 14 
op één dag. “De nadruk ligt het hele jaar op het 
hele palet en dat houdt in dat we ook close air 
support (CAS) doen.  We maken daarbij gebruik 
van Amerikaanse forward air controllers. Dat be-
vordert de integratie van de coalitie in de brede 
zin van het woord. We kunnen in de cockpit si-
muleren dat we van de grond af worden aange-
straald. Wij noemen dat embedded training. Het 
gaat daarbij om de wat meer mobiele systemen, 
zoals SA-22, die voor ons een hogere dreiging 
betekenen. Ga je over nog hogere systemen 

Onder de hoede van een Amerikaanse crew chief 
van de Arizona Air National Guard (ANG) maakt 
de J-019 zich gereed voor vertrek naar Red Flag. 
Onder de luchtinlaat een Litening AT Advanced 
Targeting Pod (ATP).

zelf aangeven wat we specifiek willen trainen 
en dat aanpassen aan onze eisen die we voor 
iedere vlieger op individuele basis hebben. Je 
vliegt nooit in je eentje, dus dan moet je slimme 
keuzes maken hoe je de ene vlieger koppelt aan 
de andere om daarmee de maximale training 
te halen uit de beschikbare uren. Je hoeft niet 
net als in Nederland boven zee te simuleren 
dat je over land vliegt, je kunt hier daadwerke-
lijk op land een target aanvallen op een van de 
tactische ranges. Dat maakt het allemaal wat 
realistischer, want ze hebben hier vliegvelden 
met vliegtuigen in revetments en surface-to-air 
(SAM)-systemen.” 
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onderhoud is uitbesteed aan Amerikaans per-
soneel van de ANG. Het detachement beschikt 
over tien Nederlandse F-16’s: vijf duals (F-16BM) 
en vijf singles (F-16AM). De F-16’s van het NDTA 
zijn door Nederland geleased aan de Ameri-
kanen en vallen daarmee voor het onderhoud 
onder de Amerikaanse luchtwaardigheidseisen.
“Wij vliegen 2000 uur op jaarbasis,” vertelt Niki. 
“Wij verzorgen de IQT, ‘ops’ en TX-courses. De 
baseline is in principe 1000 uur IQT, 800 uur 
‘ops’ en 200 uur TX. De IQT heeft de prioriteit. 
Vliegers die al een tijd niet meer gevlogen heb-
ben en dus uit hun currency zijn, die leiden we 
hier onder de noemer ‘ops’ opnieuw op. Afhan-
kelijk van hoe lang mensen geen F-16 hebben 
gevlogen krijgen ze dan een kortere of langere 
cursus. De IQT duurt negen maanden. De huidi-
ge klas bestaat uit vier studenten en die gradu-
eren op 16 juni a.s. Dan krijgen we een nieuwe 
klas en die bestaat uit vijf studenten, waaronder 
een Noor. Die Noor is uniek. De Amerikanen 
hebben een enorm tekort aan jachtvliegers in 
hun luchtmacht en die claimen nu zelf allerlei 
opleidingsplaatsen die ze normaal verkopen 
aan buitenlanders. Dat heeft bij de Noren het 

De lessen die tijdens CONUS zijn geleerd wor-
den geëvalueerd en daaruit volgt dan weer een 
nieuwe standaard die voor de hele Luchtmacht, 
dus alle F-16 vliegers, gaat gelden. “Er bestaan 
geen standaardproblemen en dus ook geen 
standaardoplossingen,” zegt Bok. “Er moet 
altijd slim worden nagedacht hoe een bepaald 
probleem aan te pakken.  Daar hebben we dan 
slimme vliegers voor, dat zijn ze allemaal. Maar 
je kan ze wel een steuntje in de in de rug geven 
door ze een bepaalde standaard mee te geven. 
‘Deze tactiek heeft zich in het verleden bewezen 
dus als je een soortgelijke situatie tegenkomt 
zou je deze tactiek kunnen gebruiken.’ Voor de 
rest moet je er zelf slim over nadenken. Oké, 
dit werkte wel, dat werkte niet. En zo elke keer 
de tactieken een stukje beter maken. Dat geldt 
overigens voor Red Flag ook. Daar wordt het-
zelfde proces doorlopen en de kennis gedeeld. 
Je plant voor succes en brieft voor failure!”

NDTA
Op het militaire gedeelte van Tucson IAP bevindt 
zich het Nederlandse opleidingsdetachement 

dat zich bezighoudt met de omscholing naar 
de F-16. Het gaat om vliegers die op Sheppard 
AFB hun Groot Militair Brevet (GMB) hebben 
behaald en daarna de Introduction to Fighter 
Fundamentals (IFF) hebben gevolgd. Luite-
nant-kolonel-vlieger Joost ‘Niki’ Luijsterburg 
is er de commandant. Het detachement is on-
dergebracht bij het 148th Fighter Squadron dat 
deel uitmaakt van de 162nd Fighter Wing van de 
Arizona ANG. Het NDTA omvat twaalf Nederlan-
ders: vijf vliegerinstructeurs, een onderofficier 
toegevoegd, een simulatorinstructeur, twee 
mission planners, een logistiek officier en twee 
onderhoudsofficieren. Daarnaast zijn er nog 
drie Amerikaanse vliegerinstructeurs. Al het 

De toestellen van het NDTA zijn op de staart voorzien van de vlag van Arizona én die van Nederland. 
Ze zijn geleased aan de ANG en vallen daarom onder de Amerikaanse luchtwaardigheidseisen.

De vier door het NDTA ter beschikking gestelde 
F-16AM’s staan klaar voor vertrek naar Red 
Flag. Ze zijn alle vier voorzien van (de trainings-
variant van de) de AIM-9X Sidewinder en de ATP.

De J-010 taxiet uit op Tucson IAP op weg naar Nellis AFB in Nevada. Alvorens daar te landen zullen 
de vier NDTA-toestellen de ranges van het oefengebied van Red Flag verkennen, een eis om aan de 
oefening mee te mogen doen.
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De dagen van de EA-6B Prowler zijn geteld. De Amerikaanse mariniers zetten ze tijdens deze Red 
Flag in als jammers om de jachtvliegtuigen van de vierde generatie meer kansen te bieden. 

Deze F-15D van het 493rd FS met als thuisbasis RAF Lakenheath in Groot-Brittannië is een eind van 
huis tijdens zijn deelname aan Red Flag 17-2.

Een F-16CM van het 77th FS, 20th FW van Shaw AFB. Het 20th FW was de core-unit tijdens Red Flag 
17-2.

probleem opgeleverd dat ze te weinig mensen 
kunnen opleiden. In ruil voor alle support, vooral 
red air, die tijdens de FWIT moet worden gevlo-
gen leiden wij nu een van hun vliegers op.”

Red Flag
Het detachement dat op Nellis AFB aan Red 
Flag deelneemt bestaat uit 200 personen: 140 
Nederlanders - waarvan 28 vliegers - en 60 
Amerikanen. Detachementscommandant is 
luitenant-kolonel-vlieger Niels ‘Elvis’ Haarsma, 
Hoofd Operatiën van de Vliegbasis Volkel en zijn 
hoofd operaties is majoor-vlieger ‘Swinger’, 
ops-officier van het 312 Squadron.
De laatste Red Flag waaraan de KLu deelnam 
was in 2013. En op de vraag of dit te lang gele-
den is, wordt door beiden volmondig “ja” geant-
woord. Overste Haarsma: “Wij hebben te weinig 
jongens die het al gedaan hebben. Minder dan 
de helft heeft al eens aan Red Flag deelgeno-
men. En daar wil je toch op blijven bouwen. We 
hebben natuurlijk wel aan een oorlog meege-
daan, maar dat is een heel ander verhaal dan 
Red Flag. De reden dat we hier zijn is juist dat 
we zoveel in die oorlog gezeten hebben en geen 
tijd hebben gehad voor het grote plaatje.  Boven 
Syrië en Irak is er bijna geen gronddreiging. Dus 
we hadden daar een permissive environment. 
Het opereren in zo’n omgeving is gewoon heel 
anders dan in een non-permissive environment. 
In Red Flag hebben we een integrated air defen-
ce tegen ons met alles erop en eraan.”
Anders dan bij Frisian Flag, waar de organisa-
toren heel veel zelf moeten doen, is dat bij Red 
Flag geprofessionaliseerd. “Je hebt hier een 
heel squadron, het 414th Combat Training Squa-
dron, dat een jaar lang alleen maar bezig is om 
de oefening te organiseren,” aldus Haarsma. 
“We komen hier binnen en het bedje is ge-
spreid. Je krijgt een checklist mee: jij als detco 
moet dit doen, jij als ops-officier dat. Dat is heel 
fijn voor ons om te deployen. Je zet je vliegtui-
gen neer, daar ben je heel druk mee, je moet 
best veel doen, overleggen en regelen, maar 
deze mensen doen dat vier tot vijf keer per jaar. 
En ze zijn bekend met buitenlanders, ze weten 
dat die soms andere procedures hebben, ze 
weten hoe ze ons moeten accommoderen, dus 
dat is heel anders dan dat je een Flag laat or-
ganiseren door vliegers die daarnaast een heel 
andere baan hebben. In Frisian Flag is het aan-
tal fighters nog wel groot, maar het gaat vooral 
om de eenheden eromheen, dat aantal is veel 
beperkter. We hebben hier RC-135 Rivet Joints, 
E-8 JSTARS en Combat Search and Rescue 
(CSAR)-packages met Special Forces.”

Top of the bill
“Je kunt hier het complete plaatje verzorgen, 
iets wat we in Nederland niet kunnen. En ook 
dingen die we niet kunnen nabootsen zoals Un-
manned Aerial Vehicles (UAV’s) en Intelligence, 
Surveillance, Reconnaissance (ISR), apparaten 
die in real time informatie kunnen leveren, mid-
delen die we eigenlijk nooit zien. Dat zorgt voor 
een hele grote meerwaarde van deze oefening,” 
vult majoor Swinger aan. 
Is Red Flag daarmee de top of the bill onder de 
oefeningen? Ook die vraag wordt zonder aarze-
len bevestigd: “Er is niks beters en dat is al ja-
ren zo.” Om het hoge niveau te handhaven moet 
je minimaal 500 uur F-16 hebben gevlogen om 
deel te mogen nemen. “Dan zit je al een paar 
jaar op het squadron. We hebben jongens thuis 
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Het civiele bedrijf Draken International zette tijdens Red Flag onder meer A-4K Skyhawks in ter ver-
vanging van kostbare uren van militaire vliegtuigen. Ze hebben ooit gevlogen bij de Nieuw-Zeelandse 
luchtmacht en dat is nog steeds te zien. 

Een andere Europese deelnemer was deze EF-2000T Typhoon van het Spaanse 111 Esc., Ala 11, 
gestationeerd op Morón de la Frontera. 

Deze E-2C Hawkeye van Carrier Airborne Early Warning Squadron 117 verzorgde onder meer als een 
AWACS de voorwaarschuwing voor naderende tegenstanders.

op het squadron gelaten die al wel zijn meege-
weest naar het Midden-Oosten, maar hier niet 
mogen meedoen omdat ze nog niet aan dat 
aantal komen,” aldus de detco. 
Tijdens deze Red Flag 17-2 levert de KLu twee 
mission commanders (MC) en vier package 
commanders (PC). De MC is de commandant 
van de missie, vertelt Swinger en die missie is 
opgebouwd uit een aantal onderdelen. Zo is er 
bijvoorbeeld een gericht op het luchtgevecht, 
een ander op Suppression of Enemy Air Defences 
(SEAD). “Als MC heb je een aantal PC’s die voor 
jou diverse onderdelen uitwerken. Alles begint 
eigenlijk met de commander’s intent, wat wil de 
generaal?,” vertelt Niels Haarsma die zelf in 
een van de volgende dagen ook een missie zal 
vliegen. Swinger: “Het is vooral voor de jonge 
vliegers belangrijk dat de baas voorop vliegt, 
laat zien dat hij ook nog combat ready is. Ze zijn 
best gespannen, ze hebben dit nog nooit gezien. 
Ze gaan dan vol vertrouwen achter de leider 
aan.” 

ATO-cycle
Detco Haarsma vertelt dat gewerkt wordt vol-
gens de z.g. ATO-cycle. Iedere eenheid krijgt 
een Air Tasking Order (ATO). Die houdt in dat de 
dag ervoor wordt gepland voor de volgende dag. 
Zowel voor de dag- als de nachtmissie. “Je bent 
eigenlijk de hele dag aan het plannen en het 
analyseren. Op de dag dat je vliegt ben je alleen 
maar met die vlucht bezig,” aldus Haarsma. “Er 
is in dit concept een core-unit en dat is de 20th 
FW van Shaw AFB dat vliegt met de F-16CM. 
De kolonel daarvan is de Air Expeditionary Wing 
Commander. Er wordt gespeeld dat hij is neer-
gestreken op een vliegveld, met de coalitiepart-
ners erbij. Hij krijgt opdrachten en wij gaan dat 
allemaal uitvoeren. Alle Amerikaanse eenheden 
vallen onder hem en wij zijn als coalitiepartners 
bij hem aangeklikt. Op dezelfde manier als in 
het Midden-Oosten. Dus hij zit ook bij de brie-
fings en de debriefings. Ik weet uit ervaring dat 
als er dan een dag slechte resultaten zijn of het 
plan was niet goed doordacht, hij gaat analyse-
ren wat er gebeurd is. We zien dan aan het eind 
van de dag een kolonel die zegt ‘jongens we 
hebben vandaag zeven à acht kisten verloren en 
dat moet morgen beter.’ Dat klinkt verschrikke-
lijk, maar dat gaat gewoon gebeuren. Dat heb-
ben we ook aan onze vliegers verteld. We gaan 
gewoon meemaken dat van de 68 vliegtuigen 
er maar 50 terugkomen, omdat de reacties op 
dreigingen niet goed zijn uitgevoerd of omdat 
ze te druk waren om die reacties uit te voeren 
of omdat de F-16 niet modern genoeg meer is. 
Je krijgt Flankers om je oren maar ook allerlei 
SAM-systemen.” 

Force multiplier
Aan deze coalition Red Flag doet de F-35 nog 
niet mee. Volgens majoor Swinger zijn de Ame-
rikanen al aan het bekijken hoe ze het toestel 
in de toekomst kunnen laten deelnemen zon-
der dat ze de geheime capaciteiten vrijgeven. 
Haarsma: “Tijdens CONUS is al gebleken dat 
F-35 een enorme force multiplier is. Enkel en 
alleen vanwege die sensoren die erin zitten. En 
dan zijn onze twee kisten nog maar in de soft-
wareconfiguratie 2B.” 
De F-16 operaties zijn gebaseerd op de inzet van 
vier vliegtuigen tegelijk, bij de F-35 wordt aan 
ten minste acht toestellen gedacht. Dat zou no-
dig zijn omdat een viertje F-35’s heel veel kan, 
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De F-16AM J-879 met het embleem van het 322 TACTES Squadron is uitgerust met de oudere 
Northrop Grumman Litening doelopsporingsgondel. 

Deze F-16C van het 100th FS, 187th FW  van de Alabama Air National Guard nam ook deel aan Red 
Flag. 

Agressors van het 64th AGRS spelen tijdens Red Flag altijd een belangrijke rol in het luchtgevecht. 
Hun F-16C’s zijn voorzien van verschillende kleurenschema’s.

maar niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Dat 
heeft dan wel consequenties voor het aantal 
van 37 stuks dat Nederland volgens de huidige 
plannen gaat aanschaffen en waarbij er niet 
meer dan vier tegelijk kunnen worden uitgezon-
den. De Commandant Luchtstrijdkrachten heeft 
om die reden ook aangegeven naar een aan-
tal van 67 toe te willen: vier squadrons van 15 
vliegtuigen en zeven toestellen in Amerika voor 
de opleiding. Dan kan wel met acht vliegtuigen 
op uitzending worden gegaan. Een alternatief 
is samenwerken met de bondgenoten. Maar op 
welk niveau dat kan moet allemaal nog ontwik-
keld worden. 

Opbouw in moeilijkheidsgraad
Swinger legt uit dat er een opbouw in moeilijk-
heidsgraad is van de missies. “We beginnen op 
dag één met Defensive Counter Air (DCA). Daar-
bij worden wij in ons eigen land aangevallen 
vanuit de lucht. Dan doen ze voor de tweede dag 
een timewarp naar de volgende fase, waarbij wij 
terug gaan slaan. Dan gaan wij de integrated air 
defense onderdrukken. Dan weer een timewarp 
naar de derde dag en dan simuleren ze dat wij 
succesvol zijn geweest in het degraden van dat 
systeem. Gaan we dus verder en dieper doelen 
uitschakelen. De vierde dag zijn Strike Coordi-
nation and Recce (SCAR) en dynamic targeting 
aan de orde, een combinatie van de operaties 
in Libië en Irak eigenlijk. Dat vereist een hele 
grote mate van coördinatie tussen command 
and control (C2) en de fighters die het uitvoe-
ren. De vliegers zitten dan ook veel meer naar 
beneden te kijken op hun schermen. Daarbij 
gaan we bijvoorbeeld ook Scud hunt doen, het 
zoeken naar deze raketten. Die rijden ook echt 
rond daar en die moeten we vinden, met behulp 
van de vele andere systemen die er zijn om ons 
te ondersteunen. De vijfde dag ten slotte ligt 
de nadruk op CSAR.  Er is iemand uit zijn toe-
stel gesprongen en die zit ook echt in het veld. 
Dat noemen ze de unlucky jet. Die gaan ze met 
een helikopter extracten uit het veld. De lucht-
dreiging en de gronddreiging zijn op de tweede 
dag heel hoog maar die nemen in de loop van 
de week steeds verder af.  Want als je iemand 
uit het veld wil gaan halen dan heb je eigenlijk 
een semi permissive environment nodig. Dat is 
realistisch. Daarmee bootsen ze het natuurlijk 
verloop van de oorlog na. De tweede week is 
precies hetzelfde, alleen de missies zijn moeilij-
ker. Iedere dag, met uitzondering van de laatste 
vrijdag, worden er door het Nederlands deta-
chement twee waves van ieder acht vliegtuigen 
(bestaande uit twee viertjes) gevlogen: een dag- 
en een nachtwave. Als je de eerste week over-
dag vliegt, vlieg je de tweede week ’s nachts en 
andersom.”  
Tijdens de nachtmissies wordt gewerkt van 
6.15 uur ’s avonds tot 6.15 uur ’s morgens. Is 
’s nachts vliegen moeilijker? Swinger: “Wij zeg-
gen wel gekscherend: ’s nachts heb je de helft 
van je Situational Awareness (SA). Dat lijkt over-
dreven maar een afname van 25% is het toch 
wel. Want we zien de wereld natuurlijk door 
twee kleine ‘WC-rollen’ [Night Vision Goggles] 
dus de periferie ben je kwijt. ‘s Nachts kun je el-
kaar ook veel minder goed zien dan overdag na-
tuurlijk. Bovendien zijn onze sensoren ’s nachts 
beperkt. De TV-sensor kunnen we niet gebrui-
ken, alleen maar de infrarood.”
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Drie van de vier NDTA-F-16’s staan klaar voor de start op het platform van de ‘last chance’ op Nellis 
AFB. Op de achtergrond de beroemde Sunrise Mountain. 

De J-630 is ingedeeld bij 312 Squadron en voert de Sniper targeting pod mee. 

Deelname aan Red Flag is mogelijk als een vlieger ten minste 500 uur op de F-16 heeft gevlogen. 

Degraded environment
In het oefengebied worden de systemen van de 
vliegtuigen, net als in het echt, gestoord. 
Swinger: “Ze noemen dit een contested de-
graded operationaly limited environment (CDO). 
Waardoor de oefening een stuk moeilijker 
wordt. Onze radar wordt heel realistisch ge-
stoord, waardoor die veel minder ziet dan wij 
gewend zijn. Door de Sniper en vooral de AIM-
9X hebben we nu nieuwe kansen. We moeten 
er in de toekomst naartoe dat we steeds meer 
andere sensoren gaan gebruiken dan radar. De 
F-35 zit er vol mee.”
I.p.v. de echte AIM-9X wordt een z.g. captive air 
training missile aan het vliegtuig gehangen, een 
loos raketlichaam met een echte zoekkop. 
Haarsma: “Die captives zijn pas in januari afge-
leverd op Tucson. Dat heeft Swinger persoonlijk 
geregeld, want eigenlijk zouden ze naar Neder-
land gaan. Maar wij dachten dat het beter was 
ze direct naar Tucson te sturen en er daar mee 
te oefenen. En zo hebben we hier ongeveer tien 
vliegers die al tijdens CONUS met die 9X heb-
ben gevlogen. Want wat je gewoon merkt, om-
dat het nieuw is, je hebt het nog niet getraind in 
een F-16 of in de simulator, dat als je daar ter 
plekke achter moet komen, dan ga je die ene 
shot opportunity net missen. Je hebt toch al zo-
veel aan je hoofd en dan komt dat er ook nog 
bij. We wilden toch die kans grijpen om ze er-
aan te plakken. Ik heb liever dat je op een Red 
Flag met de hoge work-load vliegt met een 9X 
dan dat je tijdens echte inzet een nieuw wapen 
en een nieuwe sensor hebt hangen. In de F-16 
moeten we alles van de losse sensoren nog zelf 
integreren. Ik moet op mijn ‘bladzijde’ kijken 
van de Sniper, dan moet ik luisteren naar mijn 
9X, kijken naar mijn overallplaatje op mijn tac-
tical situation display. In de F-35 kijk ik op mijn 
display en daar staat gewoon ‘daar vliegt de 
vijand’. De F-35 gebruikt al die sensoren ervoor 
en zegt dan dankzij sensor fusion: ‘ik weet zeker 
dat daar een vijand vliegt’.” 

Onderhoudspool
Overste Haarsma toont zich bij de start van de 
oefening Red Flag tevreden met de organisatie. 
“Het was een enorme puzzel voor het NDTA  om 
ons vier singles te leveren, want ze hebben er 
maar vijf.  Maar wij wilden liever geen twosea-
ters omdat we in oorlogstijd ook niet in twee-
zitters vliegen. Bovendien vanwege de kleinere 
hoeveelheid brandstof die ze kunnen meene-
men. Dan moet je er een tank onder hangen en 
heb je geen jammer meer.” 
Het NDTA heeft ook de bijbehorende (Ameri-
kaanse) onderhoudsorganisatie geleverd. Om-
dat deze organisatie volgens de Amerikaanse 
regelgeving totaal anders werkt dan de Neder-
landse, zijn liaisons meegestuurd (voor ieder 
van de dagelijkse twee waves een). Het zijn Ne-
derlandse vliegerinstructeurs die weten hoe de 
regelgeving uitwerkt bij het gereedstellen van 
de vliegtuigen. “We hebben een Nederlandse 
liason en een Amerikaanse majoor gereed-
stelling en onderhoud, die is aangeklikt met 
mijn hoofd gereedstelling en onderhoud en die 
runnen samen die pool met vliegtuigen,” aldus 
Niels Haarsma tot slot. “Een hele unieke situa-
tie. Amerikanen en Nederlanders zitten gemixt 
met elkaar voor onderhoud. Ze zijn heel en-
thousiast over de samenwerking en tot nu toe 
loopt het heel goed.”
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Deel 1: de oprichting op 21 augustus 1917

Reeds in 1914 werden de eerste stappen 

gedaan om te komen tot vliegen met wa-

tervliegtuigen. Watervliegkampen wer-

den aangelegd op Texel, bij Schelling-

woude en in Veere. In de Marinebegroting 

werd een bedrag gemeld in verband met 

het oprichten van de Marine Luchtvaart-

dienst (MLD). Die werd op 21 augustus 

1917 opgericht, toen het vliegkamp De 

Mok op het eiland Texel in dienst werd 

gesteld. De eerste commandant was ltz 

D. Vreede.

door Prudent Staal

100 JAAR MLD

Zr. Ms. Hertog Hendrik met aan boord de Van Berkels WA W66 en W62. [Traditiekamer MLD]

De Mok
De Mok was aanvankelijk ook bestemd voor 
landvliegtuigen, maar het strand bleek als lan-
dingsterrein verre van ideaal. Met laag water 
was het goed bruikbaar maar als een vlieger 
zich verlaat had en met hoog water moest lan-
den kwam men in het mulle zand terecht met 
alle gevolgen van dien, zoals een gebroken pro-
peller en een motor vol met zand. Men ging op 
zoek naar een ander veld en vond dit ten zuiden 
van de Doggersvaart bij Den Helder. Dit werd het 
Marine Vliegkamp De Kooy (MVKK), dat later de 
taak als hoofdkamp van De Mok zou overnemen. 
De Nederlandse vliegtuigfabrikanten hadden ook 
niet stil gezeten en waren erin geslaagd een voor 
de MLD bruikbaar lesvliegtuig te bouwen. Het 
was de Spijker V-2 gebouwd bij de Trompenburg 
Automobielfabrieken te Amsterdam. De MLD 
bestelde 18 stuks voor Nederland. In de werk-
plaatsen op het MVKK werd met man en macht 
gewerkt om de in gebruik zijnde vliegtuigen ope-
rationeel te houden. Een ander groot succes was 
geweest om de geheel houten rompconstructie 
van de Van Berkel WA vliegtuigen te vervangen 
door een staalbuisconstructie. Deze was ontwor-
pen door de Officier Marine Stoomvaart Dienst 
2e Klasse A.A.C. Kramer. In deze periode werden 
vier Fairey vliegtuigen afgeleverd, be stemd voor 
gebruik aan boord van de kruisers, twee Pan-
der vlieg tuigen en zes Fokker C.Vw vlieg tuigen. 
In dienst werden gesteld de Van Berkel WA W66 
t/m W70.

Dornier Wal
Bij de vliegtuigfabrikant Aviolanda te Papen-
drecht werd toezicht gehouden op de bouw van 
de Dornier Wal vliegboten die in Italië gebouwd 
waren, maar zonder motoren aan Aviolanda wa-

Al  eerder waren de nodige maatregelen 
getroffen dat een aantal vliegers, vlieg-
tuigen en personeel beschikbaar was, 

zodat bij de oprichting de MLD kon beschikken 
over 14 vliegers en 17 vliegtuigen. Van deze vlie-
gers werd het eerste tiental op het vliegkamp 
der Luchtvaartafdeeling te Soesterberg door de 
luitenants van Heyst en Versteegh opgeleid. 
In het begin van 1917 werden door het Departe-
ment van Marine de luitenants ter zee Vreede,  
Thomson en officier machinist Davidse naar de 
A.B. Enoch Thulin’s Aeroplane Fa brik te Lands-
krona in Zweden uitgezonden voor de aankoop 
van vijf Thulin type K vliegtuigen. 
Door de Off. Mach. H. Steensma werden bij de 
Amerikaanse Glenn L. Martin Company twee 
Wright Martin R en vier Martin S watervliegtui-
gen besteld, die in augustus en oktober zouden 
worden afgeleverd. Zij zouden voorzien worden 
van de registraties H1 en H2 en J1 t/m J4.

Luitenant ter zee Vreede, de eerste commandant 
van de Marine Luchtvaartdienst.

Dat ook in het begin niet alleen werd gevlogen 
en gelest blijkt uit het maandrapport over april 
van ltz Doorman, gestationeerd op het vlieg veld 
Souburg. Vluchten bestonden uit het oefenen 
met de Marinekustwachtposten in Zeeland, het 
con troleren van de camouflage van de kust-
batterijen tegen waarnemingen uit de lucht en 
het leiden van het vuur van het eerste regiment 
veldartillerie bij Gilze-Rijen. 
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Een Wright Martin S met registratie J1 op De Mok (Texel).  [Sjef Kruger]

Start van een Thulin vanaf Marine Vliegkamp De Kooy.

ren afgeleverd. Bij Aviolanda werden de moto-
ren gemonteerd. Verder werden bij Aviolanda in 
licentie ge bouwd de Dornier Wal D10 t/m D20. 
Na aflevering werden zij verscheept naar Neder-
lands-Indië. Voor de dienst in Nederland werd 
een zestal vliegtuigen besteld van het type Fok-
ker C.VIIIw voor oefenin gen met de vloot en een 
vijftal lesvliegtuigen van het type Fokker C.VIIw. 
Door Fokker werden afgeleverd de T.IVw vliegtui-
gen T-2 en T-3 en de C.VIIw V1. De Marinebegro-
ting voorzag ook in de aan schaf van meerdere 
C.VIIw vliegtuigen ter vervanging van de Van Ber-
kel WA vliegtuigen die tussen 1930 en 1932 afge-
leverd moesten worden. 

Oefenverband
Het oefenverband bestond uit Hr.Ms. pantser-
schip Jacob van Heemskerck, Hr.Ms. torpedobo-
ten Z-5 en Z-6 en Hr.Ms. onder zeeboten O-9 en 
O-10.
Commandant van dit verband was kapitein ter 
zee M.H. van Dulm en het doel was een reis naar 
de Oostzee voor oefeningen. Na de onderzeebo-
ten O-9 en O-10 verlieten de Hr.Ms. Heems kerck 
met Hr.Ms. torpedo boten Z-5 en Z-6 op 8 juli 
1929 de haven.  
De vliegtuigen, Van Berkel WA W57 en W66 
waren op de Hr.Ms. Heemskerck aan boord 
genomen.
Op 12 en 13 juli werden door de Heemskerk en 
de onderzee boten oefeningen in het Kattengat 
gehouden, na afloop waarvan  ‘s avonds weer 
in de Aalbekbocht geankerd werd. Maandag 15 
juli werd naar het lichtschip Laesö Trindel ge-
stoomd, waar de Z-boten zich weer bij het ver-
band voegden. Na oefeningen in het Kattengat 
en de volgende dag in het Skagerak werd van 
woensdag 17 juli bij Lill Faerder de loods overge-
nomen en in kiellinie de Oslo-fjord ingestoomd.
10 juli: Vuurleidingsoefening Hr.Ms. Heemskerck 
met Z-5; daarna verkenningsoefening en aanval-
len O-boten: de vlieg tuigen, die gestreken wer-
den, konden wegens te veel deining niet starten 
en moesten weer gehesen worden.
11 juli: Tactische oefening met onderzeebootaan-
vallen. Vuurleidingsoefening Hr.Ms. Heemskerck 
met Z-boten,  vliegtui gen gestreken en alleen de 
W57 heeft een oefenvlucht gemaakt.
In december 1935 vertrok de Fokker C.XIw W1 
voorzien van de civiele registratie PH-ALC naar 
de Heinkel-fabrieken in Warnemünde voor 
het ondergaan van de katapult-startproeven. 
Dit vliegtuig kreeg ook de bestemming om als 
boordvliegtuig dienst te doen op schepen. De 
kruisers Java en Sumatra werden voorzien van 
een katapultinstallatie en bestemd voor Indië.

Marinehulpsteunpunten
De MLD met de Marine Vliegkampen De Kooy 
en De Mok was gesteld onder de Commandant 
te Willemsoord. De vliegtuigen werden 
onderverdeeld in oorlogsgroepen, tot een 
maximum van zeven groepen. Een groep van 
drie Fokker C.XIVw vliegtuigen ging naar het 
Alkmaardermeer en een groep van vier Fokker 
T.VIIIw vliegtuigen werd gestatio neerd op het 
Braassemermeer. Een groep van drie Fokker 
C.XIw vliegtuigen vertrok naar Schellingwoude. 
Op De Mok was een groep van drie Fokker 
C.IIIw vliegtuigen binnen twaalf uur gereed voor 
dislocatie om zo nodig de verkenningsgroep op 
het Alkmaardermeer te versterken. 

De Van Berkel WA W.52. die met regelmaat deelnam aan zogenoemde gecombineerde oefeningen. 
[NIMH)]
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bang. De D21 en D23 arriveerden op 19 mei 1929 
op het MVKM. De volgende dag, bij het brand-
stofladen, raakte de D23 in brand en werd ver-
woest. De D21 onderging een mega grote restau-
ratie op het MVKM.

Dornier Do 24K
Met de komst van de nieuwe Dornier Do 24K 
vliegboten werd het ook mogelijk grotere ver-
kenningsvluchten te maken. Er werden door 
de Dornier Do 24 verkenningstochten gemaakt 
naar Nieuw-Guinea. Bij de vluchten over on-
bekend binnenland werden ook nieuwe meren 
ontdekt die veelal werden genoemd naar de 
vliegbootcommandant, zoals de Wissel- en Dus-
seldorpmeren. Als gevolg hier van besloot het 
Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap in 1939 
een expeditie te ondernemen naar deze gebie-
den waarbij de MLD werd verzocht haar mede-
werking te verlenen. 
Het is vooral de verdienste geweest van Doorman 
dat onder zijn leiding de Groepen Vliegtuigen 
(GVT ‘s), als geoefende oorlogseenheden werden 
geformeerd. Hiermee was men zover gevorderd 

Lesvliegtuig Spijker V-2 met registratie C26 opererend vanaf De Kooy.

Nederlands Oost-Indië
Op 5 juli 1918 vertrok de s.s. Tabanan uit Ne-
derland naar Indië, met aan boord de Rumpler 
6B2 U1 en de Friedrichshafen FF-33J V1. Op 26 
september 1918 ar riveerde het schip te Tandjong 
Priok (MVKP). Het watervliegkamp was nog kort 
tevoren in beheer geweest van de proefvliegaf-
deling van het KNIL, wel ke na de uitdienststel-
ling de geringe aanwezi ge faciliteiten volledig 
had afgebroken. Dit was de eerste basis van de 
Marine in Nederlands-Indië. Het gehele deta-
chement bestond uit negen man die met de Ta-
banan  waren aangekomen en stond onder lei-
ding van ltz 2 H.J. Buenink. 
Verder begon men met een vliegkamp voor 
land- en zeevliegtuigen te bouwen bij Soeraba-
ja, waar op het einde van 1920 reeds een van de 
grootste vliegtuigloodsen gereed zou komen.

Voorbereiding
Na een grondige voorbereiding vertrokken  op 
3 april 1929 drie Dornier Wal vliegboten, de D21, 
D22, en D23 vanaf het Marine Vliegkamp De Mok 
naar Nederlands-Indië. De drie bemanningen 

stonden onder bevel van ltzv1 W.H. Tetenburg. 
De drie vliegboten werden uitge leide gedaan 
door een escadrille vliegtuigen van het MVKK en 
vergezeld tot aan Westkapelle. De reis zou gaan 
met tussenlandingen op meestal militaire vlieg-
bases: Hourtin bij Bordeaux, Berre bij Mar seille, 
Nasada bij Napels, Athene, Alexandrette, Hinai-
di bij Bagdad, Henjan, Bender Abbas, Bombay, 
Trincomali, Sabang en Tandjong Pinang. De tocht 
verliep niet zo voorspoedig als men had gehoopt. 
Dit was hoofdzakelijk te wijten aan moeilijkhe-
den met de Lorraine Dietrich motoren. Bij een 
proef vlucht van de D22 op 2 mei, na een repa-
ratie, moest deze een noodlanding maken op de 
Tigris bij Bagdad. Terwijl het vliegtuig kort na de 
landing over het water gleed botste het tegen de 
Maubridge en werd zo zwaar beschadigd dat het 
moest worden afgeschreven. Hierbij kwam de 
officier-vlieger P.S. Evers om het leven. De an-
dere twee bemanningsleden, vliegtuigmakers, 
werden licht gewond. De overige twee vliegboten 
zetten de reis voort en bereikten op 15 mei Sa-

Vertrek van de Dornier Wal vliegboten D21, D22 en D23.

De Fokker C.XIw met civiele registratie PH-ALC op de katapultopstelling te Warnemünde. [Aviodome]
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den.  Bovenop de reeds bestelde 48 Catalina’s 
moesten nog 49 grote zeeverkenners aange-
schaft te worden. Het plan werd geopperd om 12 
Vought-Sikorsky Kingfi sher kruiservliegtuigen 
en 48 Douglas DB-7 Bostons in bestelling te 
nemen. 
In december 1941 had Japan de beschikking 
over twee kleine olievelden op het eiland Hons-
hu. Dit was bij lange na niet voldoende om hun 
oorlogsmachine draaiende te houden. Ongeveer 
90% van de beno digde olie moest worden inge-
voerd. Omdat de Amerikaanse, Britse en Neder-
landse Alliantie op 28 juli 1941 een olie-embargo 
had ingesteld was een oorlog met deze landen 
onvermijdelijk.

Oorlog met Japan
Tijdens de afl everingsvluchten van de Catali-
na’s Y-68, Y-69 en Y-70 van San Die go naar In-
dië maakten de Y-68 en Y-69 een tus senlanding 
op Pearl Harbor op 7 december 1941. Tijdens de 
grote Ja panse aanval werd de Y-68 in brand ge-
schoten en vernield. De Y-69 werd licht bescha-
digd en voor reparatie naar San Diego terugge-
vlogen. De Y-70 hing tijdens de luchtaanval nog 
in de lucht en is doorgevlogen naar Honolulu en 
via Australië naar Morokrembangang gevlogen. 
In de eerste oorlogsmaanden van Nederlands- 
Indië wer den voor het MVKM een vrij groot aantal 
dummyvliegtuigen gemaakt om ter misleiding 
op te stellen. 
Bij het uitbreken van de oorlog met Japan be-
schikte de MLD in Nederlands-Indië over 24 
Dornier Do 24K vliegboten, 25 Consolidated PBY-
5 Catalina vliegboten, 10 Fokker T.IV drijvervlieg-
tuigen, een Fokker T.IVa, acht Fokker C.XIW ka-
tapultdrijvervliegtuigen, tien Dornier Wal vlieg-
boten, zes Fokker C.VIIW drijvervliegtuigen, tien 
Fokker C.XIVW drijvervliegtuigen, 40 Ryan STM 
lesvliegtuigen en vijf Tiger Moth les vliegtuigen. 
Op 25 februari 1942 te 09.00 uur werd ABDA 
Command offi cieel ontbonden. Generaal Wavell 
en het overgrote deel van het stafpersoneel van 
Unifi ed Command en de ondergeschikte hoofd-
kwartieren verliet Java per schip op 25 en 26 
februari 1942. De Nederlandse strijdkrachten 
ontsnapten uit Java juist voor of op 3 maart 1942.

dat de MLD over drie vaste be wakingsgroe pen 
beschikte, te weten:
Groep 1 had de Oostelijke Archipel als verken-
ningsgebied. De vaste bewakingsdienst in deze 
archipel stond onder bevel van de Verkennings-
commandant Oost Archipel die later werd ge-
wijzigd in Commandant Bewa kingsdienst Oos-
telijke Archipel. Aanvankelijk was deze com-
mandant ingescheept aan boord van de Gou-
vernementschepen Arend of Valk, die elkaar 
regelma tig afl osten voor patrouillediensten. 
Groep 2 de Westelijke Archipel. Ook hier werd 
een soortgelijk commando ingesteld.
Groep 3 de Straat van Makassar vanuit Balik-
papan of Tara kan.
Doordat de MLD als zelfstandig wapen direct 
onder bevel van de Marinestaf ressorteerde kon 
hierdoor tot snelle tegenacties worden besloten 
waarbij zowel de vloot als de vliegdienst op de 
meest effi ciënte wijze konden worden ingezet. 
De spil waar alle MLD-activiteiten om draaiden 
was het Marine Vliegkamp Morokrembangang 
(MVKM), dat voor die tijd een uiterst moderne en 

goed geoutilleerde vliegbasis was.

Oorlog in Europa
Het uitbreken van de oorlog in Europa en in Ne-
derland had voor de MLD in Nederlands-Indië 
geen onmiddellijke gevolgen. De Dornier Do 24 
vliegboten waren net afge leverd. Maar men was 
in Nederlands-Indië niet geheel zeker van de 
houding van de Japanners.  Er was een duidelij-
ke toename van Japanse schepen in de archipel 
en daarom werden de GVT ‘s regelmatig gedislo-
keerd. Met grote regelmaat werden zij ook weer 
afgelost en terug op het MVKM geplaatst voor 
een rustperiode. Overal in de archipel werd veel 
geoefend en werden de Japanse vissersschepen 
in het oog gehouden en geschaduwd. 
Naar aanleiding van het ontvangen vlootplan uit 
1941 berichtte de Commandant  Zeemacht  dat 
hij 72 vliegtuigen voor de verkenning van de ar-
chipel onvoldoende achte en dat verder als over-
brugging naar een vliegkampschip ten minste 48 
torpedovliegtuigen nodig waren. Ook moesten 
de zwaar beproefde Dorniers vervangen wor-

Luitenant ter zee W.H. Tetenburg die de com-
mandant was van de drie Dorniers naar Indië.

De basis Morokrembangang was de best geoutilleerde basis in het Verre Oosten. Dit is een beeld van 
14 oktober 1932. [W. van Prooijen]

Ryan STM lesvliegtuigen van de Vliegschool MLD gestationeerd op Perak. [Gerben Tornij]
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De frustrerende aanvallen op de brug in Thanh Hoa (slot)

Toen het de Amerikanen maar niet lukte 

de Thanh Hoa-verkeers- en spoorbrug 

neer te halen, werd naar mogelijkheden 

als tactiek en verbeterde wapens geke-

ken om dit wel te bewerkstelligen. Ook 

werd besloten het te proberen via een on-

orthodoxe manier: een nachtelijke aanval 

met drijvende mijnen, te droppen door 

een C-130E Hercules: operatie Carolina 

Moon.

door Theo van Geffen

KAAK VAN DE DRAAK

Van 11 april tot 13 mei 1966 werd door de 
geselecteerde C-130 bemanningen van de 
majoors Richard Remers en Thomas Case 

intensief op Eglin getraind. Er werden 23 dag- 

Tijdens beide Carolina Moon-missies voerde Neon flight met vier F-4C’s van de 8th Tactical Fighter 
Wing op Ubon (Thailand) afleidingsaanvallen uit ten zuiden van Thanh Hoa. Op 30 mei werd Neon 03, 
63-7664, geraakt door luchtafweer en ging het toestel met de twee bemanningsleden verloren. Op 
de foto ‘664’ in 1965 tijdens een missie tegen Noord-Vietnam.  [USAF]

De mijn die in Operatie Carolina Moon gebruikt 
werd tegen de Thanh Hoa verkeers- en spoor-
brug had een stalen omhulsel en een drijver-
systeem met een diameter van 2,44 meter, een 
hoogte van 80 centimeter en een totaalgewicht 
van zo’n 1.700 kilo. [via AFHRA]
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waarts van de Thanh Hoa-brug klein was, gaf 
7AF op 28 mei frag order 204 uit voor de aanval 
op de brug.
Aan de missie deden acht USAF-toestellen 
mee: de C-130E van majoor Remers (call sign 
Radium),  een RB-66C en een B-66B (Robin, voor 
het actief storen van onder meer Firecan-ra-
dars) en  vier F-4C’s (Neon, het uitvoeren van 
afleidingsaanvallen met lichtfakkels en CBU-2A 
clusterbommen op 16 mijl ten zuiden van Thanh 
Hoa). Een KC-135A was beschikbaar voor het in 
de lucht bijtanken van de Phantoms. 

C-130 bemanningen 
Aan de missiebriefing namen beide Hercu-
les-bemanningen deel. Al eerder waren de 
vluchtprofielen uitgewerkt om een geschikt 
afwerppunt te bereiken en de tijd boven het 
doel en dus voor luchtafweer te minimaliseren. 
Gemaakte luchtfoto’s waren daarbij van grote 
waarde. De bedoeling was zoveel mogelijk ge-
bruik te maken van terrain masking.
Het plan was op zo’n 3,7 kilometer stroomop-
waarts van de brug de vijf mijnen af te gooien. 
Wanneer de omstandigheden gunstig zouden 
zijn, werd naar het alternatieve afwerppunt ge-
vlogen, 1,5 kilometer dichter bij de brug.
Er was strikte radiostilte vereist. Wel zouden 
de F-4’s en (R)B-66’s een Radium aborting- 
melding krijgen wanneer de missie vóór het 
bereiken van het ingresspunt werd afgebroken. 
Verder, nadat weer veilig de Golf van Tonkin was 
bereikt, een mission completed. De missie werd 
überhaupt afgebroken wanneer de (R)B-66’s 
niet op hun post waren.
Kapitein Norm Clanton, de radarnavigator van 
de primaire C-130: “Voor de missie was er geen 
coördinatie met de Phantoms of Destroyers om-
dat we dit niet perse hoefden te weten. Zelfs de 
afleidingsaanvallen waren ons onbekend”.

en 28 nachtsorties gevlogen met 26 wapendrop-
pings. Daarbij werd de te gebruiken tactiek  
gesimuleerd. Zo werd de hoogte geleidelijk ver-
laagd tot 15 meter boven het wateroppervlak, in 
het donker en verduisterd.

Frag order
Op 15 mei werd door beide C-130’s vanaf Eglin 
begonnen aan de reis naar de Zuid-Vietname-
se vliegbasis Da Nang met de aankomst op de 
19e. Twee dagen later werd, gedwongen door 
ernstige rellen in de stad Da Nang, uitgeweken 
naar Tan Son Nhut. Op 25 mei volgde de terug-
vlucht. Het verblijf op Tan Son Nhut stelde de 

7th Air Force (7AF)/Current Plans Division in staat 
de  missiebijzonderheden te bespreken met de 
bemanningen en daarop de plannen enigszins 
aan te passen.
Omdat op 29 mei het weer gunstig leek en het 
water van de Song Ma-rivier op het hoogste peil 
zou zijn op het moment van Time-over-Target 
(ToT), waardoor het risico van ‘stranden’ van de 
mijnen op de zandbank 1.200 meter stroomop-

De bemanning van C-130E 64-0513 na hun Carolina Moon-missie op 29 mei 1966. In de hand een glas 
Jim Bean (officieren) of een blikje bier (de overigen) die ze na de landing kregen van de comman-
dant van de 35th Tactical Fighter Wing, kolonel Allan Rankin, om een succesvolle missie te vieren. 
Knielend en de eerste twee van links, eerste luitenant William Edmondson  (navigator, en een dag 
later vermist op de tweede missie) en kapitein Norman Clanton (radarnavigator). [via USAF]

Vanaf maart 1971 werd op Ubon een vijftal Pave Knife laserdoelaanwijzers onderworpen aan een 
gevechtsevaluatie. Na hervatting in april 1972 van de bombardementen op Noord-Vietnam kon er 
op grotere schaal gebruik van worden gemaakt. Op de foto F-4D Phantom 66-7680 van het 433rd 
Tactical Fighter Squadron op Ubons last chance, uitgerust met een Pave Knife pod en twee laserge-
stuurde MK-84 bommen. [USAF]

Kaart met ingress- en egresspunt voor beide 
Carolina Moon-missies. Het punt lag iets ten 
noorden van de monding van de Song Ma-rivier. 
[via AFHRA]
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Alternatief
Daarna werden de bemanningen naar hun toe-
stel gebracht. Beide C-130E’s, 64-0513 en -0511 
(als spare), stegen vervolgens op van Da Nang, 
elk met zeven bemanningsleden en vijf mijnen 
aan boord. ‘513’ van majoor Remers was uniek 
omdat het uitgerust was met de experimentele 
Sperry Gyroscope APN-161 Ka-band-navigatie-
radar. De radar had een viermaal fijnere resolu-
tie dan de standaard C-130 APN-59 X-band.
De F-4C’s en (R)B-66’s waren inmiddels opge-
stegen van hun thuisbases, respectievelijk Ubon 
en Takhli in Thailand. Op een lage maar veili-
ge hoogte en op minstens 40 kilometer van de 
kust werd boven de Golf van Tonkin in noorde-
lijke richting naar het ingresspunt gevlogen, dat 
even ten noorden van de monding van de Song 
Ma lag. Daar bleek de spare niet nodig waarop 
deze terugvloog naar Da Nang. Ook de weers-
omstandigheden bleken geen belemmering. 
Na de feet dry werd op 30 meter hoogte naar 
een punt juist ten noorden van de brug en daar-
na naar het zuidoosten gevlogen om boven de 
rivier uit te rollen. Omdat de C-130 nog niet 
was ontdekt, werd naar het alternatieve af-
werppunt gevlogen. Dertig seconden voor het 
afwerpen van de mijnen werd gestegen naar 
120 meter hoogte. Twintig seconden later was 
die bereikt en de snelheid teruggebracht naar 
240 km/u voor het openen van de hellingbaan/

2uur en 33 minuten geduurd, waarvan bijna 10 
minuten boven land in Noord-Vietnam.
Clanton: “Alles ging zoals gepland. De intensie-
ve training en planning hadden daaraan zeker 
bijgedragen. De APN-161 was van grote waarde. 
Visuele droppings in het donker zijn al een uit-
daging, maar om dit ook nog eens in een vijan-
delijke omgeving en boven onbekend terrein te 
doen, dan wordt die vele malen groter. De radar 
maakte de droppings veel nauwkeuriger.” 

Succesvol
Ruim tien uur voordat majoor Remers en zijn 
crew aan hun missie begonnen, had 7AF frag 
order 208 voor 30 mei gepubliceerd, voor een 
tweede missie tegen de Thanh Hoa-brug die 
vrijwel overeenkwam met de eerste. Wel werd 
een voorbehoud gemaakt: wanneer de missie 
op 29 mei ‘succesvol’ was, zou ‘208’ niet worden 
uitgevoerd. In deze is het van belang dat Pacific 
Air Forces (PACAF) op 20 april toestemming had 
gegeven voor een enkele missie. 7AF bevestig-
de dit  op 4 mei en stelde dat alleen opnieuw 
gevlogen werd wanneer de eerste missie was 
mislukt. 
7AF was door majoor Remers na de landing 
geïnformeerd dat de missie succesvol was 
geweest en dat de mijnen waren afgeworpen 
overeenkomstig frag order 204. Battle Damage 
Assessment door een RF-4C Phantom 2,5 uur 
na de aanval (donker) en door twee RF-101C 
Voodoo’s (daglicht) hadden echter geen verde-
re beschadiging van de brug laten zien maar 
ook geen aanwijzingen dat er mijnen waren 
gestrand.
Om die reden en omdat de omstandigheden op 
30 mei nog gunstig waren, werd die dag een 
nieuwe aanval gepland. De aanvliegroute werd 
iets aangepast op basis van het luchtafweerpa-
troon van de eerste missie.
Blijkbaar betekende ‘succesvol’ voor 7AF iets 
anders dan voor de crew van majoor Remers!

Nihil
Volgens Norm Clanton verdween de opgetogen 
stemming zodra ze hoorden dat besloten was 
tot een tweede missie op basis van bijna het-
zelfde (eerste) profiel. Met het ontbreken van 
het verrassingselement zou de kans op succes 
vrijwel nihil zijn. Eerste luitenant William Ed-
mondson, de andere navigator in zijn crew, had 
zijn diensten aangeboden aan majoor Case die 
daarop in was gegaan.
Kapitein Clanton: “Ik was de laatste die de Her-
cules van majoor Case (64-0511) verliet voordat 
de deur in het toestel werd gesloten en er naar 
de startbaan werd getaxied. We  bleven alle zes 
op om te wachten op de terugkeer van ‘511’. 
Toen de tijd om te landen verstreek zonder enig 
contact, wisten we dat er een probleem was.”

Lichtflits
Op 30 mei maakte 7AF bekend dat een F-4C (63-
7664) met twee bemanningsleden verloren was 
gegaan voor de kust op ongeveer 30 kilometer 
ten zuiden van Thanh Hoa. Er waren geen pa-
rachutes gezien of piepers gehoord. Twee uur 
later werd duidelijk dat het om Neon 03 ging. Op 
dat moment was er nog niets bekend over het 
lot van de C-130.
Achttien minuten daarna liet 7AF weten dat de 
Hercules werd vermist. Leden van Neon flight 
hadden in de buurt van Thanh Hoa luchtafweer-
vuur en een grote lichtflits op de grond waarge-

laadruimteklep. 
Op het moment dat het Computed Air Release 
Point werd bereikt, gaf kapitein Clanton het 
commando green light. Direct daarop activeer-
de de vlieger het dropmechanisme. Daarna ging 
het allemaal automatisch (de beide loadmasters 
hadden al eerder de noodzakelijke voorberei-
dingen getroffen). De extractieparachute voor 
de eerste mijn kwam in de slipstroom terecht 
en door het openen ervan werd de mijn de Her-
cules uitgetrokken. De extractieparachute werd 
daarna automatisch losgekoppeld waarna de  
parachutes van de mijn opengingen om de val 
te vertragen. Terwijl de eerste mijn het toestel 
verliet, werd de extractieparachute voor de 
tweede mijn geactiveerd, enzovoorts. Tijdens 
deze handelingen werd het vuur op de C-130 
geopend maar het was niet accuraat. Het  hele 
proces had minder dan drie minuten in beslag 
genomen.

Proosten
Zodra de laatste mijn het toestel had verlaten, 
werd de hellingbaan/laadruimteklep geslo-
ten en gedaald naar dertig meter hoogte voor 
de route naar de kust. Deze hoogte werd aan-
gehouden tot 40 kilometer uit de kust waarna 
gezagvoerder Remers het mission completed 
meldde. Daarna werd verder hoogte gewonnen 
voor de terugtocht naar Da Nang. De missie had 

De Kaak van de Draak zoals op 23 mei 1972 gefotografeerd door een door een DC-130E gelanceerde 
AQM-34L verkenningsdrone van de 100th Strategic Reconnaissance Wing. De schade was op 13 mei 
1972 aangericht door lasergestuurde MK-82L/-84L’s afgeworpen door F-4D’s van het 25th TFS op 
Ubon. [USAF] 
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nomen. Dit was twee minuten voor de ToT van 
de C-130.
Later die dag kreeg majoor Remers toestem-
ming een search sortie te vliegen. De route bo-
ven water werd opnieuw gevlogen tot de kust 
kon worden gezien waarna teruggevlogen werd 
naar Da Nang. Echter zonder resultaat.
Op 31 mei werden bemanning en hun C-130 for-
meel als vermist verklaard.

Uitgebreid
Op 31 mei ging 7AF in een bericht aan PACAF, 
die niet gekend was in de beslissing van 7AF 
de tweede missie te laten vliegen, uitgebreid 
in op de beide missies. Er werd onder meer 
gesteld dat niet vastgesteld kon worden of de 
mijnen tijdens de eerste missie daadwerkelijk 
in het water terecht waren gekomen. Dit kon 
de Noord-Vietnamezen in staat hebben gesteld 
de mijnkarakteristieken te ontdekken en maat-
regelen te nemen als installatie van kabels en 
versterking van de luchtafweer. Verder zou de 
stroming nog twee dagen gunstig zijn en daarna 
zeven dagen niet, met het weer alsdan als onze-
kere factor. Met als resultaat de tweede missie 
omdat op zo’n korte termijn een snelle analyse 
door de Noord-Vietnamezen onwaarschijnlijker 
was met een navenant aanvaardbaarder risico 
voor de C-130 bemanning.

Beëindigd
Inmiddels had luchtverkenning na de tweede 
missie uitgewezen dat de Than Hoa-brug nog 
intact was en waarschijnlijk in gebruik. Ook, dat 
op ongeveer 460 meter stroomopwaarts  een 
kabel was gespannen die geen relatie had met 
de aanwezige pontoversteek. Vermoed werd dat 
aan de kabel een net was bevestigd.
Op 1 juni informeerde 7AF PACAF dat Carolina 
Moon was beëindigd en gaf de aanbeveling het 
personeel te laten terugkeren naar Eglin. Op 
dat moment waren nog 36 man personeel en 
een C-130E op Da Nang. PACAF ging akkoord en 
op 2 juni werd naar Tan Son Nhut gevlogen voor 

een briefi ng met 7AF. Twee dagen later begon 
de reis naar de thuisbasis Sewart (Tennessee) 
waar op 8 juni werd geland.

Lot bemanningsleden
De twee bemanningsleden van de F-4C zijn 
nooit gevonden. In juni 1966 werd via een Ja-
panse bron bekend dat de Noord-Vietnamezen 
hadden verklaard dat geen van de Hercules-be-
manningsleden het had overleefd. Later bleek 
dat de Hercules met zijn bemanning was neer-
gekomen bij het dorp Tho Binh (provincie Thanh 
Hoa) 38 kilometer ten westen van de brug. Vol-

gens een ooggetuige vloog het toestel van zuid 
naar noord en stond het in brand. Vijf stoffelijke 
overschotten werden op 10 april 1986 overge-
dragen aan de Amerikanen. Drie van hen kon-
den vrij snel worden geïdentifi ceerd, voor een 
duurde dat proces twaalf jaar en voor de vijfde 
achttien jaar. Het lot van de andere drie is on-
bekend. Het Defense POW/MIA Accounting Agen-
cy heeft sinds 1993 negen keer een team naar 
Tho Binh gestuurd in de hoop iets te vinden van 
de andere drie bemanningsleden, maar zonder 
succes. De zaak is nog open en er wordt over-
wogen nog een team naar Tho Binh te sturen. 

Eindelijk
6 oktober 1972 ging de boeken in dat de ‘Kaak 
van de Draak’ eindelijk neerging. Op die dag vie-
len vier A-7E Corsair II’s van de USS America de 
Thanh Hoa-brug aan. Twee met een verbeterde 
versie van de Walleye en twee met standaard 
Mk-84 bommen. De centrale massieve pier 
werd geraakt waardoor de brug in tweeën brak.
Volgens de Amerikanen werden er in de peri-
ode 1965-1972 871 sorties tegen de brug gevlo-
gen waarbij een verbijsterende hoeveelheid en 
verscheidenheid aan munitie werd verbruikt. Er 
gingen elf toestellen verloren. 
Volgens de Noord-Vietnamezen werd de Hàm 
Rong-brug in de periode 1965-1973 tijdens 
meer dan 1.500 dagen en nachten verdedigd 
tegen Amerikaanse aanvallen. Afweergeschut 
en SA-2’s schoten 117 toestellen neer waarbij 
‘vele’ vliegers werden uitgeschakeld (gedood 
of gevangengenomen). Maar de brug ging niet 
neer. Dit verzekerde een blijvend ongehin-
derd passeren hetgeen bijdroeg aan de over-
winning op de Amerikaanse vijand, aldus de 
Noord-Vietnamezen.

Met dank aan luitenant-kolonel Norman Clanton. 

Het uiteindelijke lot van Norm Clantons C-130E Hercules, 64-0513. Op 30 mei 1995 werd ‘513’ overge-
vlogen naar AMARC voor opslag. De foto werd gemaakt in november 2003 toen al diverse onderdelen 
van 513 waren gehaald. Op 10 maart 2004 werd het toestel gedemilitariseerd, lees versnipperd. 
[Martyn Swann]

De Thanh Hoa-brug op 20 april 2016. Er werden stroomafwaarts twee grotere verkeersbruggen aan-
gelegd waardoor de Hàm Rong-brug alleen nog gebruikt wordt voor lokaal verkeer en de spoorlijn 
Hanoi- Ho Chi Minh City. [Theo van Geffen]
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Uniek: leden van de Regio Zuid-Holland wonen schietoefeningen bij 

‘Kom met je leden kijken als we met onze 

Apaches schietoefeningen in Duitsland 

gaan doen’, zo luidde de bijzondere uit-

nodiging door luitenant-kolonel-vlieger 

Jorrit de Gruijter, commandant van het 

301 Squadron, aan Marianne Vring, voor-

zitter van de Regio Zuid-Holland. Dit op 

haar vraag of de taken van zijn squadron 

niet inzichtelijker voor de leden konden 

worden gemaakt, opdat de ‘ambassa-

deurs van de Koninklijke Luchtmacht’ nog 

beter hun enthousiasme kunnen uitdra-

gen. In mei heeft Zuid-Holland immers 

als eerste regio van de KNVOL een squa-

dron van de KLu geadopteerd en daarbij 

een warme band met het 301 Squadron 

gesmeed. 

door Willem Helfferich

GUNNERY IN BERGEN-HOHNE

En zo kan luitenant-kolonel-vlieger Hein 
Faber, die op 15 februari De Gruijter als 
commandant van 301 Squadron heeft op-

gevolgd, op 16 maart 22 leden begroeten in de 
ontbijtzaal van een landelijke hotelletje in het 
Duitse Hermannsburg. Zij zijn de dag ervoor al 
per bus gearriveerd en hebben in de middag 
een paar uur doorgebracht in het Panzermuse-
um te Munster. 

FARP-commandant adjudant onderofficier Ferry kijkt naar het beladen van een AH-64D Apache  met 
ongeleide raketten tijdens het unieke bezoek door leden van de Regio Zuid-Holland aan de gunnery 
van 301 Squadron in het Duitse Bergen-Hohne. [Foto’s: WFH]

brandweer,” aldus Faber. De oefening staat on-
der leiding van luitenant-kolonel-vlieger Huub 
Groothuis, werkzaam bij de afdeling helikopter-
operaties van het Commando Luchtstrijdkrach-
ten in Breda. 

Overste Faber vertelt in zijn briefing dat er maar 
liefst 180 mannen en vrouwen in de weer zijn 
om te zorgen dat de Apaches kunnen schie-
ten, waaronder 35 vliegers. “Er komt dus veel 
meer bij kijken dan alleen Apaches, zoals be-
wapeningspersoneel, technisch personeel en 

De enthousiaste excursiegangers voor de bus op het parkeertterein van de FARP, het Forward 
Arming and Refuelling Point. 
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301 (Apache) Squadron
301 is een relatief jong squadron. Lange tijd be-
stond het alleen als mobilisabele eenheid, tot 
het op 31 januari 1997 werd opgericht en uitge-
rust met 12 van de US Army geleasde AH-64A 
Apaches. Dit jaar viert het squadron dan ook zijn 
twintigjarig bestaan. 
Luitenant-kolonel Faber geeft aan dat het squa-
dron 24 uur per dag, 7 dagen in de week inzet-
baar is, overal ter wereld, ook onder slechte 
weersomstandigheden, in het gehele gewelds-
spectrum, met gemotiveerd en getraind per-
soneel, minimale infrastructuur en langdurig 
voortzettingsvermogen. “We hoeven dus niet 
op een vliegveld te zitten. Op dit moment is 
onze getraindheid echter laag,” benadrukt hij, 
“door bezuinigingen en eenzijdige missies. Ons 
streven is om per 1 januari 2019 twee vluchten 
gereed te hebben, waarbij we ons vooral focus-
sen op schieten, nachtvliegen, laagvliegen en in 
formatie vliegen.” In totaal beschikt het squa-
dron over vijf vluchten die bekend staan onder 
de namen Phoenix, Diablo, Thunder, Havoc en 
Hawkeyes. “Door die vijfslag kunnen we continu 
een groep uitzenden, verspringend in tijd, zodat 
niet steeds dezelfde groep met Kerstmis op uit-
zending is. Zo proberen we ze ook te oefenen. 
Maar we kunnen maar twee gunneries per jaar 
doen, in het voor- en het najaar, dus twee vluch-
ten per jaar bijscholen en dit jaar zelfs maar 

een, omdat we in het najaar een grote oefening 
hebben.”

Sensoren
Hoewel de wapens bij een gevechtshelikopter 
het meest in het oog springen, meent Faber dat 
de sensoren van de Apache eigenlijk het be-
langrijkste zijn. “Ook in Mali moesten we vooral 
waarnemen.” En de Apache beschikt over een 
uitgebreid pakket, zoals het Pilot Night Vision 
System (PNVS, spreek uit ‘pinvis’) dat bestaat 
uit een FLIR, een Forward-Looking Infra-Red, 
dat anders dan bijvoorbeeld Night Vision Goggles 
geen licht, hoe weinig ook, nodig heeft. Het is 
gekoppeld aan de helm van de vlieger die ach-
terin zit. Het Target Acquisition and Designating 
System (TADS) wordt bediend door degene die 
voorin zit en bestaat uit een Laser Range Fin-
der/Laser Spot Tracker (LRFD/LST), een laser, 
een daglichtcamera Narrow Field of View (NFOV) 
met zoommogelijkheid, een Wide Field of View 
(WFOV) en een tweede FLIR. De TV-camera’s 
bieden een monochroom beeld waarbij tot on-
geveer 8 km ver kan worden gekeken.”
Bij de aanschaf van de Apache is de bovenop de 
rotormast te plaatsen Longbow radar wegge-
laten. “Die hebben we tot nu toe niet gemist in 
onze missies, maar nu de situatie is veranderd 
en als er geld bijkomt, zouden we die wel willen 
hebben.”

Wapenpakket
De wapens van de Apache bestaan uit het 30mm 

kanon, de ongeleide 2.75 inch (70 mm) rockets 
en de lasergeleide Hellfire raket. “Onze Hellfi-
re is met 90% het meest nauwkeurig. Dus als 
je er twee afschiet kun je met 100% zekerheid 
het doel uitschakelen. Ook het 30mm kanon is 
zeer nauwkeurig, maar het bereik is minder 
groot, tot ongeveer 3,5 km,” aldus overste Fa-
ber. Anders dan de oorlogsmunitie waarbij de 
granaten een explosieve lading hebben, heeft 
de trainingsmunitie tijdens de gunnery dat niet. 
Er kunnen tot maximaal 1200 patronen worden 
meegenomen, maar doordat een gedeelte van 
de ruimte is ingenomen door een extra brand-
stoftank is dat aantal lager “We schieten meest-
al 10 rounds per keer. Dan kijken we of we het 
doel geraakt hebben en dan schieten we met 
tussenpozen nog een aantal keren. Dat is ook 
nodig om de loop van het kanon te laten afkoe-
len. We kunnen niet in één keer alle granaten 
afschieten, dan zou de loop smelten!” 
Zoals de leden later ook op de schietrange zul-
len zien, draait de helikopter soms bij het schie-
ten. “Als je achterin zit en je kijkt recht naar 
voren dan wordt je beeld belemmerd door de 
vlieger voor je en de stijlen van de cockpit. Door 
nu iets zijwaarts te draaien kun je door het gro-
te raam kijken en heb je beter zicht op het doel,” 
aldus Faber. Tijdens het schieten hangt de heli-
kopter stil in de lucht.

Vliegend schieten
Ook de ongeleide raketten voeren bij de oe-
fening slechts een beperkte lading mee, net 

Als de Apache met het 30mm kanon schiet zijn 
er kleine witte rookwolkjes te zien en vallen de 
hulzen in een lange stroom naar beneden.

Met twee tegelijk worden de ongeleide 2.75 inch raketten afgeschoten. 

Het containerpark aan de rand van de FARP, met links een tankauto en rechts een brandweerauto.

GUNNERY IN BERGEN-HOHNE
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voldoende om een plof te kunnen zien als ze 
het doel raken. Anders dan het kanon zijn de 
rakethouders niet horizontaal beweegbaar 
(slechts verticaal, om de schietafstand in te 
kunnen stellen) en moet de heli opgelijnd wor-
den met het doel. “We schieten vliegend twee 
raketten af, want dat is nauwkeuriger doordat 
we minder last van bijvoorbeeld de wind heb-
ben. Afhankelijk van het resultaat schieten we 
er dan nog twee af, enz. Het is geen supernauw-
keurig wapen en slechts geschikt voor dunne 
bepantsering.” In de toekomst zal de nauwkeu-
righeid echter toenemen doordat men bezig is 
rockets met lasergeleiding aan te schaffen. 
De Hellfi re is lasergeleid en stuurt zichzelf bij 
tijdens de vlucht. Hij richt zich op een laserspot 
die door de heli zelf, een andere heli of door ie-
mand op de grond op het doel is gezet. Helaas 
kan op Bergen-Hohne niet met de Hellfi re wor-
den geoefend: de noodzakelijke veiligheidszone 
voor als er iets mis gaat is te groot. “Daarom 
simuleren we hier de Hellfi re, maar daar zie je 
als toeschouwer niets van.” De commandant 
noemt de Hellfi re zijn weapon of choice als er 
heel nauwkeurig moet worden geschoten. En op 
de vraag van een van de leden – de indrukwek-
kend zware tanks in het Panzermuseum nog in 
herinnering - of we de tanks niet missen, ant-
woordt overste Faber met humor dat het “mooi 
is dat we zulke doelen hebben”, maar dat er op 

dit moment geen tanks bekend zijn die niet door 
de Hellfi re vernietigd kunnen worden!
 
FARP
Vervolgens verplaatst het gezelschap zich naar 
de FARP, het Forward Arming and Refuelling 
Point. Een door aarden wallen omzoomd ter-
rein waar de Apaches op vooraf ingerichte pads 
landen en worden voorzien van een nieuwe la-
ding brandstof en wapens. Daarna stijgen ze op 
en vliegen ze naar de nabijgelegen range. De 
hoeveelheden brandstof, munitie en raketten 
worden nauwkeurig bijgehouden door het TACT, 
het Tactical Air Control Team. Bewapeningsper-
soneel in groene overalls en met helmen op vult 
de patronen aan en duwt de raketten in de hou-
ders. Telkens als een heli is vertrokken wordt 
een nieuwe lading raketten in het gras naast de 
opstelplaats gelegd. FARP-commandant adju-
dant-onderoffi cier Ferry houdt de gang van za-
ken in de gaten. De brandweer is met eigen auto 
paraat, want als er iets mis gaat moet snel kun-
nen worden ingegrepen. Aan de rand van het 
terrein staat een groot containerpark waarin 
alle voor de oefening noodzakelijke faciliteiten 
aanwezig zijn zoals briefi ngruimtes, navigatie, 
planning, verkeersleiding, verbindingen, enz. De 
Apaches zelf zijn gestationeerd op de vliegbasis 
Celle, samen met 60 man technisch personeel 
van Gereedstelling en Onderhoud. “Normaal 
vliegen we vanaf Faszberg, dat is dichterbij, 
maar daar was nu geen ruimte,” vertelt Ferry. 

Rangetoren
Tot slot wordt een bezoek gebracht aan de 
range zelf. Vanaf een hoge toren krijgt de toe-
schouwer een goed beeld van het grote oefen-
terrein en kan het schieten worden bekeken. 
Een drietal vliegers van 301 Squadron houdt via 
grote ramen de verrichtingen van hun collega’s 
in de gaten, noteert de resultaten en dirigeert 
de verrichtingen. In een andere ruimte bevindt 
zich de Duitse rangeleiding. Een Apache hangt 
in de verte stil. “Voor elke schietserie moet 
eerst het kanon worden gekalibreerd,” vertelt 
Apache-vlieger ‘Bozo’ die mee naar boven is 
geklommen, “daar is hij nu mee bezig.” Even 
later komt de helikopter dichterbij en zoekt hij 
het doel waarop moeten worden geschoten. Met 
een zwaar ratelend geluid verlaat een eerste la-
ding van 10 schoten het 30mm kanon. Tegelijk 
met kruitwolken zijn de grote hulzen te zien die 
naar beneden vallen. Het is een indrukwekkend 

gezicht, vooral omdat de afstand tot de helikop-
ter niet groot is. 
Na het schieten met het kanon is het tijd voor 
de ongeleide raketten. De helikopter komt van 
achter de toren aanvliegen en duikt dan iets 
naar beneden om de eerste twee raketten af 
te vuren. “Running rockets, low level,” noemt 
‘Bozo’ dat. Zo krijgen de bezoekers zelf een uit-
stekend beeld hoe de Apache-vliegers zich be-
kwamen in het omgaan met hun wapens. Daar 
kan ook de beste fi lm niet tegenop.
Voor velen veel te snel moet de thuisreis weer 
aanvaard worden. Na een warm afscheid en 
onder dankzegging aan squadroncommandant 
Faber, overste Groothuis, FARP-commandant 
Ferry en de begeleidende vliegers stappen de 
excursiegangers weer in de bus. Een prachtige 
ervaring rijker. Het uitdragen van wat 301 Squa-
dron allemaal doet en kan is voor de ‘ambassa-
deurs van de Luchtmacht’ weer een stuk duide-
lijker geworden. 

Vanaf de toren kan het schieten op schietbaan 20 goed worden bekeken. 
Ook de buschauffeur van Beuk (rechts) mocht erbij zijn.

Voorzitter Mariannne Vring bedankt bij het afscheid luitenant-kolo-
nel-vlieger Hein Faber, commandant van het 301 Squadron.

De rangetoren op schietbaan 20.

GUNNERY IN BERGEN-HOHNE
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F-16AM van het 148th Fighter Squadron, 162nd Fighter Wing,



Netherlands Detachment Tucson Arizona, Tucson International Airport. Foto: Willem Helfferich
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Het vliegerleven van Cees van Holstein (slot)

De vorige keer heeft u kunnen lezen hoe 

Cees van Holstein bij de Luchtmacht te-

recht kwam en tijdens zijn vliegeroplei-

ding in Amerika te maken kreeg met een 

minder leuk facet van de vliegerij: een 

ongeval. Eenmaal terug in Nederland 

vloog Cees operationeel met de Thun-

derjet en Thunderstreak, tot hij in 1959 te 

horen kreeg dat hij was voorbestemd om 

deel te gaan uitmaken van een nog op te 

richten conversie-eenheid op de vlieg-

basis Twenthe die vliegers zou gaan om-

scholen op de F-104 Starfighter, het nieu-

we jachtvliegtuig waarmee de KLu vanaf 

1963 zou gaan vliegen. 

door Gerrit Boxem

BIJ DE DUTCH MASTERS OP TWENTHE

Om alvast ervaring op te doen met aller-
lei systemen waarover de Nederlandse 
F-104’s de beschikking zouden krijgen, 

werd Van Holstein –opnieuw- naar de VS ge-
stuurd. Vanaf de vliegbasis Seymour-Johnson 
opereerde hij een jaar lang met de F-105 Thun-
derchief. Dit indrukwekkende gevechtsvlieg-
tuig beschikte over apparatuur die ook in onze 
Starfighters zou worden ingebouwd. Toen Cees 
weer was teruggekeerd in Nederland en samen 
met collega-vliegers Dré Meulenbroek en Ad 
Diekman op de Vliegbasis Twenthe een F-104 
conversie-eenheid wilde gaan opzetten, kwam 

Een unieke kleurenopname van een TF-104G van ‘The Dutch Masters’ op de vliegbasis Twenthe. De 
Starfighters van deze conversie-eenheid waren op het staartvlak voorzien van een oranje driehoek 
met daarin een ‘mastercap’. [Cees Wolfs]

basistrainer. Uiteindelijk bleek het een kwestie 
van anderhalve maand te zijn voordat Cees zich, 
mét B-3 bevoegdheid, kon voegen bij zijn colle-
ga’s die, in afwachting van de eerste Nederland-
se Starfighters, op de Vliegbasis Twenthe alvast 
waren begonnen met het opstellen van een cur-
riculum voor de Starfighter Conversie Vlucht.

er echter een kink in de kabel. Van Holstein: 
“De Luchtmachtleiding kwam opeens tot de 
ontdekking dat ik nog niet over de benodigde 
B-3 instructeursbevoegdheid beschikte!” Het 
gevolg was dat Van Holstein, de ervaren Lucht-
machtvlieger die kort daarvoor in de VS nog 
met de machtige F-105 Thunderchief had gevlo-
gen, weer moest gaan lessen op de Fokker S.11 

De TF-104G D-5802 met Cees van Holstein (links) en Dick de Kolf (rechts) op Twenthe, 19 september 
1963. [Fotosectie Twenthe]
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die korte vleugeltjes. Daar stond echter te-
genover dat het vliegtuig beschikte over een 
fabelachtig acceleratie- en klimvermogen.”  
 
Chase-vliegen 
Toen Cees van Holstein in februari 1963 terug-
keerde naar de Vliegbasis Twenthe waren daar 
ondertussen de eerste door Fokker gebouwde 
Nederlandse Starfighters gearriveerd. Dat wa-
ren echter alleen eenzitters; pas in juni 1963 
zouden de eerste duals uit de VS arriveren. De 
eerste cursisten van de Starfighter Conver-
sie moesten daarom op de ouderwetse wijze 
omgeschoold worden: dat wil zeggen dat ze 
direct vanaf de flightsimulator in een eenzit-
ter het luchtruim kozen. Daarbij werden ze 
dan op de voet gevolgd door een instructeur 
die vanuit een andere F-104 aanwijzingen gaf 

‘The Dutch Masters’ D-5811 op de run-up van de 
vliegbasis Twenthe. [Cees Wolfs]

Nörvenich 
Voor het eerst met de F-104 Starfighter het 
luchtruim kiezen deed Cees van Holstein in no-
vember 1962 in Duitsland. Toen er in Nederland 
nog geen enkele Starfighter rondvloog, hadden 
de Duitsers op de basis Nörvenich al een stel 
tweezitters gestationeerd waarop de eerste 
Europese Starfightervliegers de basisprincipes 
van het vliegen met de 104 konden leren. Van 
Holstein: “Mijn instructeur op Nörvenich was 
ene Hauptman Herbst. De man was tijdens de 
oorlog als jachtvlieger nog op Gilze-Rijen gede-
tacheerd geweest en wist meer over deze Ne-
derlandse vliegbasis te vertellen dan ikzelf…” 
Tijdens die eerste vluchten met de tweezits uit-
voering van de Starfighter kwam Van Holstein 
er al snel achter dat vliegen in de ‘Bemande 
Raket’ toch heel wat anders was dan het vliegen 
in andere straaljagers. Van Holstein: “Het be-
langrijkste verschil was wel dat er, vanwege de 
kleine vleugeltjes van de 104, ‘met het gas erop’ 
geland moest worden. Deed je dat niet dan viel 

via de boord radio; het zogenaamde chase-vlie-
gen. Toen in juni dan eindelijk de eerste twee-
zitters vanuit de VS arriveerden, behoorde dat 
chase-vliegen tot het verleden. Overigens: om 
voor omscholing op de F-104 in aanmerking te 
kunnen komen, moest een Luchtmachtvlieger 
ten minste 500 vlieguren hebben gemaakt op 
andere typen straaljagers. Ook aan de instruc-
teurs die werkzaam waren bij ‘The Dutch Mas-
ters’, zoals de conversie-eenheid (Operational 
Conversion Unit, OCU) op Twenthe na verloop 
van tijd werd genoemd, werden hoge eisen ge-
steld. Ze moesten niet alleen de Starfighter 
volledig onder controle hebben, maar ook hun 
kennis over dit toestel goed op anderen kun-
nen overbrengen. Die hoge eisen aan zowel 
instructeurs als cursisten zorgde voor prima 
resultaten. De Twentse omscholingseenheid 
stond zelfs zo goed aangeschreven binnen de 
NAVO, dat er regelmatig F-104 operators uit 
heel Europa naar Twenthe kwamen om van 
de Nederlandse ervaringen te leren. Maar hoe 
goed een vliegeropleiding ook is, crashes zijn 
in de militaire vliegerij helaas onvermijdelijk.  
 
Crash 
Op 5 september 1963 crashte de eerste Neder-
landse Starfighter en Cees van Holstein zag het 
vlak voor zijn ogen gebeuren. Van Holstein: “Ik 
zat met mijn ‘104’ vlak voor de landing op Twen-
the op downwind, toen de Starfighter die voor 
me op finals vloog plotseling als een baksteen 

Nog zo’n unieke kleurenplaat van een TF-104G op Twenthe. De D-5805 in de landing in augustus 
1968. [WFH]

Van de D-8050, waarmee Willy Evers verongelukte, bestaan maar heel weinig foto’s. Op deze foto 
zien we het toestel (tweede van links) op de lijn van Twenthe staan. Uiterst links de KG-114, een 
Luftwaffe 104, die in de zomer van 1963 tijdelijk dienst deed bij het 306 Squadron. 
[Fotosectie Twenthe/collectie Gerrit Boxem] 

je als een dood vogeltje uit de lucht. Ook moest 
ik wennen aan de geringe wendbaarheid van 
de Starfighter, wat eveneens te wijten was aan 
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uit de lucht viel. Vlak voor het toestel tegen de 
grond sloeg zag ik de canopy eraf vliegen, waar-
na de vlieger zijn schietstoel activeerde. He-
laas…voordat de vlieger loskwam van zijn stoel 
sloeg deze tegen de grond waarbij de vlieger op 
slag werd gedood. De neerstortende F-104 mis-
te op een haar na een huis, dook een bosrand in 
en explodeerde daar.” 
Na de landing hoorde Cees van Holstein dat de 
omgekomen vlieger de 27-jarige Willy Evers 
van het 306 fotoverkenningssquadron was; een 
eenheid die als eerste operationeel squadron de 
beschikking had gekregen over de Starfi ghter. 
Evers, kort daarvoor omgeschoold op de F-104, 
was een ervaren Luchtmachtvlieger met ruim 
1000 vlieguren en zijn dood maakte diepe indruk 
op de Luchtmachtcommunity en dan natuurlijk 
in het bijzonder op zijn collega’s van het 306 
Squadron. Uit onderzoek bleek dat de Starfi gh-
ter van Willy Evers (de D-8050), na teruggekeerd 
te zijn van een verkenningsvlucht boven Duits-

de één van de waarschuwingen in het boekje. 

High Flights
In 1968 kwam er een eind aan het Starfi ghter-
tijdperk op Twenthe. De Starfi ghters werden 
verdeeld over de bases Volkel en Leeuwarden 
en Twenthe maakte zich op voor de komst van 
een nieuwe jager: de Northrop NF-5. Die straal-
jagers werden door Nederlandse vliegers van-
uit de fabriek in Canada tijdens zogeheten High 
Flights naar Nederland overgevlogen en op 29 
juli werd Cees van Holstein aangewezen om als 
wingman van Willem Sneek ook een NF-5 van 
Canada naar Nederland over te vliegen. Deze 
vlucht zou het einde van zijn vliegercarrière in-
luiden. Halverwege de Atlantische Oceaan werd 
hij namelijk opeens geconfronteerd met heftige 
evenwichtsstoornissen. Van Holstein: “We za-
ten op zo’n 10 kilometer boven de oceaan toen 
het opeens leek alsof ik in een op hol geslagen 
draaimolen zat. Alles draaide voor mijn ogen. 
Alleen als ik mijn hoofd achterover legde tegen 
de hoofdsteun en recht naar boven keek hield 
het draaien op. Na drie kwartier op die manier 
gevlogen te hebben, wist ik, dankzij de aanwij-
zingen van collega Sneek, de basis Lossiemouth 
in Schotland te bereiken. Vlak voor de baan op 
60 meter hoogte vliegend probeerde ik weer 
even naar voren te kijken. Maar opnieuw be-
gon alles te draaien, waardoor mijn NF-5 vlak 
voor de landing nog een rare zwieper maakte.” 
Dankzij zijn jarenlange vliegerervaring wist Van 
Holstein het toestel echter weer onder controle 
te krijgen en landde zonder verdere problemen. 
Een beklemde zenuw tussen zijn nekwervels 
bleek de oorzaak te zijn van alle narigheid. Het 
beangstigende avontuur was ten einde, maar 
dat gold ook voor Van Holsteins vliegercarrière. 
Op zijn veertigste werd hij afgekeurd als vlieger 
en overgeplaatst naar de Groep Geleide Wapens 
in Duitsland. Na vanaf 1979 ook nog een tijd op 
het NAVO luchtmachthoofdkwartier voor Cen-
traal Europa in Ramstein gewerkt te hebben, 
keerde Van Holstein in 1984 weer terug naar 
de Groep Geleide Wapens waar hij uiteindelijk, 
samen met de Nike, in 1987 met pensioen ging. 
Een lange Luchtmachtcarrière was tot een eind 
gekomen.

De NF-5’s werden eind jaren zestig door Nederlandse vliegers, waar onder Cees van Holstein, vanuit 
de fabriek in Canada tijdens zogeheten High Flights naar Twenthe overgevlogen. [WFH]
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Een foto die heel goed een groot deel van het 
vliegerleven van Cees van Holstein uitbeeldt: 
een NF-5B taxiet naar de startbaan, terwijl een 
formatie Starfi ghters overvliegt. [Geert Mast]

Cees van Holstein stapt uit zijn NF-5 na zijn angstig avontuur boven de Atlantische Oceaan. [KLu]

land, vlak voor de landing op thuisbasis Twen-
the op zo’n 500 meter hoogte opeens alle stuw-
kracht verloor door een mankement aan het uit-
laatsysteem (de nozzle). Evers werd vervolgens 
geconfronteerd met een tot dan toe onbekend 
fenomeen, namelijk de enorme snelheid waar-
mee een Starfi ghter na een motorstoring rich-
ting aarde viel. Die zogeheten sink rate was on-
geveer driemaal zo hoog als bij andere straalja-
gers. Het toestel viel letterlijk als een baksteen 
uit de lucht. Voor de piloot betekende een en 
ander dat de tijd om te springen maar zeer be-
perkt was. De drie seconden die Willy Evers no-
dig had gehad om via de boordradio aan de ver-
keersleiding te melden dat hij het toestel ging 
verlaten, waren hem op die lage hoogte nood-
lottig geworden. Kort nadat de Commissie van 
Onderzoek met zijn eindrapport was gekomen, 
kregen alle Starfi ghtervliegers een boekwerkje 
waarin ze werden gewaarschuwd voor de enor-
me sink rate van de Starfi ghter. ‘Als je op een 
gemiddelde hoogte vliegt en motorpech krijgt 
lig je binnen 15 seconden op de grond’, zo luid-
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Nieuwe minister, behoud de Cougar!

KOLONEL B.D.  KLU DRS.  ANNE TJEPKEMA

Fusies of integraties mislukken nogal eens en bij ‘synergie’ moet 
ik altijd aan de Bullshit Bingo denken. Zo kent CLSK al sinds 2008 
het Defensie Helikopter Commando (DHC), een Luchtmacht-
onderdeel met tegenwoordig een Marineman als commandant, 
Landmachtoffi cieren op sleutelposities, met een vliegbasis, een 
maritiem vliegkamp en een militair luchtvaartterrein. Aan de tot-
standkoming ging een stormachtige periode vooraf: vanaf 1992 
vrijwel geen jaar zonder uitzending, de overgang op vier nieuwe 
types onder uitfasering van vier oudere, de verhuizing van Deelen 
naar Gilze-Rijen, de sluiting van Soesterberg en ten slotte de in-
tegratie van alle helikoptereenheden onder één dak. Hoe goed 
verloopt die integratie? 
Het begon allemaal met de Defensienota 1991: de oprichting van 
een luchtmobiele brigade. Om een bataljon 
rode baretten te vervoeren was een aanzien-
lijk aantal transportheli’s nodig. Het werden 
13 Chinooks en 17 Cougars met gevechts-
steun van 30 Apaches. Rond 2002 had de 
Tactische Helikoptergroep (THGKlu) vrijwel 
alle stappen naar de operationele status af-
gelegd. Tot op de dag van vandaag lukte het 
echter zelden eenheden van de brigade met 
helikopters uit te zenden, een combinatie van 
politieke besluitvorming en interne Land-
machtprioriteiten. Zo is anno nu de brigade 
op weg naar Mali terwijl de helikopters juist 
terug zijn. 
De Marine legde tegelijkertijd het accent op operaties dichtbij 
kustgebieden wat het Korps Mariniers in de frontlinie plaatste. 
Twee imposante transportschepen met helikopterhangars 
waren het tastbare bewijs van dit beleid, maar de bijbehorende 
NH90 helikopter liet lang op zich wachten. Wel sprong de Cougar 
de laatste jaren heel succesvol in, maar opereren in een zilte 
omgeving met niet-gemariniseerd materieel vergt intensief 
onderhoud en er is juist een tekort aan technisch personeel. 
Als we per type nagaan hoe de stand van zaken is, is het nuttig 
eerst de ordegrootte van de aanschaffi ngskosten van elk type te 
noemen: Cougar 14 M€, Apache 35 M€, Chinook 38 M€ en NH90 
54 M€. De Cougar kent de laagste exploitatiekosten per uur 
(€5000), de kostenvolgorde daarna is Apache, NH90 en Chinook. 
De Apache AH-64D ondergaat nu de block-II upgrade. Medio 
jaren twintig moet het toestel een Mid-Life Update (MLU) on-
dergaan naar de Amerikaanse standaard AH-64E. Betere zelf-
bescherming plus sensorintegratie behoren daartoe, evenals 
de Fire Control Radar, de oorspronkelijke kern van de Apache 
Longbow. Die radar (op de rotormast) is onmisbaar in een groot-
schalig confl ict, maar was tot dusver fi nancieel niet haalbaar en 
werd trouwens bij inzet in counter-insurgencies niet echt gemist. 
Compensatie voor de twee vredesverliezen blijft wenselijk.
Ingewikkelder staat het met de transportheli’s. Net als de Apa-
che is de Chinook een absoluut succes. Van de 13 CH-47D’s zijn 

er 11 over, die rond 2020 worden vervangen door 14 toestellen 
van het type CH-47F MYII CAAS (Common Avionics Architecture 
System). Bovendien waren er al 6 CH-47F’s tussen 2012 en 2014 
geleverd om de vloot te versterken. Deze krijgen dezelfde zeer 
geavanceerde CAAS-cockpit. Alle 20 CH-47F’s zullen dan een 
identieke confi guratie hebben.   
De Cougar AS532U2 is de militaire versie van de Super Puma. 
Van de oorspronkelijke 17 Cougars staan er nu 12 op de lijn. Van 
de 5 in opslag zijn 3 luchtwaardig. Dit type werd al eens door 
Defensie in de etalage gezet, maar handhaafde zich via 3 naar 
8 naar 12 stuks vanwege het uitblijven van de NH90 als trans-
porthelikopter. Om de lacune van de NH90 te vullen – de Lynx 
maakte zijn laatste vlucht in 2012 – werden 7 Cougars met drij-

vers uitgerust. Helaas kent de Cougar nog 
steeds een onzekere toekomst. Uitfasering 
dreigt in 2023, maar een kind kan uitreke-
nen dat 20 Chinooks en 8 NH90’s onmogelijk 
in de transportbehoefte van de krijgsmacht 
kunnen voorzien. Bovendien is er een forse 
behoefte van de Special Operating Forces 
(commando’s en mariniers) plus een mede-
vac-behoefte. De Cougar zou beide kunnen 
invullen bij wijze van interim-maatregel, in de 
verwachting dat er rond 2030 een meer toe-
geruste versie op de markt is.
De Cougar en de NH90 doen qua prestaties 

weinig voor elkaar onder. De NH90 bezit modernere techniek 
en sensoren, maar de Cougar is robuuster en geschikter voor 
operaties in het terrein. Van de NH90 is het laatste exemplaar pas 
medio 2016 ingestroomd. Contrair aan eerdere plannen hebben 
nu alle 20 kisten eenzelfde confi guratie, wat de inzetbaarheid 
bevordert. Voor dienst aan boord (12 toestellen) behoeven alleen 
speciale kits te worden aangebracht. De totale behoefte bij de 
Marine is zo groot dat de SAR-taak vanaf De Kooy moest worden 
uitbesteed. Eenzelfde lot had de SAR-taak van Leeuwarden 
(3 AB412’s) eerder getroffen. Rond 2000 was voorzien dat er 
16 goedkoop te exploiteren LUH’s (light utility helicopters) ter 
ontlasting van de grotere types, ook bij uitzendingen, zouden 
instromen. Geld om te bezuinigen ontbrak evenwel. Dat de 
Cougar relatief goedkoop is maakt hem nog geen LUH. 
Conclusie is dat het DHC wel in zijn missie slaagt waar het gaat 
om helikoptersteun voor Landmacht (Chinook en Apache) en Ma-
rine (NH90). De krijgsmachtbrede missie valt of staat echter met 
het aanblijven van de Cougar. Sterker nog, pas dan is de integra-
tie echt geslaagd. Het wordt bovendien tijd dat Defensie vliegers 
en techneuten van het 300 (Cougar) Squadron niet langer in on-
zekerheid laat, nu de tijd van bezuinigingen voorbij lijkt te zijn. 

Commentaar: ac.tjepkema@gmail.com
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Ton van Andel
Ton van Andel overleden
In Onze Luchtmacht nummer 1-2017 hebben we gepubliceerd dat onze 
cartoonist Ton van Andel had aangegeven met het aanleveren van 
cartoons te willen stoppen. Helaas is Ton onverwachts op 10 februari 
overleden, 85 jaar oud. Ons blad was toen al gedrukt en wij konden 
daarom niet meer dit bericht meenemen.
Vanaf 2009 troffen onze lezers steeds een actuele cartoon aan van Ton 
van Andel. 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 wensen zijn familie heel veel sterkte toe met het dragen van dit 
grote verlies.
Willem Helfferich, hoofdredacteur

Kleine ruimtevaart
Mini-raketten en kleine satellie-
ten, ter grootte van een melkpak, 
gebouwd en in de ruimte gebracht 
door Nederlandse bedrijven. De 
stelling dat deze interessante 
mogelijkheden hebben voor 
defensie- en veiligheidstoepas-
singen, stond recentelijk aan de 
basis van een door het Koninklijk 
Instituut voor Ingenieurs (KIVI) 
georganiseerd mini-symposium. 
Dat werd onder de titel “Kleine 
ruimtevaart, grote kansen” op 
maandag 20 februari gehouden in 
Den Haag. 
“Melkpaksatellieten voor snelle 
waarnemingen, communicatie 
met special forces of track & trace 
van doelen. Kleine raketten voor 
relatief eenvoudige lancering 
van nanosatellieten of als test- 
en oefendoel voor verdediging 
tegen ballistische raketten. Het is 
allemaal mogelijk en steeds vaker 
is standaardtechnologie uit de au-
tomotive of smartphone industrie 
hiervoor prima bruikbaar – grote 
kansen en nieuwe mogelijkheden 
dus,” aldus de optimistische or-
ganisatoren van de KIVI-afdeling 
Defensie en Veiligheid.  
De Koninklijke Luchtmacht, 
Technische Universiteit Delft en 
diverse vanuit die TU ontstane 
kleine bedrijven zijn druk bezig de 
mogelijkheden te verkennen en te 
realiseren. Zo kwamen tijdens het 
symposium achtereenvolgens aan 
het woord dr.ir. Chris Verhoeven 
van de TU Delft (faculteit Lucht- 
en Ruimtevaarttechniek) en 
majoor-vlieger Hans “Hammer” 
Klinkenberg van het Air & Space 
Warfare Centre van het Comman-
do Luchtstrijdkrachten (CLSK). 
Ook traden op vertegenwoor-
digers van de Delftse bedrijven 

bekend staand als Cubesats of 
nanosatellieten. 
De CLSK Space activiteiten zijn 
op dit moment nog vooral gericht 
op kennisopbouw. Op termijn wil 
men richting het opbouwen van 
capaciteiten om Space Opera-
tions en Space Security te gaan 
uitvoeren. In het huidige “Nano-
Sat”-project wil CLSK de militaire 
relevantie van zo’n piepkleine 
satelliet aantonen middels een 
proof of concept demonstratie: 
een demonstrator die eventu-
eel ook echt inzetbaar zal zijn 
tijdens een missie. De kennis- en 
ervaringsopbouw die hieruit moet 
komen, zal Defensie in staat stel-
len om zich als slimme behoef-
testeller en slimme verwerver 
(smart specifyer/smart buyer) te 
positioneren voor toekomstige 
grotere projecten, aldus majoor 
Klinkenberg. 
Met NanoSat wil hij de moge-

Dawn Aerospace, Hyperion Tech-
nologies, ISISpace en T-Minus.
Majoor Klinkenberg is samen 
met kapitein Frank Matser van 
Bureau Space bezig met een wel 
heel bijzondere testcase als het 
gaat om de aanschaf van nieuw 
materieel: een eigen satelliet 
voor de Nederlandse krijgsmacht. 
Volgens Klinkenberg is “Space” 
geen ver van ons bed show maar 
kan een eigen satelliet een grote 
aanwinst betekenen voor het 
optreden van alle operationele 
eenheden binnen Defensie. 
Een eigen satellietcapaciteit kan 
een belangrijke component zijn 
van het zogeheten “5th Gene-
ration Air Force” concept waar 
CLSK druk aan werkt. Dat is een 
toekomstige luchtmacht die gros-
siert in strategische, operationele 
en tactische inlichtingengegevens 
(en die met de grootste precisie 
doelen kan bestrijden) dankzij 
spectaculaire nieuwe sen-
sor-capaciteiten van met elkaar 
via netwerken geïntegreerde 
platformen. Denk daarbij aan het 
F-35 jachtvliegtuig, de Apache 
gevechtshelikopter, de NH90 ma-
rinehelikopter, het MQ-9 Reaper 
onbemand verkenningsvlieg-
tuig en de SMART-L EWC (Early 
Warning Capability) langeafstands-
rondzoekradar. Volgens majoor 
Klinkenberg past een sensor- en/
of communicatiecapaciteit in de 
ruimte daar prima bij. 
Volgens hem is er reeds een 
grootschalig militair gebruik van 
de ruimte door grootmachten 
als de Verenigde Staten, maar 
ook door andere NAVO-landen, 
zoals Duitsland, Frankrijk en 
Groot-Brittannië. De bekendste 
toepassingen zijn communica-
tie, navigatie (bijvoorbeeld het 

Global Positioning System, GPS) en 
observatie. Denk bij die laatste 
categorie aan verkennings- en 
spionagesatellieten. Ook voor 
meteo en bij raketverdediging 
spelen satellieten een hoofdrol. 
Daarnaast is een belangrijke 
activiteit het zogeheten Space 
Situational Awareness (SSA). 
Daarin houdt men nauwgezet bij 
wat er allemaal gebeurt met en 
in de nabije omgeving van al die 
kostbare satellieten. Bijvoorbeeld 
om te waarschuwen wanneer er 
een botsing dreigt of wanneer 
een vijandelijke mogendheid een 
anti-satelliet wapen in zou zetten.
Belangrijke trends in de ruimte-
vaart zijn momenteel commercia-
lisering (bedrijven als Space-X die 
de rol van overheidsorganisaties 
als de NASA overnemen) en 
miniaturisering. Die laatste trend 
leidt tot steeds kleinere en steeds 
goedkopere kunstmanen, ook wel 

Tijdens het KLu/KNVOL Air Power Symposium in april 2012 werd dit model 
van de Delfi-C3 nanosatelliet getoond, die op 27 april 2008 succesvol was 
gelanceerd. [Foto’s: WFH]
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lijkheid krijgen om drie soorten 
functionele ladingen in een lage 
baan om de aarde te plaat-
sen: een Electronic Intelligence 
(ELINT) sensor en een UHF Store 
& Forward systeem. Daarmee 
kan UHF (Ultra High Frequen-
cy) radiocommunicatie worden 
ontvangen, tijdelijk opgeslagen 
en vanaf een andere positie weer 
naar de aarde doorgezonden. Een 
derde payload zal een zogeheten 
scintillatie monitor zijn. Die kijkt 
naar fluctuaties in de ogenschijn-
lijke helderheid en/of kleur van 
een puntvormige lichtbron aan 
de hemel. NanoSat omvat ook 
twee grondstations (waarvan 
één deployable). Men wil dat het 
wereldwijd dekking zal opleve-
ren en een levensduur heeft van 
minimaal drie jaar.
De TU Delft en de zichzelf presen-
terende bedrijfjes op het sympo-
sium juichten de “Space”-initi-
atieven van CLSK van harte toe. 
Met name ISISpace, Hyperion en 

de TU-Delft zelf staan in de start-
blokken met nanosat-ontwerpen 
en -componenten. De vraag die 
echter wel meteen opkomt is of 
CLSK en Defensie op dit moment 
wel prioriteit zouden moeten 
geven aan een dergelijk project. 
Gezien de huidige deplorabele 
staat van de Nederlandse krijgs-
macht, is een verhoging van het 
defensiebudget met één miljard 
euro benodigd, uitsluitend en al-
leen om alle ontstane tekorten en 
defecten op te lossen. Daarover 
bestaat consensus in politiek Den 
Haag. Om te kunnen investeren 
in extra capaciteiten is meer dan 
die één miljard extra nodig, véél 
meer. Helaas zijn er (gebaseerd 
op alle verkiezingsprogramma’s) 
slechts heel weinig partijen 
bereid om zoveel extra geld voor 
Defensie te reserveren (van de 
gevestigde partijen alleen SGP, 
CDA en CU). (JJL)

Hoe groot het vrachtruim van de C-17 ook is, toch moet het staartstuk van 
de Chinook apart worden vervoerd omdat de romp er anders niet inpast.

Afsluiting Helibijdrage Mali
“We hebben helaas onze helikop-
tercapaciteit moeten overdragen 
aan onze Duitse collega’s, na dik 
2,5 jaar aan MINUSMA (Multidi-
mensional Integrated Stabilisation 
Mission in Mali) te hebben deel-
genomen,” vertelt luitenant-ge-
neraal Dennis Luyt, Commandant 
Luchtstrijdkrachten (C-LSK) op 
23 maart in de crewroom van 
298 Squadron op de Vliegbasis 
Gilze-Rijen. Een C-17A Globemas-
ter III van de HAW zal die middag 
de een na laatste CH-47D Chinook 
vanuit Mali thuisbrengen. Een 
moment om stil te staan bij het 
belang van de missie, volgens de 
C-LSK. 
Nederland neemt vanaf april 2014 
deel aan MINUSMA. Terwijl Luyt 
een kaart van het gebied toont 
vertelt hij dat het operatiegebied 
een kruispunt is met allerlei 
smokkelroutes, om terroristi-
sche groeperingen van spullen 
te voorzien. “Allerlei vormen van 
geweld ontstaan daar, ten koste 
van de lokale bevolking. Er zijn 
heel veel verschillende partijen.” 
De Nederlandse bijdrage betreft 

vooral het vergaren van inlichtin-
gen. “Met die inlichtingen is de VN 
in staat het tij te keren.” Volgens 
de C-LSK is het merendeel van 
de bevolking in Mali jonger dan 
25 jaar. “Heel veel zitten er op 
de wip: wat ga ik met mijn leven 
doen? Die moet je perspectief 
bieden. Het is heel belangrijk ze 
méér te bieden dan alleen smok-
kel en geweld.” Door de aanwe-
zigheid van de helikopters waren 
de eenheden op de grond in staat 
over een groter gebied inlichtin-
gen te verzamelen. In totaal 12 
detachementen zijn uitgezonden 
geweest. “Bijna 1000 mensen 
hebben daarbij een rol gespeeld, 
waarbij er veel zijn die meerdere 
keren zijn uitgezonden geweest,” 
aldus Luyt.
Er zijn bijna 2000 sorties gevlo-
gen. Daarbij is het sensorpak-
ket van de Apaches van grote 
waarde gebleken. “Vaak is een 
show of force van een dergelijke 
helikopter al voldoende en zijn 
wapens niet altijd nodig,” stelt 
de commandant. “Dat hebben 
we in Afghanistan en Irak gezien 
en nu weer in Mali.” De Chinook 

De C-17A Globemaster III van de Heavy Airlift Wing is zojuist geland op 
de Vliegbasis Gilze-Rijen. Het toestel is gestationeerd op de Hongaarse 
vliegbasis Pápa en voert ook Hongaarse kentekenen. De gezagvoerder op 
de vlucht is een Nederlander: majoor-vlieger Michiel. 

Dat er veel zand en stof is in Mali blijkt wel uit deze foto. De toestellen 
zullen dan ook eerst een grondige schoonmaakbeurt moeten ondergaan.

Als de romp heel voorzichtig op het beton is gezet, wordt het toestel met 
mankracht verder gereden. Sinds kort beschikken de C-17’s van de HAW 
over een LAIRCM (Large Aircraft Infra-Red Counter Measures) in een 
turret onder de staart.
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machtcollega’s. “Zij verdienen ons 
grootste respect!”
“Langzaam zijn we nu bezig onze 
spullen weer terug te brengen. 
De Apaches kwamen al eerder, 
nu de een na laatste Chinook. 
We proberen zo snel mogelijk 
onze capaciteiten weer op te 
pakken. De Artikel 5 procedure in 
het NAVO-verdrag is niet langer 
ondenkbaar. We moeten weer in-
vesteren in onze gevechtstaak en 
ook onderhoud is nodig.” (WFH)

F-15’s op Leeuwarden
Het had heel wat voeten in de 
aarde, maar uiteindelijk arriveer-
den twaalf F-15C/D Eagles van 
de Air National Guard (ANG) toch 
nog net voor aanvang van Frisian 
Flag op de Vliegbasis Leeuwar-
den. Net als de vorige twee jaren 
begonnen de Amerikaanse F-15’s 
hun half jaar durende Theatre 
Security Package (TSP) deploy-
ment in het kader van Operation 
Atlantic Resolve met deelname 
aan de jaarlijkse internationale 
luchtmachtoefening op Leeuwar-
den. Eigenlijk zouden de Eagles 
al op dinsdagmiddag 21 maart in 
twee groepen van zes toestellen 
op Leeuwarden landen, maar de 
weersomstandigheden gooiden 
dagenlang roet in het eten. Een 
eerste groep van zes Eagles 
vertrok die dag nog wel vanaf 
Naval Air Station-Joint Reserve 
Base New Orleans, maar moest 
uitwijken naar Bangor Interna-
tional Airport (IAP) in de staat 
Maine, in het noordoosten van 
de Verenigde Staten. Was het in 
voorgaande jaren steeds de harde 
wind – en daarmee te hoge golven 
in de Atlantische Oceaan – die de 
overtocht op de geplande data 
verhinderde, nu bleken vooral het 
slechte weer boven de oceaan en 
de sneeuwoverlast in het noord-

Detachementscommandant Niels overhandigt de vlag van de Koninklijke 
Luchtmacht aan de Commandant Luchtstrijdkrachten, luitenant-generaal 
Dennis Luyt (links).

oosten spelbreker. Vier van de 
zes op Bangor gestrande Eagles 
wisten de oversteek op vrijdag 24 
maart te maken – twee ande-
re bleven achter vanwege een 
technisch defect – evenals twee 
toestellen vanuit New Orleans. Op 
zaterdag volgde de tweede groep 
van zes.
De helft van de twaalf toestellen 
in dit deployment zijn F-15C’s 
van 159th Fighter Wing (FW)/122nd 
Fighter Squadron (FS) van de 
Lousiana ANG, gebaseerd op New 
Orleans. De overige zes – waar-
onder een F-15D tweezitter – zijn 
van de Florida ANG en vliegen bij 
125th FW/159th FS op Jacksonville 
IAP. Dat laatste squadron deed 
overigens in 2015 ook al mee aan 
Frisian Flag, toen samen met toe-
stellen van de Oregon ANG. Ge-
durende de eerste drie maanden 
van het verblijf in Europa staat het 
detachement onder leiding van de 
Lousiana ANG, die in die periode 
ook het overgrote deel van het 
personeel levert. Florida ANG 
neemt de tweede helft voor zijn 
rekening.
In totaal vroeg het overbren-
gen van het Eagle-deployment 
logistieke ondersteuning van 
tenminste acht KC-135R Strato-
tankers. Daarnaast voerden C-17A 
Globemaster III’s van de US Air 
Force tussen 14 en 22 maart in 
totaal negen transportvluchten 
naar Leeuwarden uit om al het 
benodigde materieel en de circa 
300 man personeel over te bren-
gen. Naar verwachting vliegen de 
F-15’s na afl oop van Frisian Flag 
door naar een – bij het ter perse 
gaan van dit tijdschrift nog onbe-
kende – vliegbasis in Oost-Euro-
pa. (Kees van der Mark)

was belangrijk bij het verplaat-
sen van mensen, maar vooral 
ook voor medevac. “Het is heel 
belangrijk dat als er iets gebeurt 
de slachtoffers snel naar een plek 
kunnen worden gebracht waar 
ze medisch worden geholpen. Er 
zijn daarbij echt levens gered,” 
stelt generaal Luyt. Hij schetst 
de bepaald niet gemakkelijke 
omstandigheden waaronder de 
mensen moesten werken: “Een 
gemiddelde temperatuur van 40 
tot 50 graden het hele jaar door, 
met heel veel stof. Als er zo’n 
zandstorm over je heen waait dan 
gebeurt er wel wat.”
De C-LSK is er “ongeloofl ijk 
trots op onze collega’s met onze 
helikopters te hebben kunnen 
beveiligen, te transporteren en 
uit het gebied te halen als dat 
nodig was. We hebben een mooie 
brede gereedschapskist, maar 
met weinig diepgang door de be-
zuinigingen. We liepen echt tegen 
de grens aan en moesten daarom 
besluiten de helikopters terug 
te trekken. Dat was tegen mijn 
natuur in, maar noodzakelijk.” 
Ook logistiek was de uitzending 
een grote uitdaging: “Het is een 
uithoek, we moesten een hele 
lifeline opzetten om spullen 

daarheen te brengen. Opnieuw 
bleek hoe belangrijk de logistieke 
trein is.”
Maar de resultaten mogen er zijn 
volgens de generaal: “6000 vlieg-
uren met beide typen helikopters, 
dat is niet niks! Een prestatie van 
formaat. De integratie tussen 
onze heli’s en de eenheden van de 
mariniers en luchtmobiel op de 
grond heeft heel goed gewerkt: 
ze waren echt in elkaar verweven. 
Er ontstond vriendschap tussen 
beide clubs en dat was heel mooi 
om te zien. Ik ben daar heel trots 
op.” 
De commandant roemt ook de 
Nederlandse pioniersgeest: “Om 
van niets iets maken. We zijn be-
gonnen een luchthaven op te bou-
wen en een klein dorpje. En dat 
werd steeds verder uitgebouwd.”
Tot slot gaat Luyt in op het feit dat 
in totaal vijf collega’s het leven 
hebben verloren tijdens de missie. 
“Heel treurig dat we niet met 
hetzelfde aantal mensen terugko-
men als dat we gegaan zijn. Dat 
wil geen enkele commandant.” 
Hij doelt op 17 maart 2015 toen 
“we twee getalenteerde vliegers, 
Ernst Mollinger en René Zeetsen, 
hebben verloren.” Ook noemt hij 
Wolter van Thiel en twee Land-

Op zaterdag 25 maart even voor zes uur ’s middags landden de laatste zes 
van twaalf Eagles die naar Nederland kwamen voor Frisian Flag op de 
Vliegbasis Leeuwarden, waaronder deze F-15C van de 159th Fighter Wing, 
Louisiana Air National Guard. [Kees van der Mark]
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Na het bereiken van de Initial 
Operational Capability (IOC) met 
de F-35A in augustus 2016 was 
de logische volgende stap voor 
het 34th Fighter Squadron (FS) 
van de 388th Fighter Wing (FW) 
op Hill deelname aan een Red 
Flag-oefening. Ondersteund door 
vliegers en onderhoudspersoneel 
van hun reserve-collega’s van 
het 466th FS en 419th FW vlogen 
op 20 januari dertien F-35A’s en 
200 man personeel naar Nellis 
voor deelname aan RF 17-1. In de 
periode 23 januari tot 11 febru-
ari vlogen Lightning II’s samen 
met toestellen van de vierde en 
vijfde generatie tweemaal daags 
missies (in totaal 16-18 F-35A 

Range ten noorden van Las Vegas. 
Aan RF 17-1 namen niet alleen 
de VS (met onder meer F-22A’s, 
EA-18G’s en B-1B’s) deel maar 
ook het VK (Eurofighter Typhoon) 
en Australië (E-7A Wedgetail en 
C-130J). In totaal namen zo’n 
2,300 man personeel en 129 toe-
stellen deel.
Onderhoudspersoneel werd door 
Red Flag-planners geconfron-
teerd met scenarios als ‘systeem-
verlies van het toestel’ en ‘de 
verbinding met het internet is 
verbroken’: ‘Los het maar op!’ Tij-
dens het vliegen van hun geplan-
de en gebriefte missie werden 
ook vliegers van de Blue forces  
geconfronteerd met de planners 
van White: ze brachten wijzigin-
gen aan in het scenario om de 

vliegers te dwingen daarop te 
reageren, net als onder werkelijke 
gevechtsomstandigheden. Iedere 
keer wanneer Blue een toestel 
van Red neerschoot, werden addi-
tionele aggressors ingezet, soms 
wel tot in totaal 50 toestellen. De 
kill ratio voor de F-35 was beter 
dan 15:1. In totaal werden er 27 
inert wapens afgegooid, waarvan 
er 25 een directe hit waren.
F-35A vliegers waren tijdens de 
oefening vooral onder indruk 
geweest van de situational 
awareness: via de Multifunction 
Advanced Data Link wisten ze wie 
wie was, wie bedreigd werd, en 
wisten ze wat hun volgende stap 
diende te zijn. Ook kon die data 
met andere F-35 vliegers worden 
gedeeld. Tijdens een van de 
scenario’s kregen F-35 vliegers 

sorties) met aandachtsgebieden 
als (bevriende) Blue forces tegen 
(vijandelijke) Red forces onder live 
en synthetische trainingsomstan-
digheden, gesimuleerde lucht-
lucht-, lucht-grond-, ruimte- en 
cyber warfare. Oftewel, offensive 
and defensive counter-air, Sup-
pression of Enemy Air Defenses en 
beperkte Close Air Support. Door 
deelname van de F-35 waren 
planners (White forces) in staat 
scenario’s voor Blue ingewikkel-
der te maken door onder meer 
vergroting van de complexiteit van 
de grond-luchtdreiging. In wezen 
kwam het erop neer dat vijfde 
generatie F-22’s (lucht) en F-35’s 
(grond) ‘de weg plaveiden’ voor de 
toestellen van de vierde gene-
ratie. Missies werden gevlogen 
boven de Nevada Test and Training 

Naast de luchtmachten van de VS, Australië, Italië en Noorwegen vliegt te-
genwoordig ook de Japan Air Self-Defence Force voor vliegertraining met 
eigen F-35A’s vanaf Luke. Op de foto de derde Japanse Lightning II (AX-03, 
staartnummer 79-8703), die op 26 januari aankwam op Luke. 
[Kees van der Mark]

Red Flag 17-1 betekende de eerste deelname van de F-35A aan deze oe-
fening. Van de 225 geplande sorties waren er 207 succesvol; de overige 18 
werden om uiteenlopende redenen niet beëindigd. Op de foto maken crew 
chiefs Lightning II’s gereed voor de eerste sorties van de dag. 
[USAF, R. Nial Bradshaw]

De vierde voor Noorwegen gebouwde F-35A (AM-04) landt op Luke Air 
Force Base. Op deze vliegbasis in Arizona worden vier Noorse Lightning 
II’s ingezet voor de vliegeropleiding, een aantal dat later dit jaar stijgt naar 
zeven. [Kees van der Mark]

van geavanceerde Intelligence, 
Surveillance and Reconnaissan-
ce-toestellen een globale locatie 
door waarbij de Lightning II’s de 
taak kregen een konvooi te vinden 
met een high-value target. Met 
de doelzoekcapaciteit van het 
toestel werd de locatie gevonden. 
Dit werd via Link 16 gecommu-
niceerd naar Engelse Typhoons 
die het doel daarop aan vielen en 
vernietigden.
In totaal nam 235 man Hill-perso-
neel, waaronder 15 vliegers, deel 
aan RF 17-1. Van de 225 geplande 
sorties waren er 207 succesvol; 
de overige 18 werden om uiteenlo-
pende redenen niet beëindigd. Het 
betrof bijvoorbeeld een sortie die 
moest worden afgebroken door 
een generatorstoring. Het Autono-
mic Logistics Information System 
kon daarop precies aangeven 
welk onderdeel het probleem ver-
oorzaakte. Reparatie kon daarna 
snel volgen met als resultaat het 
weer snel beschikbaar zijn van 

het toestel.
Na Lightning II’s succesvolle 
deelname aan Red Flag 17-1 wordt 
nu de volgende stap overwogen: 
uitzending naar een vliegbasis 
buiten de VS. Dit zal of een korte 
naar de Stille Oceaan en een 
langere uitzending naar Europa 
worden of vice-versa. Ook komt 
het toestel in de niet zo verre 
toekomst in aanmerking voor uit-
zending naar het Midden-Oosten.
Begin maart werd door het 570th 
Aircraft Maintenance Squadron 
(AMXS) op Hill het F-35 Group 
1 Structural Life Limiting Parts 
(SLLP)-programma beëindigd. Het 
programma, een modificatie van 
de voorste rib in beide vleugel-
wortels, begon op 13 september 
2013 toen de eerste F-35 om die 
reden op de vliegbasis aankwam. 
De noodzaak van het programma 
was gebleken uit resultaten van 
initiële computermodellen die 
hadden aangegeven dat genoem-
de rib risico liep van voortijdig 
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in dienst. Volgens Boeing kan de 
USAF met de MH-139 over een pe-
riode van dertig jaar een miljard 
dollar besparen via onder meer 
aanschaf en in onderhoud. Het 
definitieve Request for Proposal 
(RfP) wordt komende zomer 
verwacht.

Vervanging T-38
Een aantal weken nadat Raytheon 
en Leonardo zich als team hadden 
teruggetrokken met hun T-100 
(een versie van Leonardo’s M-346 
Master) uit de T-X competitie, 
deelde Leonardo op 8 februari 
mee dat nu alleen zal worden 
deelgenomen. Leonardo DRS, een 
Amerikaanse firma, zal optreden 
als belangrijkste vertegenwoor-
diger. Het is de bedoeling dat 
CAE USA het trainingssysteem 
op de grond ontwerpt. De M-346 
maakte in 2004 zijn eerste vlucht 
en is als trainer aangekocht door 
Israël, Italië, Polen en Singapore. 
Op 1 februari deelde Northrop 
Grumman mee dat de onderne-
ming niet deelneemt aan de T-X 
competitie. Reacties op de T-X 
RfP worden in maart verwacht. 
Nog wel in de race zijn de Boeing/
Saab- en Lockheed Martin/Ko-
rean Aerospace-combinaties.

CV-22 Osprey
Op 11 mei 2015 kondigde het Pen-
tagon aan dat er plannen waren 
om een CV-22 Osprey Special 
Operations Squadron te statio-
neren op de vliegbasis Yokota in 
Japan. De eerste drie toestellen 
van het squadron werden er in het 
tweede halfjaar van 2017 verwacht 
en de overige zeven in de periode 
tot 2021. Een en ander had onder 
meer te maken met de aanschaf 
door Japan van 17 V-22 Block C 
Ospreys. Bijna twee jaar later, op 
13 maart 2017, kondigde het Pen-
tagon aan dat de aankomst van de 
eerste drie toestellen uitgesteld 
wordt tot ergens in het belasting-
jaar 2020.

AH-64E Apache
Op 15 maart ontving Boeing van 
het Army Contracting Command 
een contract ter waarde van bijna 
3,3 miljard dollar. Het gaat om 
een eerste meerjarencontract 
dat de Lots 7-11 (jaren 2017-2021) 
omvat. In totaal worden in deze 
vijf lots 244 AH-64D’s opgewaar-
deerd naar de E-configuratie. 
Binnen het contract bouwt Boeing 
ook 24 nieuwe AH-64E’s voor 
Saoedi-Arabië. Aflevering van 
AH-64E’s begon in oktober 2011. 
Naast de VS hebben zeven landen 
de E-variant besteld.

Indonesië
In het kader van de modernise-
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falen. De oplossing werd gevon-
den in vervanging door een nieuw, 
sterker onderdeel van titanium. 
Met dat onderdeel zouden de 
betrokken F-35’s wel een levens-
duur van 8.000 vlieguren kunnen 
bereiken. Gemiddeld kostte deze 
modificatie iets minder dan 3.000 
mensuren per toestel. Uit effi-
ciëntieoverwegingen werd door 
het Joint Program Office besloten 
tijdens het verblijf van de toestel-
len op Hill ook andere werk-
zaamheden op depotniveau uit te 
voeren. In de periode dat de SLLP 
duurde groeide het programma 
van gemiddeld zes verschillende 
modificaties (6.000 mensuren/
toestel) naar 9-18 (8.000-11.000 
mensuren/toestel). De grootste 
uitdaging betrof de tolerantie bij 
het boren in de romp met een 
minder dan 0,0762 millimeter 
foutenmarge. In totaal werden er 

3 februari is het geschiedenisboek van de USAF ingegaan als de datum 
waarop voor het eerst tien CV-22 Ospreys in formatie vlogen. Het gebeurde 
boven Hurlburt met toestellen van de 8th en 20th Special Operations Squa-
drons van respectievelijk Hurlburt en Cannon. 
[USAF, A1C Joseph Pick]

22 F-35’s door het 570th AMXS 
onder handen genomen, waarvan 
20 F-35A’s en twee B’s. Van de 
twintig A’s maakten ook de beide 
KLu F-35’s deel uit.

Vervanging UH-1N
Boeing heeft zich op 2 maart 
gemeld als deelnemer in de door 
de USAF uitgeschreven compe-
titie voor de vervanging van zijn 
UH-1N Huey-vloot door 84 nieuwe 
toestellen. Dit gebeurde op het 
door onze Amerikaanse zuster-
organisatie Air Force Association 
in Orlando georganiseerde Air 
Warfare Symposium. Daar maakte 
Boeing bekend dat zijn inbreng, 
de MH-139, gebaseerd is op de 
door Leonardo Helicopters in 
Noord-Philadelphia geprodu-
ceerde AW139, een moderne 
multi-missie helikopter. Van de 
AW139 zijn er wereldwijd bijna 900 

Op 2 maart deelde Boeing mee dat met zijn inbreng, de MH-139, wordt 
deelgenomen aan de door de USAF uitgeschreven competitie voor de ver-
vanging van zijn UH-1N Huey-vloot door 84 nieuwe toestellen. Het toestel 
is gebaseerd op de door Leonardo Helicopters geproduceerde AW139, een 
moderne multi-missie helikopter. [Boeing]

ring van zijn luchtmacht, Tentara 
Nasional Indonesia-Angkatan 
Udara (TNI-AU), maakte de 
Defense Security Cooperation 
Agency in november 2011 bekend 
dat het Amerikaanse ministerie 
van Buitenlandse Zaken geen be-
zwaar had tegen de aanschaf van 
24 F-16 Block 25 toestellen (19/C 
en 5/D). Ze vervangen onder het 
Peace Bima-Sena II-programma  
verouderde F-16A/B Block 15’s en 
F-5E/F’s. Voordat de toestellen, 
met elk al zo’n 5.000 vlieguren op 
de klok, aan de TNI-AU worden 
afgeleverd, worden ze vanuit de 
opslag bij de 309th Aerospace 
Maintenance and Regenerati-
on Group op Davis-Monthan in 
kratten overgebracht naar het 
573rd AMXS op Hill. Daar worden 
ze weer in elkaar gezet waarbij 
een groot aantal componenten 
vernieuwd of opgewaardeerd 
wordt. Voorbeelden daarvan 
zijn de vleugels, landingsgestel, 
ALR-69 Radar Warning Receivers 
en het ALQ-213 Electronic Warfare 
Management System. Met het 
programma werd in 2013 op Hill 
begonnen en het heeft tot nu toe 
geresulteerd in zo’n 17.000 directe 
arbeidsuren.
Op 14 maart vertrok vanaf Hill 
de vijfde van zes ferryvluchten 
met drie C’s en een D die werden 
gevlogen door USAF-vliegers. 
De overtocht nam vier dagen in 
beslag. Een KC-10A Extender van 
de 60th Air Mobility Wing verzorg-
de het tanken in de lucht en had 
onderhoudspersoneel van het 
573rd en uitrusting aan boord. De 
nog resterende zes F-16’s worden 
later dit jaar afgeleverd.
Ook de moderniseringsplannen 
van de bewapening werd door het 
State Department van een ‘geen 
bezwaar’ voorzien: in mei 2015 
voor dertig AIM-9X-2 Sidewinder 
Block II All-Up-Round raket-
ten met toebehoren als twintig 
AIM-9X-2 Captive Air Training 
Missiles en in maart 2016 voor 36 
AIM-120C-7 AMRAAM’s met onder 
meer reserve-onderdelen.
De totale kosten bedragen 892 
miljoen dollar met de aante-
kening dat de 28 bestelde F-16 
motoren voor de Amerikanen 
Excess Defense Articles zijn en dus 
gratis.
 [Theo van Geffen en Sandor 
Kocsis]

Noorwegen
De Noorse strijdkrachten on-
dergaan de komende jaren een 
flinke hervorming. De plannen 
voor de toekomst zijn vastgelegd 
in een lange termijn-defensie-
plan, dat op 15 november 2016 is 
goedgekeurd door het Noorse 
parlement. Voor de Luftforsvaret 
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betekent het plan onder meer dat 
er geld vrijkomt voor de aanschaf 
van nog eens twaalf F-35’s, die in 
2021-2022 worden geleverd. Het 
aantal bestelde F-35’s staat nu 
op veertig, in totaal wil de Noorse 
regering er 52 aanschaffen. 
Momenteel vliegen vier Noorse 
F-35’s vanaf Luke Air Force Base 
in Arizona ten behoeve van de 
vliegeropleiding. Later dit jaar 
groeit dat aantal naar zeven. 

Onderhoudspersoneel voert op 14 maart op Hill de laatste checks uit bij vier Indonesische F-16C/D’s voordat ze 
worden overgevlogen naar hun nieuwe thuisbasis. Indonesië kocht 24 F-16C/D’s voor de modernisering van zijn 
luchtmacht. De toestellen stonden in opslag op Davis-Monthan en zijn op Hill door het 573rd Aircraft Maintenance 
Squadron weer vliegklaar gemaakt en opgewaardeerd. [USAF, Alex Lloyd]

Irak werd eind 2014 de nieuwste gebruiker van de succesvolle F-16. Een 
bestelling voor achttien F-16 Block 52’s in 2011 (twaalf F-16C’s en zes 
F-16D’s) werd in oktober 2012 gevolgd door een tweede order voor achttien 
stuks, waaronder twee tweezitters. De laatste toestellen worden dit jaar 
overgedragen. Het eerste Iraakse toestel, een F-16D, maakte op 2 mei 
2014 zijn eerste vlucht. Twee F-16D’s arriveerden op 16 december 2014 bij 
de 162nd Fighter Wing op Tucson Air National Guard Base in Arizona, waar 
het 152nd Fighter Squadron acht Iraakse F-16’s inzet voor vliegeropleiding. 
Sinds juli 2015 worden de F-16’s in groepjes overgevlogen naar Irak. Meest 
recent gebeurde dat met vier toestellen in de week van 20 maart. In Irak 
vliegen ze bij 9 Squadron op Balad Air Base ten noorden van Bagdad. Op de 
foto start een Iraakse F-16D voor een trainingsvlucht vanaf Tucson. 
[Kees van der Mark]

Als de huidige groep Noorse 
jachtvliegers in 2024 is omge-
schoold op de nieuwe jager wordt 
het aantal F-35’s op Luke weer 
teruggebracht naar vier.
In 2017-2024 worden zes F-35’s 
per jaar afgeleverd. In november 
dit jaar komen de eerste toestel-
len naar Noorwegen. Aanvankelijk 
zullen de F-35’s daar vliegen 
in het kader van een nationaal 
Operational Test & Evaluation 

programma. De Initial Opera-
tional Capability van het eerste 
squadron is voorzien voor eind 
2019. De F-35’s worden geba-
seerd op Main Air Station Ørland, 
maar zullen ook opereren van 
Forward Operating Base Evenes 
om de Quick Reaction Alert in het 
noordelijke deel van het land te 
verzorgen.
De Noorse regering koos op 20 
november 2008 voor vervanging 
van de F-16 door de F-35. Net als 
Nederland neemt het Scandinavi-
sche land al sinds 2002 deel aan 
het F-35 programma. De eerste 
Noorse F-35A (staartnummer 
5087) beleefde zijn roll-out op 22 
september 2015. Op 6 oktober 
volgde de eerste vlucht en op 
6 november de overhandiging. 
De eerste twee Noorse F-35A’s 
arriveerden op 10 november 2015 
op Luke, de overige twee in juni/
juli 2016. Dankzij Noorwegen kan 
de F-35 ook worden bewapend 
met de in Noorwegen ontwikkelde 
Kongsberg Joint Strike Missile, een 
langeafstandswapen voor grond-
aanvallen. Bij operaties op met 
sneeuw bedekte landingsbanen 
worden Noorse F-35’s uitgerust 
met een remparachutehouder 
die op de romp is geplaatst. Met 
de komst van de F-35’s worden 
de resterende 57 F-16’s geleide-
lijk uitgefaseerd. De eerste, een 
F-16BM, is in maart al afgeleverd 
bij de technische school van de 
luchtmacht in Kjevik.
Het defensieplan voorziet ook in 
de aanschaf van vijf Boeing P-8A 
Poseidon maritieme patrouil-
levliegtuigen. Die worden in 

2021-2022 geleverd en vervangen 
de zes Orions (twee P-3N’s en 
vier P-3C’s) van 333 Skvadron 
(Andøya) en de drie Falcon 20’s 
van 717 Skvadron op Rygge. Van 
de Falcons dienen twee voor elek-
tronische oorlogsvoering en een 
voor VIP-vervoer. De Poseidons 
gaan opereren vanaf Evenes. Na 
de introductie van de P-8 sluit 
Andøya en wordt 717 Skvadron 
opgeheven. Ook de basis Kjeller 
wordt gesloten.
De Luftforsvaret voert momen-
teel veertien NH90 NATO Frigate 
Helikopters in. Acht daarvan 
vervangen de Sea Lynxen van de 
Kustwacht bij 337 Skvadron op 
Bardufoss, de andere zes dienen 
bij 334 Skvadron voor Anti-Subma-
rine Warfare. Dat laatste staat nu 
nog op Bardufoss, maar verhuist 
naar de marinebasis Haakons-
vern. Het eveneens op Bardufoss 
gestationeerde 339 Skvadron, dat 
met achttien Bell 412SP helikop-
ters vliegt, verhuist naar Rygge 
zodra er voldoende helikopter-
capaciteit beschikbaar is in het 
noorden. In 2018-2021 worden de 
twaalf Sea King Mk43B’s van 330 
Skvadron op Sola vervangen door 
zestien AW101’s. Dit SAR-squa-
dron heeft detachementen op 
Banak, Bodø, Florø, Ørland en 
Rygge. Wat tenslotte niet veran-
dert is dat 335 Skvadron vanaf 
Gardermoen blijft vliegen met vier 
C-130J-30 Hercules transport-
vliegtuigen en de Luftforvarets 
Flygeskjole met 16 Saab MFI-15 
Safari elementaire trainers vanaf 
Bardufoss.

Japan
Luitenant-kolonel Nakano schreef 
geschiedenis voor de Japan Air 
Self-Defence Force (JASDF) toen 
hij op 7 februari voor het eerst in 
een F-35A Lightning II vloog. Dat 
gebeurde vanaf Luke, waar sinds 
november vorig jaar Japanse vlie-
gers in opleiding zijn. Tussen eind 
november 2016 en half februari 
2017 zijn vier Japanse F-35A’s 
afgeleverd op Luke, waar ze bij 
de 944th Fighter Wing (Air Force 
Reserve Command) vliegen. Het 
zijn overigens de enige Japanse 
F-35’s die Lockheed Martin in 
Fort Worth in Texas bouwt, want 
de overige 38 F-35A’s voor de 
JASDF worden in Japan geas-
sembleerd bij de Final Assembly & 
Check-out-faciliteit van Mutsibishi 
Heavy Industries in Nagoya. Japan 
besloot in 2011 om via het Foreign 
Military Sales-programma 42 
F-35A’s aan te schaffen als ver-
vanging voor F-4J Phantoms. Het 
eerste toestel (AX-01) beleefde 
zijn offi ciële roll-out op 23 sep-
tember 2016. [Kees van der Mark]
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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.

Deelen

LimburgKorting voor KNVOL-leden bij Oorlogsmuseum Overloon

Leden van de Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Luchtmacht’ 
krijgen wanneer zij bij het Oorlogsmuseum Overloon entreetickets 
kopen voortaan 25% korting op het entreetarief. De aanbieding is aan 
de volgende voorwaarden gekoppeld:
 
De actie geldt uitsluitend op vertoon van een geldige 
KNVOL-lidmaatschapspas;
De korting geldt voor maximaal vier personen van het gezelschap;
De korting is niet stapelbaar (d.w.z. geen combinatie met andere 
kortingen);
De korting is niet tegen contanten inwisselbaar;
De korting is niet van toepassing is tijdens grote evenementen op het 
terrein van het Oorlogsmuseum Overloon, zoals b.v. Militracks op 20 en 
21 mei 2017 en het Santa Fé Event op 19 en 20 augustus.

De reguliere toegangsprijzen voor het Oorlogsmuseum zijn:

Volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar:  € 15,00
Kinderen, 4 t/m 12 jaar:  € 9,00

Oorlogsmuseum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon 
www.ooorlogsmuseum.nl

Leden van de Regio Deelen bij de Patriots. 

Film
Op 13 december hadden we een 
regioavond met film en verloting. 
Dit jaar geen quiz, maar de avond 
begon met een informatieve 
documentairefilm “10 dagen in 
september 1944” over de Slag bij 
Arnhem. Hierna was de traditio-
nele verloting. 

Een foto-impressie is te vinden op 
de website.

Patriot
Op 26 januari was er een excursie 
naar het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingcommando 
(DGLC) en de Historische Collectie 
Grondgebonden Luchtverdediging 
(HCGLVD) op de Luitenant-
generaal Bestkazerne in 
Vredepeel.

Het 802 Squadron is verant-
woordelijk voor de inzet van het 
Patriot luchtverdedigingssysteem. 
Bij 13 Luchtverdedigingbatterij 
stond een NASAMS-systeem, 
een Fennek pantservoertuig 
met daarop het Stinger Weapon 
Platform en een MPQ-64 Sentinel 
radar opgesteld. Bij het HCGLVD 
kregen we de mogelijkheid om 
terug te gaan in de tijd inzake 
luchtverdediging.
(GE)

Leerlingen 
Op 18 februari zijn de secretaris 
met de activiteitencoördinator 
plus zijn echtgenote naar de open 
dag van het Aviation Competence 
Centre op MAA (ACC) geweest. 
Zeer levendig, aan alles werd 
gesleuteld en de leerlingen waren 
graag bereid om hun werkzaam-
heden toe te lichten. Naast de 
mechanische beroepen kreeg 
men nu ook zicht op de avionica 
waar driftig aan elektronische 
componenten werd gewerkt. 
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Commandant van 300 Squadron luitenant-kolonel-vlieger Ton Linssen met 
bestuursleden van de Regio Limburg.

Erelid Johan Breukelaar (links) heeft de gezegende leeftijd van 90 jaar 
bereikt en dat was reden dat Jan Meindersma, voorzitter van de Regio 
Limburg, zijn secretaris en activiteitencoördinator, Johan in Wijlre zijn 
gaan feliciteren.

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: D. Vring, Wilgenlaan 9, 2231 XA Rijnsburg,  
 tel. 06 1212 9096.  
 E-mail: zhsecretaris@onzeluchtmacht.nl

Tevens waren onze KNVOL-leden 
die de flightsimulators bedie-
nen aanwezig. We spraken met 
drie werknemers van Hamilton 
Sunstrand. Dit bedrijf is niet te 
bezoeken; vanuit de VS is dit 
vanuit de technologiebeveiliging 
verboden. Hun stand lag vol met 
hoogtechnologische vliegtuigon-
derdelen die in de vestiging nabij 
de luchthaven hun onderhoud 
krijgen. De bedrijfsleiding is 
druk in onderhandeling om F-35 
onderhoudswerk naar de locatie 
te halen. Ook in de F-35 zitten 
veel componenten die door het 
moederbedrijf zijn ontworpen en 
gefabriceerd. Door het zeer ge-
ringe aantal door de KLu bestelde 
toestellen is het nu, anders dan 
bij de F-16, uiterst moeilijk om het 
onderhoud van deze componenten 
naar de Nederlandse vestiging 
te halen. Ook spraken we met 
Smedts die vanuit Baarlo twee 
toestellen, een F-104 Starfighter 

vele prijzen overladen stuntteam 
de Grasshoppers in zijn gele-
deren. Men beschikt nu over 12 
AS532U2 Cougar Mk.2 middel-
zware transporthelikopters. Op 
de vliegbasis is de beschikking 
over een groot en modern eigen 
complex met kantoorruimtes 
en een grote lange hangaar 
waar alle toestellen gelijktijdig 
onderdak hebben en waar ook 
het onderhoud plaatsvindt. Het 
groot (fase) onderhoud gebeurt 
nog in het Duitse Kassel maar 
zal waarschijnlijk op termijn in 
een nieuw te bouwen hangaar in 
Woensdrecht gaan plaatsvinden. 
Volgens de huidige plannen 
zullen op termijn de Cougars 
waarschijnlijk door 8 NH90 
TNFH  worden vervangen. Van de 
12 Cougar-helikopters zijn er 9 in 
camouflagekleuren en 3 in een 
grijze kleur. Alle TNFH-toestellen 
zullen hun grijstint behouden 
omdat dit de kleur is die in de 
grote diversiteit van inzetgebieden 
het beste voldoet. Men werkt met 
de commando’s in woestijngebie-
den, in bergachtig gebied en tot 
aan de poolcirkel. Ook vliegt men 
met mariniers en vracht vanaf 
de Nederlandse en buitenlandse 
schepen.
In de toekomst zullen we zeker 
meermaals een bezoek aan het 
door ons te adopteren squadron 
brengen. Daar kunt u nader 
met de enorme veelzijdigheid 
van taken van deze professio-
nele organisatie kennis maken. 

en een Hunting Jet Provost, 
aan het ACC heeft geleverd. De 
leerlingen werken hard aan het 
opknappen van deze toestellen 
en doen zo heel veel sleutel- en 
plaatwerkervaring op. Als alles 
er weer netjes uit ziet gaan de 
toestellen terug naar Baarlo en 
krijgen daar binnen het eigen 
bedrijf een mooie spuitbeurt. 
Andere toestellen zullen dan in 
de hal voor aflossing zorgen. Een 
win-win situatie voor ACC en zijn 
bedrijf. Positief waren de drie 
personeelsleden van de stand 
van SAMCO. Nog dit jaar moet 
een grote onderhoudshangaar 
direct achter het ACC worden 
gebouwd. Bij Eurocontrol zijn 
daarvoor dan ook al alle antennes 
op hoge masten geplaatst. Dit om 
ondanks de nieuwe hoge hangaar 
ongestoord dataverkeer moge-
lijk te maken. In deze nieuwe 
hal, de derde SAMCO-hangar op 
de luchthaven, moet het groot 

onderhoud van de Bombardier 
CS100 en CS300 plaatsvinden (een 
soort lichtere Airbus A320) Na 
voltooiing zal de tijdelijke huur 
van hangaarruimte op Rotterdam 
worden beëindigd.

300 Squadron
Op 23 februari had het regio-
bestuur een onderhoud met 
de leiding van het 300 Cougar 
Squadron, onder commando van 
luitenant-kolonel Ton Linssen. 
Het doel is om de band tussen 
de leden van de regio en het mo-
menteel uit 149 leden bestaande 
Luchtmachtonderdeel te verster-
ken. Door meer inzicht in het wel 
en wee van dit squadron wordt 
de betrokkenheid specifiek met 
dit onderdeel, maar ook in het 
algemeen met de KLu, vergroot. 
Daardoor kunnen onze KNVOL-
leden beter de rol als ambas-
sadeur voor onze Luchtmacht 
vervullen. 
Het squadron is in 1962 opge-
richt en begon vanuit Ypenburg 
met Piper Super Cubs en Hiller 
Ravens te vliegen. Nadat ook 
de de Havilland Canada DHC-2 
Beaver was toegevoegd kwamen 
de eerste Alouette III’s. In 1968 
werd naar Deelen verhuisd waar 
men tot 1996 bleef om vervolgens 
via Soesterberg in 2008 op Gilze-
Rijen te landen waar men deel 
werd van het Defensie Helikopter 
Commando (DHC). Vanaf 1976 
werd het een puur Alouette squa-
dron met onder andere het met 
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Schiphol & Noord- 
Holland

Marleen van Haaften nam na ruim 
15 jaar afscheid als bestuurslid van 
de regio NB/NL. 
[Mike Schoenmaker]

Luitenant-kolonel Hans van de Ven 
nam na afloop van zijn boeiende 
briefing bij de regio NB/NL over de 
bergingsoperatie van vlucht MH17 
een goede fles wijn in ontvangst. 
[Mike Schoenmaker]

Noord-Brabant & 
Noord-Limburg

Wellicht gaan we naar oefenter-
reinen waar we de samenwerking 
tussen squadron en commando’s/
luchtmobiele brigade kunnen 
aanschouwen. Ook zullen we in 
de toekomst leden van het 300 
Squadron uitnodigen om over het 
veelzijdige toestel, de training en 
de inzet in de vele uitzendgebie-
den te vertellen. 
In een regelmatige briefing zullen 
we u op de hoogte houden van 
bijzondere gebeurtenissen binnen 
het 300 Squadron. Van onze kant 
zal het bestuur present zijn bij 
vertrek en aankomst voor en na 
uitzending. Bij introductie van 
nieuw materieel en comman-
do-overdracht en bij familie-
dagen. We zullen de oprechte 
belangstelling vanuit de maat-
schappij, voor de aan hen door 
onze volksvertegenwoordiging 
opgedragen taken, uitdragen. 
De website van het squadron is 
www.300sqn.nl

Breukelaar
Op 1 maart 1927 werd hij in 
het Gelderse Silvolde gebo-
ren. Hij was dus dertien jaar 
toen in Nederland de tweede 
Wereldoorlog zijn aanvang nam. 
Dit moet bij hem grote indruk 
hebben gemaakt, want in mei 
1945 meldde hij zich als oor-
logsvrijwilliger bij de Koninklijke 
Landmacht. Tot december 
werkte hij voor de geallieer-
den als zelfstandig vertaler 
totdat hij in december bij de 
Koninklijke Landmacht in dienst 
trad. Mei 1950 verwisselde hij de 
Koninklijke Landmacht voor de 
Koninklijke Luchtmacht. Eerst 
even als vlieger in opleiding, hij 
had wellicht geen vliegerhandje, 
maar al snel als beroepsonder-
officier. Hij klom verder in rang 
tot beroepsofficier en uiteindelijk 
tot eerste luitenant van speciale 
diensten. Hij vond zijn werk bij 
toen nog AFCENT, nu AFNORTH 
JFC in Brunssum en werkte ook 
in de Cannerberg. Dat gaf hem de 
mogelijkheid om in Wijlre, in het 
mooie heuvelland, te wonen.
We hebben het over Johan 
Breukelaar, onze altijd vrolijke 
en goedlachse erevoorzitter, die 
in 1988 de KNVOL-regio Limburg 
heeft opgericht. Hij is vervolgens 
tot/met januari 1999 voorzitter van 
onze vereniging geweest. Op 3 
mei 1999 werd hij te Soesterberg 
tot erevoorzitter van de regio 
Limburg benoemd. In 2012 wordt 
Johan dan wegens zijn grote ver-
diensten voor de vereniging erelid 
van de KNVOL; de oorkonde wordt 
hem tijdens de algemene leden-
vergadering in mei op vliegkamp 
De Kooy overhandigd.
Johan heeft nu de gezegende 

leeftijd van 90 jaar bereikt. Reden 
dat onze voorzitter, secretaris 
en activiteitencoördinator hem 
namens ons in Wijlre is gaan feli-
citeren. Namens ons allen kreeg 
hij een bloemstuk aangeboden. 
Daarnaast konden we hem nog 
met chocolade een plezier doen.

MH17 
Op 24 maart hield luitenant-kolo-
nel Hans van de Ven een briefing 
over de berging van de Malaysia 
Airlines Boeing 777-200 met 
vluchtnummer MH17. Dit toestel 
stortte op 17 juli 2014 neer in 
de Oekraïne. Alle inzittenden 
kwamen om het leven, in totaal 
298 mensen waaronder 196 
Nederlanders. De Nederlandse 
Onderzoeksraad Voor Veiligheid 
(OVV) heeft de oorzaak van het 
ongeluk onderzocht. De con-
clusie van de OVV was dat het 
vliegtuig op 10 kilometer hoogte 
neergehaald is door een raket 
van het Russische type Buk. De 
Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties was later unaniem in haar 
oordeel dat het vliegtuig was 
neergehaald, zonder daarbij een 
schuldige partij aan te wijzen. 
Zij veroordeelde de actie met 
resolutie 2166.
Van de Ven was op het moment 
van de vliegramp werkzaam als 
Defensieattaché in Kabul en kreeg 
de leiding over de bergingsmissie, 
bekend onder de naam Combined 
Joint Inter Agency Task Force 
(CJIATF). In zijn briefing heeft de 

Robinson, Meeting de l’Air.
15 juli: bezoek Vliegbasis RAF 
Fairford, Royal International Air 
Tattoo.
16 september: bezoek Maritiem 
Vliegkamp De Kooy, Heldair.
(Mike Schoenmaker)

Lt.Gen. b.d. Dirk Starink met bestuursleden Gerard van Putten en rechts 
Rob Vis. [Rob Mooijen]

overste de verschillende fasen 
van de missie (chrono)logisch 
van 17 juli 2014 tot najaar 2015 
behandeld. Daarbij ging hij in op 
de specifieke uitdagingen die op 
het pad van de CJIATF kwamen, 
zoals de samenwerking tussen 
verschillende (inter)nationale 
partners, de omgang met de 
strijdende partijen ter plaatse, de 
publieke opinie, het klimaat en 
het terrein. Ten slotte keek Hans 
terug op de bereikte resultaten 
en waarom MH17 nog steeds in de 
actualiteit is.

Programma
12 april: excursie Fliegerhorst 
Büchel.
20 mei: bezoek Marine Vliegkamp 
Nordholz, SAR-Meet.
15 juni: bezoek Vliegbasis 
Florennes, Tactical Weapons 
Meet.
21 juni: excursie Vliegbasis 
Woensdrecht.
1 juli: bezoek Vliegbasis St. Dizier-

Starink
Op 23 januari nam luitenant-ge-
neraal b.d. dr. Dirk Starink ons 
mee naar de geschiedenis van de 
Nederlandse luchtvaart, vanaf het 
ontstaan rond het begin van de 
20e eeuw tot de huidige perio-
de. De eerste gemotoriseerde 
vlucht in Nederland was in 1909 
in Etten-Leur met als vliegenier 
Graaf Lambert. De drie pioniers 
waren: Genie Commandant 
Cornelis J. Snijders, Anthony 
Fokker en Albert Plesman. Zij 
hebben tijdens het Interbellum 
een hecht en samenhangend 
bouwwerk onder de Nederlandse 
luchtvaart gelegd. Snijders was 
de voorvechter van de militaire 
en burgerluchtvaart. Op 1 juli 
1913 werd de Luchtvaartafdeling 
LVA opgericht op Soesterberg. 
Schiphol werd in 1916 een militair 
vliegveld. Anthony Fokker bouwt 
in Duitsland tijdens de Eerste 
Wereldoorlog 3.350 vliegtuigen 
en de D.VII als allerbeste jager. 
Albert Plesman, luitenant op 
Soesterberg, wordt de eerste chef 
van de KLM. Fokker is de hofle-
verancier in het Interbellum voor 
zowel de luchtmacht als KLM. 
In mei 1940 heeft de luchtmacht 
samen met de luchtafweer 350 
Duitse vliegtuigen uitgeschakeld. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
hebben onze generaties hun 
levenswerk voortgezet. De 
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Lt.kol. Maurice Schonk tijdens zijn 
presentatie over QRA en F-35.

vliegtuigindustrie werd weer 
opgestart via licentiebouw van 
militaire vliegtuigen. Door de 
ervaring met de Britse Gloster 
Meteor en Hawker Hunter bouwt 
Fokker de succesvolle F.27. 
Mede door kennisopbouw via de 
Amerikaanse F-104 en F-16 bouwt 
Fokker de F.28 en F70/100. In 1957 
had de Luchtmacht 13 vliegvelden 
op NAVO-standaard en ongeveer 
900 vliegtuigen. Na het faillis-
sement van Fokker in 1996 blijft 
Nederland wel toeleverancier 
voor buitenlandse vliegtuigfabri-
kanten, inclusief de F-16 en F-35. 
KLM begint direct in 1945 met de 
wederopbouw. Schiphol groeit 
van 350.000 vervoerde passagiers 
in 1950 tot 58 miljoen in 2015. Nu 
heeft Nederland een luchtvaart-
sector om trots op te zijn. Met 
een Luchtmacht die internatio-
naal opereert. Een KLM met een 
wereldwijd netwerk en Mainport 
Schiphol. Een luchtvaartindustrie 
die samen met kennisinstituten 
NLR en TU Delft technologisch 
vooraanstaat. Met in totaal 
125.000 banen en een omzet van 
€ 3 miljard is het een belang-
rijk deel van de Nederlandse 
economie.
     
Dreiging (1) 
Het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK) zet zich in voor veiligheid 
op en vanuit zee met een vloot 
van schepen en mariniers. Van 
oudsher gebeurde dit vanuit twee 
dimensies. Met de intrede van 
vliegtuigen en onderzeeboten 
werkt CZSK nu vanuit een vierdi-
mensionaal denkbeeld. Tijdens de 
presentatie op 13 februari namen 
Air Controller AOO Jos Koning en 
maritieme gevechtsleider AOO 
Hans Mulder, een ervaren air 
controller en gevechtsleider, ons 
eerst mee in de derde dimen-

sie, de verdediging van schepen 
tegen dreiging vanuit de lucht. 
Het meest bekende wapen tegen 
schepen, vooral bekend uit de 
Falklandoorlog, is de Franse 
Exocet raket. De Exocet wordt 
in de gehele wereld gebruikt en 
kan zowel vanaf vliegtuigen als 
van schepen afgevuurd worden. 
Vooral Russische schepen zijn 
uitgerust met moderne zeer 
capabele aanvalsraketten. En 
India ontwikkelt een Mach-7 
kruisraket. Hoe verdedigt de 
marine zich? Beste verdediging is 
de wapendrager uit te schakelen.  
Vijandelijke vliegtuigen kunnen 
met F-16 en Patriot op grote 
afstand onderschept worden. Voor 
de eerste ring tot 60 NM wordt 
een Standard Missile ingezet. De 
Sea Sparrow is voor de tweede 
ring tot 16 NM en dichterbij de 
Harpoon. Voor echt dichtbij is de 
Goalkeeper, een Gatling Gun met 
zes lopen, waarbij de brokstukken 
van de aanvaller dan op het dek 
kunnen vallen. Tijdens de presen-
tatie werden wapens van potenti-
ele opponenten in detail bespro-
ken. De vierde dimensie dreiging 
komt van onder water en vooral 
van Russische onderzeeboten.  
Tijdens de presentatie werden de 
NAVO- aanvalswapens vanwege 
classificatie niet besproken.

Dreiging (2)
De spreker op 13 maart, 
Hoofd Sectie Opleiding en 
Ondersteuning Afdeling 
Jachtvliegtuigen luitenant-ko-
lonel-vlieger Maurice (Skunk) 
Schonk, heeft het hoogste 
aantal F-16 vlieguren (3.900) in de 
Luchtmacht. Het onderwerp was 
Quick Reaction Alert. QRA is een   
zeer hoge staat van paraatheid 
waarbij twee bewapende F-16’s 
binnen enkele minuten kunnen 

opstijgen om het luchtruim te 
beschermen. Mede vanwege hoge 
kosten van geld en mankracht 
wordt vanaf 2017 de QRA voor 
het Nederlandse en Belgische 
luchtruim gezamenlijk uitgevoerd 
met de Belgische luchtmacht. De 
meest voorkomende rede voor 
een scramble zijn com loss, civiele 
vliegtuigen waarbij niet tijdig 
wordt overgeschakeld op de juiste 
radiofrequentie. De laatste tijd 
ook regelmatig voor Russische 
militaire vliegtuigen die zonder 
te communiceren vlak langs het 
West-Europese grondgebied 
vliegen. De eerste vier maanden 
van 2017 zijn zes Nederlandse 
F-16’s gestationeerd in Litouwen 
voor bescherming van de drie 
Baltische Staten. Scrambles 
zijn daar bijna dagelijks om-
dat vooral Russische Su-27 
Flankers het luchtruim schenden. 
Transportvliegtuigen van en naar 
de Russische enclave Kaliningrad 
wijken ook regelmatig van de 
voorgeschreven route af. Er zijn 
drie soorten missies. Ten eerste 
Shadow, het onzichtbaar volgen 
met de tweede F-16 op grotere 
afstand. Ten tweede Interrogate, 
waarbij beide F-16’s naast het 
vliegtuig gaan hangen. Ten derde 
Intervention, dwingen om te lan-
den. Communicatie verloopt via 
ICAO-standaarden via de radio en/
of handgebaren. Omdat Schonk 
ook bij het F-35 project betrokken 
is werd een deel van de avond 
gebruikt voor een update over het 
operationele gebruik van de F-35. 
Zo zijn er 7 extra vliegers nodig 
omdat simulatorinstructeurs ook 
vlieger moeten zijn. Een QRA-
missie zou door de vele sensoren 
ook met één F-35 kunnen worden 
uitgevoerd.

Programma
12 april: bezoek aan de Vliegbasis 

Eindhoven.
19 april: regiodiner met gastspre-
ker voormalig IGK luitenant-ge-
neraal b.d. Bart Hoitink.     
8 mei: vervanging KDC-10 door de 
A-310 MRTT, lezing door majoor 
Ellart Brus.
29 mei: lezing commandant 
Koninklijke Marechaussee op 
Schiphol.
(Gerard van Putten) 

Soesterberg

AOO Jos Koning (rechts) en AOO Hans Mulder na afloop van hun presenta-
tie over dreiging vanuit de lucht voor de Marine.

Leden van de Regio Soesterberg luisteren aandachtig naar het verhaal 
van luitenant-generaal b.d. Alexander Schnitger tijdens het regiodiner in 
restaurant de Soesterduinen. [Hans Baljet]

Regiodiner
Op 16 februari hielden we ons 
10e regiodiner, een jubileum. 
De gastspreker van deze avond 
was luitenant-generaal bd. 
Alexander Schnitger, voormalig 
Commandant Luchtstrijdkrachten. 
Schnitger hield een kort praatje 
over zijn tijd als C-LSK, welke 
doelen hij heeft gehaald en op 
welke manier de Luchtmacht zich 
onder zijn bewind heeft ontwik-
keld. Een periode die niet altijd 
gemakkelijk was door bezuinigin-
gen maar waar de Luchtmacht 
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West-Brabant & 
Zeeland

 Alle aandacht voor JBG 36/JG72 bij de Regio Twente.

Twente

Gertjan Smit bij de Regio Twente op 
gepaste wijze beloond. 2014: Vindplaats Lancaster LM – 508 in Werkendam. 

heeft laten zien waarvoor ze 
staan: vrede en vrijheid.

Alouette III
Op 6 maart hield kapitein-vlieger 
Mariëlle Winnubst een pre-
sentatie over de Alouette III in 
Nederlandse dienst. Een boeiend 
verhaal waarin ze vertelde over de 
ontwikkeling van de Alouette III en 
het in dienst treden van deze he-
likopters in Nederland. De taken 
van de Alouette III in Nederland 
was zowel transport, verkenning, 
SAR als medische vluchten. In de 
laatste jaren van de Alouette wer-
den de helikopters voor koninklijk 
vervoer gebruikt. Ook vertelde ze 
naar welke landen het toestel is 
uitgezonden geweest en op welke 
manier de huidige helikopters de 
taken van de Alouette III hebben 
overgenomen. 

Programma
24 april: lezing geschiedenis SAR.
12 mei: landelijke ALV.
15 juni: excursie MVK De Kooy.       

Kaasjager
Op 19 januari hadden we als 
gastspreker Gertjan Smit over 
de North American F-86K 
“Kaasjager” in dienst bij onze 
KLu. Gertjan is opgegroeid in 
een dienstwoning vlak naast de 
verkeerstoren van de Vliegbasis 
Twenthe, waar zijn vader hoofd 
van de marechaussee was (1957-
1972). Hij heeft dus van jongsafaan 
de Kaasjagers van de drie destijds 
op Twenthe gestationeerde 
squadrons van zeer nabij meege-
maakt. “Ze kwamen letterlijk voor 
de deur langstaxiën en je moest 
uitkijken bij het oversteken van 
rolbanen en dergelijke”, aldus 

Rheine-Hopsten met de complete 
geschiedenis van JBG 36/ JG 72. 
Aansluitend werden door Peter 
Hekhuss en Peter Krenz een film 
over de stad Rheine getoond plus 
een mooi en fraai geïllustreerd 
gedicht getiteld “Frieden”. 

Programma
In de planning voor de rest van 

2017 zijn verder excursies naar 
Frisian Flag (31 maart), Gilze-
Rijen (week 19 of 20) en Volkel 
(eind november met avondvliegen) 
opgenomen plus een aantal ver-
enigingsavonden met gastspre-
kers (Catalina waarschijnlijk week 
24 en NF-5 nader te bepalen).
(Kees Kroon)

2014: Majoor Arie Kappert bij de container met restanten van de Lancaster 
LM 508 in Werkendam. 

Gertjan. In de loop der jaren heeft 
hij van zijn favoriete vliegtuigtype 
honderden foto’s, uitgebreide 
(technische) gegevens en wat 
dies meer zij verzameld en tevens 
veel gesprekken gevoerd met de 
vliegers van destijds, wat unieke 
informatie uit de eerste hand 
opleverde, waardoor Gertjan een 
specialist bij uitstek op dit gebied 
genoemd mag worden.
Deze avond had onze regio de 
primeur van zijn presentatie 
over de F-86K in dienst bij onze 
luchtmacht. Achtereenvolgens 
behandelde Gertjan de ontwik-
keling, de aanschaf door en het 
vervoer naar ons land, de periode 
zonder neusregistratie (1955-
1958) en de periode 1958 tot 1959 
met squadroncodes op de neuzen. 
Verder ging hij in op de squadron-
emblemen, de Q-registraties, 
de Kaasjagers zonder en met 
Sidewinders (1960-1964) en 
de ongevallen, met tot slot de 
optredens tijdens open dagen, 
bijzondere foto’s en als afsluiting 
de lotgevallen van de Q-283 die 
jarenlang als poortwachter van 
Twenthe heeft gefungeerd.

DGLC
Op 26 januari gingen we op be-
zoek bij het DGLC. Deze excursie 
werd samen met de Regio Deelen 
gemaakt. We kregen inzicht in 
de wapen- en radarsystemen 
waarmee zij werken en alles wat 
daarmee te maken heeft. Ook 
werd een bezoek gebracht aan het 
unieke museum aldaar, dat een 
bijzonder mooi beeld geeft van de 
ontwikkelingen van de luchtaf-
weer vanaf 1917 tot de huidige tijd.

Geschiedenis
Op 16 februari was er een presen-
tatie door een delegatie van JBG 
36/ JG 72 van Flugplatz Rheine-
Hopsten. Hermann Schörling (ex 
vlieger) hield een presentatie over 

Kappert
Op 7 februari kregen wij be-
zoek van majoor Arie Kappert 
in zijn functie van Stafofficier 
Vliegtuigberging KLu. De 
Koninklijke Luchtmacht be-
schikt al tientallen jaren over 
een eigen bergingsdienst. In de 
eerste jaren na de oorlog is de 
Luchtmachtbergingsdienst uit-
gegroeid tot een goed uitgeruste 
eenheid met materieel geschikt 
om op efficiënte wijze neergeko-
men vliegtuigen te bergen. Vanaf 
1960 wordt de Bergingsdienst ook 
daar ingezet waar in Nederland 
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militaire vliegtuigen worden 
gevonden, die in het verleden zijn 
neergestort en die niet eerder 
geborgen zijn. De Bergingsdienst 
van de Koninklijke Luchtmacht 
heeft als huidige primaire taak 
het bergen van neergestorte 
vliegtuigen. Daarnaast heeft de 
Bergingsdienst nog twee specifie-
ke taken: het ruimen van de in de 
Tweede Wereldoorlog neergestor-
te vliegtuigen en het transpor-
teren -inclusief demontage en 
montage- van vliegtuigen. 
In de Nederlandse grond-, zee- 
en rivierbodem bevinden zich 
nog veel restanten uit de Tweede 
Wereldoorlog. Naar schatting lig-
gen er nog 2000 vliegtuigwrakken, 
waarvan in vele gevallen de exacte 
locatie niet bekend is. In ongeveer 
400 van de zich in Nederland en 
zijn territoriale wateren bevin-
dende wrakken zijn waarschijnlijk 
nog stoffelijke resten van be-
manningsleden aanwezig. Naast 
de vliegtuigwrakken zijn op vele 
plaatsen nog zware explosieven 
(afwerpmunitie), boordwapens 
en schadelijke stoffen aanwezig.  
Vliegtuigwrakken die zich onder 
de grond dan wel op de rivier-
bodem of zeebodem bevinden, 
worden door de Rijksoverheid 
conform de internationale verdra-
gen beschouwd als oorlogsgraf en 
laat men in beginsel onberoerd.
Om alles voor iedereen duidelijk 
te maken, die op enigerlei met 
vliegtuigberging te maken krijgt, 
is er een Circulaire Vliegtuigen 
gemaakt, waarin de verantwoor-
delijkheden van de betrokken 
instanties opgenomen zijn. De 
laatste circulaire dateert van 10 
oktober 2016. Voor het opsporen 
en opruimen van diverse soorten 
gevaarlijke stoffen zijn een aantal 
met name benoemde instan-
ties verantwoordelijk. Binnen 
de Defensie zijn verschillende 
diensten verantwoordelijk voor 
de berging, identificatie en de 
ruiming. Het gemeentebestuur 
beslist over het uitvoeren van 
een vliegtuigberging en dient dan 
vervolgens een verzoek in bij de 
Commandant van het Logistiek 
Centrum van de Koninklijke 
Luchtmacht in Woensdrecht. Als 
door het gemeentebestuur be-
sloten wordt om tot een berging, 
opsporing of een ruiming over 
te gaan zijn een aantal kosten in 
beginsel voor rekening van de 
opdrachtgever, dus in dit geval 
de gemeente. Het is voor de 
gemeente raadzaam een aanvul-
lende verzekering af te sluiten. 
Vanaf 2010 kunnen de gemeenten 
onder bepaalde voorwaarden een 
bijdrage in de kosten ontvangen 
vanuit het gemeentefonds. 
Om de zorgvuldigheid van de ber-

ging te waarborgen en invulling 
te geven aan de bepalingen van 
het internationaal humanitair 
recht wordt de daadwerkelij-
ke berging van de vliegtuig-
wrakken uitgevoerd onder de 
verantwoordelijkheid van de 
Stafofficier Vliegtuigberging 
(SOVB) van het Logistiek 
Centrum Woensdrecht van het 
Commando Luchtstrijdkrachten. 
De berging en overdracht van 
de stoffelijke resten is uitslui-
tend voorbehouden aan de 
Berging- en Identificatiedienst 
Koninklijke Landmacht van het 
Opleiding- en Trainingscentrum 
Logistiek (BIDKL) in Soesterberg. 
Particulieren kunnen ook een 
waardevolle bijdrage leveren aan 
de historisch onderzoeken en 
worden waar mogelijk ingescha-
keld. Het is particulieren zeker 
niet toegestaan om zelfstandig 
bergingswerkzaamheden uit 
te voeren, aangezien er dan de 
mogelijkheid ontstaat dat diverse 
belangen geschaad kunnen wor-
den. Voor de berging een aanvang 
neemt is het van belang om een 
milieukundig vooronderzoek 
uit te voeren, om te kijken of er 
rekening gehouden moet worden 
met eventuele bodemschatten 
en bodemsaneringen. Door het 
uitvoeren van een geotechnisch 
onderzoek zal exact bekend wor-
den waar en op welke diepte de 
vliegtuigdelen zich bevinden. De 
coördinatie van de totale operatie 
is in handen van de Stafofficier 
Vliegtuigberging (SOVB) en zijn 
taak is om een goed verloop van 
de totale berging te realiseren.
(G.Th. - A.S) 

Programma
19 juni: excursie Melsbroek (B).
26 september: lezing Luchtoorlog 
1914-1918.
25 oktober: excursie CML 
Soesterberg. 
14 november: lezing Apache 
Demoteam.

Zuid-Holland

Het laden van de raketten op de FARP in Bergen-Hohne. [Dick Vring]

OPCEN
Op 13 februari verzorgde majoor 
Peter Blom een briefing over 
het operatiecentrum (OPCEN) 
van de Koninklijke Luchtmacht. 
Vanuit het OPCEN in Breda, 
gelegen naast het hoofdkwartier 
CLSK, worden 24 uur per dag alle 
Luchtmachtactiviteiten in binnen- 
en buitenland gecoördineerd, 
zoals de missie MINUSMA in Mali. 
Het centrum fungeert als alarm-
centrale maar regelt ook trans-
porten van onderdelen, brandstof 

en de terugkeer van gewonden. 
Het staat daarbij in contact met 
vele diensten en geledingen, 
zowel binnen als buiten het CLSK. 
Sinds kort heeft OPCEN er een 
nieuwe afdeling bij, genaamd 
OPCEN+.  Deze afdeling moet 
leiden tot een integrale planning 
van Operaties en Training (O&T) 
en heeft een regiefunctie bij de af-
stemming van de inzet en het ver-
krijgen van inzicht in de schaarse 
capaciteiten.  Naast de militaire 
inzet in binnen- en buitenland 
(Baltische staten, strijd tegen IS) 
ondersteunt OPCEN ook de civiele 
autoriteiten op het gebied van cri-
sisbeheersing, rampenbestrijding, 
rechtshandhaving en humanitaire 
hulp en levert daarnaast ook nog 
een bijdrage aan operaties binnen 
de 25 veiligheidsregio’s.

Bergen Hohne
Op 16 maart was een afvaardiging 
van de Regio Zuid-Holland te gast 
bij de Gunnery oefening Strike 
2017 op het NATO-oefenterrein 
Bergen-Hohne in Duitsland.  Het 
exclusieve bezoek vloeide voort 
uit het unieke samenwerkingsver-

band dat de regio op 25 mei 2016 
met het 301 Squadron is aange-
gaan (zie uitgave 4/2016 van Onze 
Luchtmacht) en valt daardoor 
buiten het programma dat de KLu 
de regio’s aanbiedt.  Het squadron 
had met de hem kenmerkende 
slagvaardigheid een perfect 
georganiseerd programma ge-
regeld. In de ochtend kregen we 
een briefing van de commandant, 
luitenant-kolonel Hein Faber, 
over de rol van het squadron 
binnen het CLSK. Tevens werden 
de diverse systemen die de AH-64 
Apache tijdens de oefening inzet 
besproken. Vervolgens gingen 
we op weg naar het oefenterrein, 
waar we verwelkomd werden door 
de commandant van de oefening, 
luitenant-kolonel-vlieger Huub 
Groothuis. Aansluitend konden 
we van nabij de diverse hande-
lingen op het Forward Arming & 
Refuelling Point (FARP) bekijken 
zoals het betanken en bewapenen 
van de helikopters. Op schiet-
baan 20 van het zeer uitgebreide 
oefencomplex konden we vanaf de 
controletoren de schietoefeningen 
prima volgen.  Door het prachtige 

Een Apache van 301 Squadron komt landen op de FARP in Bergen-Hohne. 
[Dick Vring]
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Actie=Reactie

Nederlandse Spitfires
In de recensie over het boek 
‘Nederlandse Spitfires’ (zie OL nr 
1-2017, pagina 38) staat abusieve-
lijk vermeld dat “een inhoudsover-
zicht het opzoeken van onder-
werpen aanzienlijk [had] kunnen 
vereenvoudigen.”
De auteur heeft ons er echter 
op gewezen dat er wel degelijk 

Bob Schreiner
Luchtvaartpionier, 1915-1994.
Tot de bekende namen die na 
de Tweede Wereldoorlog een 
grote rol hebben gespeeld in 
de Nederlandse burgerlucht-
vaart behoort, naast natuurlijk 
Martin Schröder, zeker ook Bob 
Schreiner. Beide mannen kregen 
in de luchtvaartwereld een soort 
heldenstatus omdat ze wisten op 
te boksen tegen de KLM die er 
geen been in zag deze concurren-
ten op alle mogelijke manieren 
tegen te werken.
Net als zovelen had Bob de 
jongensdroom vlieger te worden. 
Maar anders dan veel anderen 
weet hij die droom ook te realise-
ren: op 26 april 1940 behaalt hij 
zijn militair brevet. Net te laat om 
nog een rol te kunnen spelen als 
de Duitsers op 10 mei ons land 
binnenvallen. 
Bob treedt op als koerier voor het 
verzet, maar raakt ook betrokken 
bij de zwarte handel, waar hij 
financieel wel bij vaart. Hij doet in 
1941 een poging naar Engeland te 
ontsnappen, maar die mislukt. 
Na de oorlog gaat Bob al snel 
voor zichzelf beginnen als 
Schreiner & Co, hoewel hij na 
zijn eerdere ervaringen hele-
maal geen compagnon meer wil 
hebben. Hij verzamelt een aantal 
agentschappen voor buitenlandse 
vliegtuigfabrieken. Zo ontvangt hij 
in 1965 commissie bij de verkoop 
aan de Nederlandse krijgsmacht 
van 77 Aérospatiale Alouette III 
helikopters (en niet 75 aan de KLu 
zoals in het boek vermeld staat; 
vijf daarvan aan de KLu, 72 aan de 
KL). Een andere bron van inkom-

sten is het maken van zwart-wit 
luchtfoto’s van boerderijen in 
ons land, waarmee zijn bedrijf 
‘Luchtfoto Nederland’ na een jaar 
al een omzet van een miljoen gul-
den heeft. Dat dreigt nog even mis 
te gaan als hij verdacht wordt van 
spionage vanwege het maken van 
foto’s van militaire objecten! Het 
loopt echter met een sisser af. 
Voor de luchtdoelartillerie vliegt 
hij met vier civiele Spitfires sleep-
vluchten, een taak die Schreiner 
tot 1995 zal blijven uitvoeren, zij 
het later met onbemande drones. 
De olie-industrie in Iran is een 
volgend project. Deze industrie 
heeft sterk behoefte aan snel 
transport en dat gaat het beste 
met helikopters. Ook de olie-in-
dustrie in Afrika (Libië, Nigeria) 
heeft die behoefte. Later worden 
in Indonesië miljoenenzaken 
gedaan. 
In Nederland komen de toe-
ristische vliegreizen in zwang. 
Schreiner Airways koopt als 
eerste Nederlandse luchtvaart-
maatschappij in 1964 twee Fokker 
F27’s hiervoor. Twee DC-7C’s 
maken transatlantische vluch-
ten mogelijk naar Canada en 
Suriname. Voor een vijfde van 
het volle KLM-tarief! KLM zorgt 
er dan ook voor dat Schreiner 
overal ter wereld wordt geboycot, 
door cateringdiensten maar ook 
door onderhoudsbedrijven zoals 
Aviolanda. Toch groeit Schreiner 
Airways uit tot een vloot van 120 
vliegtuigen en helikopters, met 75 
man personeel op het hoofdkan-
toor en 1600 verspreid over de 
hele wereld. 
De grote klap komt met de 
Iraanse revolutie in 1979. 
Westerse landen worden eruit 
gezet en hun tegoeden geconfis-
queerd. Een enkele Puma weet 
Schreiner nog het land uit te 
krijgen, maar de rest van de 39 
helikopters moet hij achterlaten. 
In totaal is de schade 10 miljoen 
gulden. 
Op het laatst lijkt het toch nog ge-
deeltelijk goed te komen met de 
KLM: onder voorwaarde dat Bob 
aftreedt als directeur en daarvoor 
in de plaats tot president-com-
missaris wordt benoemd, neemt 
de KLM alsnog deel in het bedrijf. 
Als hij in 1987 de leeftijd van 72 
jaar bereikt moet hij volgens 
de wet aftreden. Met zijn 1600 
personeelsleden van vele nationa-
liteiten weet het bedrijf in dat jaar 
een omzet van 250 miljoen gulden 
per jaar te halen. 
Bob Schreiner overlijdt op 31 
december 1994. Hij is dan 79 jaar. 
Sinds 16 februari 2004 maakt de 
Schreiner Luchtvaartgroep deel 
uit van de Canadian Helicopter 
Corporation (CHC) in Vancouver. 

een inhoudsopgave in staat. Niet 
zoals gebruikelijk geheel voorin of 
achterin, maar op pagina 9 en 10. 
Waarvan acte!

weer waren er geen beperkingen 
voor het vliegen en kon het squa-
dron optimaal gebruik maken van 
de schietbaan.

Programma
1 mei: briefing berging Vickers 
Wellington door majoor Aalbers.
10 mei:  excursie Woensdrecht 
(LCW en EMVO) met bezichtiging 
Apaches die in Mali opereerden.

De range in Bergen-Hohne biedt voldoende ruimte om te schieten met het 
30mm kanon en de ongeleide raketten. [Dick Vring]
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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 

Programma Ledenwerfstand 
2017 

05-05-2017: Bevrijdingsdag - 
Wageningen.    
20-21-05-2017: Militracks  - 
Oorlogsmuseum Overloon.
28-05-2017: Volkel in de Wolken.
04-05-06-2017: Oostwold 
Airshow. 
17-18-06-2017: Classics Cars 
& Aeroplanes - Breda Airport 
– Seppe.
24-06-2017: Veteranendag - Den 
Haag.
25-06-2017: Ursel Avia - 
Knesselare (B). 

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 
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 

een Messerschmitt Bf 110 neer 
te schieten. Even later wordt hij 
zelf getroffen. Hij weet zich per 
parachute te redden. Uit zijn 
beschrijving wordt snel duidelijk 
dat Jan geen blad voor de mond 
neemt. Of het nu over Nederland 
gaat dat geen geld voor zijn 
defensie over heeft of bepaalde 
collega’s die hem slecht behan-
delen. Hij zal zijn kritiek blijven 
uiten, ook als hij na de Duitse 
overval naar Engeland probeert 
te ontsnappen en vertelt over hoe 
de Nederlandse diplomatieke en 
consulaire diensten in Zwitserland 
en Spanje te werk gaan, of beter 
gezegd: niet hun werk doen. Wie 
het boek van ‘Soldaat van Oranje’ 
Erik Hazelhoff Roelfzema heeft 
gelezen zal het allemaal bekend 
voorkomen. Net als de slapte 
van de meeste regeringsfuncti-
onarissen en de onvermijdelijke 
bureaucratie. 
In juni 1943 komt hij dan toch 
per KLM DC-3 vanuit Portugal 
in Londen aan. Hij leert er de 
Spitfi re te vliegen, komt bij 33 
Squadron RAF en vliegt daar 
later ook de Tempest. Hij maakt 
daarmee de verovering van 
Duitsland mee. Op 26 juni 1945 
wordt hij overgeplaatst naar het 
Nederlandse 322 Squadron waar 
hij weer op Spitfi res gaat vliegen. 
In juni 1946 gaat hij defi nitief 
over in Nederlandse dienst en 
vanaf 1948 is hij ingedeeld bij de 
Jachtvliegschool op Twenthe. 
Daarna vliegt hij de eerste 
straaljager van de luchtmacht, 
de Meteor, en wordt vluchtcom-
mandant bij 323 Squadron op 
Leeuwarden dat onder commando 
van Jan Flinterman staat. In 1949 
volgt Linzel Flinterman in deze 
functie op. In mei 1950 ten slotte 
wordt hij benoemd tot comman-
dant van de range op Vlieland en 
dat zal hij blijven tot zijn functi-
oneel leeftijdsontslag op 1 mei 
1973. 
Majoor b.d. Jan Linzel heeft voor 
zijn optreden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog onder meer het 
Kruis van Verdienste en het 
Vliegerkruis ontvangen. Uitgeverij 
Geromy, Maarssen. ISBN 978 90 
8189 3633. Prijs € 28,00. (WFH)

Oorlogsvlieger Jan Linzel
Auteur: J.J. Houter.
Dit boek is al in 2012 uitgegeven 
door Geromy, maar nooit in dit 
blad besproken. “Jan Linzel is de 
enige nog levende Nederlandse 
jachtvlieger die zowel in 1940 als 
in 1944 en 1945 meevocht tegen 
de Duitse bezetter,” zo schrijft 
de auteur in het begin van het 
boek. Op 1 juli 2015 – in het jaar 
dat hij 100 zou worden -  was hij 
nog aanwezig bij de plechtigheid 
op Soesterberg (zie OL nr 4-2015, 
pagina 28).
In het boek vertelt Linzel gro-
tendeels zelf over zijn jeugd, zijn 
vliegerloopbaan en zijn verdere 
lotgevallen. Het laatste deel, over 
zijn werk als commandant van 
de Vliehors-range op Vlieland, 
schrijft Jan Houter vanuit zijn 
eigen perspectief.
Jan Linzel begint zijn vliegercar-
rière op 16 mei 1938. Op 10 mei 
1940 weet hij in een Fokker D.XXI 

Dit door zoon Arnoud Schreiner 
geschreven boek is door hem in 
eigen beheer uitgegeven. Uit een 
achter in het boek opgenomen 
geschiedenis blijkt dat er nog 
veel meer over de bedrijven van 
Schreiner te vertellen valt. De 
tekst wordt soms ontsierd door 
met name de tantebetjestijlfout, 
die zowel in de citaten van Bob als 
in de tekst van Arnoud voorkomt, 
dus dat zal een familiekwaal zijn. 
Ook klopt niet dat Bob in 1940 
reservevlieger bij de Koninklijke 
Luchtmacht zou zijn geworden, 
want die bestond toen nog (lang) 
niet. De KLu werd immers pas 
in 1953 opgericht. Hij tekende 
zijn kortverbandakte ongetwij-
feld bij het Wapen der Militaire 
Luchtvaart, onderdeel van de 
Koninklijke Landmacht. 
216 pagina’s. Formaat 14,5 cm x 21 
cm. ISBN 9789082491906. Prijs: 
€ 19,95. Meer informatie: www.
schreiner.nl. (WFH)
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Reünie VmVKLu

Zaterdag 11 maart 2017 werd voor 
de 12e keer in het 15 jarig bestaan 
van de vereniging Vredesmissie 
Veteranen Koninklijke Luchtmacht 
(VmVKLu) een reünie gehouden. 
Van de vereniging kunnen alle 
veteranen van de Luchtmacht 
(zowel actief dienende als postac-
tieve veteranen) lid worden, ook 
zij die individueel uitgezonden zijn 
geweest. Ook deze keer werd de 
reünie gehouden in het Reünie- 
en Congrescentrum Kumpulan 
(Indonesisch voor samenkomst) 
op het sfeervolle landgoed 
Bronbeek in Arnhem. Deze locatie 
is bij veel veteranenverenigingen 
bekend en populair vanwege de 
centrale ligging en de uitstekende 
Indische keuken. Op het landgoed 
Bronbeek ligt ook het verzor-
gingshuis voor oud-militairen en 
het Museum Bronbeek over het 
koloniale verleden van Nederland 
in met name Nederlands-Indië. 

Zoals elk jaar werd voor aanvang 
van de reünie zelf een korte 
algemene ledenvergadering (ALV) 
gehouden. Eerst werd een minuut 
stilte gehouden om respect te 
betonen aan en even stil te staan 
bij de leden van de vereniging die 
het afgelopen verenigingsjaar zijn 
overleden. Na de ALV werd een 
korte informatieve presentatie 
gegeven door Mevr. Elly Keijsers, 
Plv. Voorzitter van de Stichting 
Het Van Weerden Poelmanfonds. 
Deze stichting heeft tot doel om 
zowel medewerkers als ook oud 
medewerkers van de KLu en hun 
gezinnen te ondersteunen bij het 
overwinnen van financiële proble-
men die zijn ontstaan door sociale 
en/of medische omstandighe-
den. Na de ALV werd een zeer 
smakelijke Indische rijstmaaltijd 
geserveerd door de Kumpulan 
wat het begin bleek te zijn van een 
zeer geslaagde reünie. 

Dit jaar werd voor het eerst 
de reünie in de maand maart 
gehouden, tot op heden was dat 
in juni. De afgelopen jaren bleek 
echter telkens dat veel leden 
niet aanwezig konden zijn i.v.m. 
deelname aan een van de vele 
andere veteranen activiteiten die 
nu eenmaal elk jaar in de maand 
juni worden georganiseerd. De 
keuze voor maart bleek geen 
slechte, het aantal deelnemers 
was hoger dan in andere jaren. 
Dit resulteerde dan ook in een 
erg gezellige en geslaagde 
reünie. Speciale gasten op deze 

dag waren: de Inspecteur-
Generaal der Krijgsmacht (tevens 
Inspecteur der Veteranen) Lt-Gen 
Hans van Griensven die vanaf de 
lunch aanwezig was en Kolonel 
Marijke v.d. Krogt die de PCLSK 
vertegenwoordigde. Zij namen 
beiden ook echt de tijd om met 
zoveel mogelijk veteranen en/
of hun partners in gesprek te 
komen om zo te horen wat er 
onder veteranen speelt. Hun 
aanwezigheid werd dan ook zeer 
gewaardeerd door de reünisten. 
Zoals altijd waren ook aanwezig 
Gen-Maj Ton Tieland (lid van de 
vereniging maar tevens voorzit-
ter van de Stichting Federatie 
MiLu) en de Heer Henk Kauffman 
(Belangenbehartiger Veteranen 
MiLu 1940-1950). En zeker niet 
in de laatste plaats was ook de 
aanwezigheid van de Centrale 
Coördinator Veteranen en 
Postactieven CLSK, de Kapitein 
Ad Potters, van belang voor het 
slagen van deze reünie. 

De VmVKLu kijkt tevreden terug 
op een zeer geslaagde reünie. In 
2018 wordt de reünie gehouden op 
zaterdag 24 maart, wederom in 
de Kumpulan. Meer foto’s van de 
reünie zijn te zien op de website 
van de vereniging: www.vredes-
missieveteranenklu.nl Op deze 
website is ook meer informatie te 
vinden over de vereniging en hoe 
veteranen lid kunnen worden.
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Evenementenkalender

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

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
21 april Besturendag voor alle CGPA te AOCS Nieuw Milligen
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 Social met lezing CGPA Arnhem 
09 mei Reüniesocial CGPA Volkel
09 mei Bezoek Grolschfabriek& Crashmuseum CGPA, AOCS Nieuw  
 Milligen
10 mei Reünie 15-jarig bestaan CGPA GGW
11 mei Vakantiereis naar Madeira t/m 22/5 CGPA Arnhem
17 mei  Social CGPA regio Eindhoven
18 mei  Reünie Klu veteranen 322 Spitfire SQ Indië-periode CNA, 

 Soesterberg
21 mei Reünie Veteranen en weduwen van veteranen vh Commando  
 Luchtvaarttroepen (LVT) te Bronbeek, Arnhem

Juni 
3 juni Likeurproverij CGPA Arnhem
7 juni  Bezoek Yakult en Orchideeënhoeve
15 juni Inloopmiddag CGPA, AOCS Nieuw Milligen
24 juni Nederlandse Veteranendag Den Haag

Juli 
01 juli Viering Verjaardag KLu (NMM Soesterberg)
20 juli  Zomer social met barbecue CGPA regio Eindhoven 

Uitnodiging tbv Veteranen Hondengeleiders

Op 10 mei a.s. vindt op de Vliegbasis Woensdrecht de ‘Open CLSK 
eindwedstrijd surveillance diensthonden 2017’ plaats.
Alle Veteraan hondengeleiders (actief en postactief) zijn hierbij uitge-
nodigd. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan: honden-
school.wdt@hotmail.com  of schriftelijk naar:

KMSL/Vliegbasis Woensdrecht
130 squadron t.a.v. AOO W.C. Stevens
Kooiweg 40
4631 SZ  Hoogerheide

Denk hierbij wel om uw naam, voorletters, adres, geboortedatum en 
Veteranenpasnummer te vermelden.Na registratie wordt aan u een 
digitale toegangskaart toegezonden. 
Indien u in het bezit bent van foto- en of beeldmateriaal kunt u dit 
mailen naar bovenstaand mailadres. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Loketfunctionaliteit voor dienst-
verlaters CLSK
 
Per 1 februari j.l.  is de aftrap 
voor het inrichten van een loket 
voor dienstverlaters binnen 
de Koninklijke Luchtmacht. 
Op elk CLSK-onderdeel (incl 
Hoofdkwartier) en op DGLC is 
een dergelijk loket ingericht. 
Dienstverlaters vanwege einde 
dienstverband worden hier 
geïnformeerd over de mogelijkhe-
den en het contact met defensie 

na het dienstverband. Wat het 
betekent om post-actief te zijn 
krijgt in een gesprek de aandacht. 
Verder krijgt (indien van toepas-
sing) de status van veteraan de 
aandacht. Ook kunnen de dienst-
verlaters aangeven in hoeverre zij 
zich nog willen verbinden aan een 
onderdeel. 

Om het startpunt te markeren 
kwamen op 31 januari j.l. de 
contacpersonen bij elkaar op het 
CML. Daar kregen de functiona-

rissen informatie over doel en 
functies van het loket en werden 
onderling de aanpak afgestemd. 
Aanwezig waren ook de vereni-
ging van Vredesmissieveteranen 
KLu (VmVKLu) en de 
Contactgroepen Postactieven 
(CGPA). Deze drie identiteiten 

zullen intensief gaan samenwer-
ken. De dienstverlaters zullen 
ook bekend worden gemaakt 
met de KNVOL. Vanuit KNVOL 
verzorgde de vice voorzitter, Dhr 
Peter Wijninga een briefing over 
de KNVOL.








