REGIO NOORD-BRABANT /
NOORD LIMBURG

ACTIVITEITEN FEBRUARI – AUGUSTUS 2018
Beste leden!
Voor u ligt het programma van onze activiteiten voor het komende half jaar. We stellen dit
programma met de grootste moeite en zorg samen. Dat neemt niet weg dat er na het verschijnen
van dit programma wijzigingen kunnen voorkomen. De definitieve tijden en locaties vermelden wij
altijd in de bevestiging van deelname per e-mail en die zijn leidend. We hopen dat u zich weer
massaal aanmeldt!
Vrijdag 23 maart, ledenavond met regionale Algemene ledenvergadering, Vliegbasis Eindhoven
Na de jaarlijkse ledenvergadering houdt majoor-vlieger
b.d. Joop Hendrix een briefing over het Planehunters
Recovery Team. Het team bestaat uit vrijwilligers uit België
en Nederland en is gespecialiseerd in het opsporen en
herstellen van gecrashte vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit wordt een boeiend verhaal!
Locatie: Officiers Mess Vliegbasis Eindhoven.
Aanvang: Zaal open om 20.00 uur.
Gelieve niet eerder dan 19.45 uur aanwezig te zijn bij de toegangspoort!
Kosten voor deelname: € 5,- (incl. 2 consumptiebonnen).
Aanmelden: Uiterlijk zo. 4 maart.
Vrijdag 13 april, bezoek oefening Frisian Flag, Vliegbasis Leeuwarden
Van 9 tot en met 20 april vindt de jaarlijkse oefening
Frisian Flag plaats op de Vliegbasis Leeuwarden.
Hieraan nemen diverse buitenlandse luchtmachten
deel, waaronder Duitsland met EF2000’s en de USAF
met F-15s. We zijn welkom om de oefening gedurende
een dagdeel bij te wonen en te fotograferen aan de
kop van de landingsbaan. We vertrekken ’s ochtends
om ook buiten de basis foto’s te kunnen maken. Een
bezoek aan deze oefening is erg populair. Indien meer leden zich aanmelden dan kunnen deelnemen,
dan loten we eerlijkheidshalve de leden die in 2016 al aan dit bezoek met onze regio hebben
deelgenomen, als eerste uit. De datum is nog onder voorbehoud.
Vertrek: 05.00 uur, Eindhoven. Alternatieve opstapplaats: 05.45 uur, A50 afrit 17, carpoolplaats
Ravenstein.
Kosten voor deelname: € 15,-. Eten en drinken is voor eigen zorg en rekening.
Aanmelden: Uiterlijk zondag 25 maart.
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Donderdag 21 juni, excursie, NATO Air Base Geilenkirchen (Duitsland)
Iedereen kent ze. De E-3A vliegtuigen van de NAVO met hun
kenmerkende Airborne Warning And Control System (AWACS)
op de romp. Sinds 1978 zijn 12 van deze toestellen gebaseerd op
Geilenkirchen Air Base in Duitsland, net over de grens bij het
Limburgse Brunssum. Het is meer dan 12 jaar geleden dat wij als
regio een bezoek brachten aan deze. Op de basis zijn vaak ook
Amerikaanse KC-135 tankertoestellen te zien, daar aanwezig om
AWACS-piloten te trainen in ‘air-to-air refueling’.
Fotograferen is beperkt mogelijk en alleen op aangeven van de begeleiding van de vliegbasis.
Vertrek: 07.15 uur, Eindhoven.
Kosten voor deelname: € 27,-, inclusief lunch.
Aanmelden: Uiterlijk zo. 3 juni.
Woensdag 27 juni, Spangdahlem AFB (Duitsland)
In 2007 brachten we voor het laatst een uitgebreid bezoek aan deze
Amerikaanse vliegbasis in Duitsland. Intussen is er veel veranderd. De
A-10 toestellen zijn terug naar de USA en de infrastructuur op de basis
is flink aangepast. Kortom, een nieuw bezoek leek ons een goed plan.
Zoals u weet gelden op Amerikaanse bases strenge regels, met name
wat betreft fotografie. Fotograferen is dan ook alleen toegestaan op
aangeven van de Amerikaanse begeleiding. Desalniettemin hebben we een mooi programma, voor
maximaal 40 deelnemers!
Vertrek: 06.00 uur, Eindhoven.
Kosten voor deelname: € 49,-, inclusief lunch.
Aanmelden: Uiterlijk zo. 3 juni.
Zaterdag 14 juli, Royal International Air Tattoo, RAF Fairford (UK)
Een traditionele reis en dus gaan we weer! Dat doen we ook
vanwege de aantrekkelijke thema’s, die over het algemeen
worden ingevuld met toestellen van de Royal Air Force
(historisch en hedendaags), van Europese luchtmachten en van
(ver) daarbuiten. Dit jaar staat het thema “RAF 100” centraal.
Wij gaan er vanuit dat ook nu weer bijzondere toestellen te zien
zullen zijn. Een RAF F-35B en een flinke delegatie van de
Canadese luchtmacht, zoals een F-18, CC-130 en CC-140 zijn al
bevestigd. Een reis die bol staat van het luchtvaartenthousiasme
en van de oer-Brabantse gezelligheid! Zie ook www.airtattoo.com.
Vertrek: vrijdag 13 juli, 20.00 uur, Eindhoven.
Kosten voor deelname: € 130,00 (busreis, overtocht met de boot en entree). Leden tot 18 jaar oud
betalen alleen de reiskosten ad. € 89,- (gratis entree). Eten en drinken is voor eigen zorg en rekening.
Aanmelden: Uiterlijk zo. 8 april.
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Strengere toegangsbeleid Vliegbasis Eindhoven:
Naar aanleiding van veiligheidsincidenten op enkele militaire onderdelen incl. KLu vliegvelden heeft
de Minister van Defensie het veiligheidsbeleid aanzienlijk aangescherpt. Als gevolg hiervan heeft de
Beveiligingsautoriteit Defensie een strengere toelatingsbeleid opgesteld waarin is opgenomen dat
personen zonder geldig militaire identiteitsbewijs alleen op de basis worden toegelaten mits zij
persoonlijk worden begeleid door een actief dienende militair of een persoon met een Defensie Type
4 Recreatiepas incl. Begeleidingscertificaat. Deze maatregel is voor de KNVOL niet werkbaar. Onze
regiovoorzitter heeft in overleg met Hoofd Inlichtingen en Veiligheid van de vliegbasis het voor elkaar
gekregen dat de Commandant van de vliegbasis Eindhoven, onder de volgende voorwaarden,
akkoord is gegaan met de volgende pragmatische oplossing:
1. Bij elke activiteit op de vliegbasis dient voortijdig de KNVOL deelnemerslijst bij het Bureau
Inlichtingen & Veiligheid te worden aangeleverd;
2. Een regiobestuurslid van de KNVOL zal bij de hoofdpoort de deelnemerslijst controleren aan de
hand van naam en identificatie document (paspoort of legitimatiebewijs);
3. Alle leden die gecontroleerd zijn mogen alleen via de uitgezette route (KNVOL-borden en
banner) zich zelfstandig naar de parkeerplaats van het Bedrijfsrestaurant/ Officiersmess
begeven;
4. Afwijken van de aangegeven KNVOL- route wordt gezien als een groot veiligheidsincident
waarbij de Koninklijke Marechaussee en de Commandant van de vliegbasis zullen worden
ingelicht. Royement van KNVOL lidmaatschap zal het gevolg zijn.
Met deze regeling ‘onder voorwaarden’ neemt de Commandant van de vliegbasis een restrisico die
wordt geaccepteerd gezien de ambassadeurstaak en achtergrond van de leden van de KNOVL en de
faciliteiten die de basis ons kan en wil bieden. Wij willen als KNVOL-regioleden Noord-Brabant/Noord
Limburg hier strikt gehoor aan geven. Wij willen immers uitsluiten dat bij een eerste veiligheidsincident de gehele KNVOL-regio de toegang zal worden ontzegd.
Legitimatie
Let op! Omdat onze activiteiten plaatsvinden op militaire terreinen, luchthavens of in het buitenland,
dient u zich tijdens iedere activiteit waaraan u deelneemt te kunnen identificeren met òf een geldig
paspoort òf een geldige Europese identiteitskaart.
Aanmelden en betalen deelnamekosten
Vóórdat u voor een activiteit aanmeldt, controleert u dan a.u.b. éérst of
uw persoonsgegevens compleet en actueel in het administratiesysteem
zijn ingevuld (inloggen via www.onzeluchtmacht.nl). Omdat het voor ons
ondoenlijk is om u steeds voor iedere activiteit te bellen met de vraag
om uw gegevens te actualiseren, nemen wij aanmeldingen van leden
wiens gegevens niet compleet zijn op het moment dat de
aanmeldtermijn sluit, niet meer in behandeling. Daarbij komt dat
beveiligingsmaatregelen van militaire installaties sinds kort aangescherpt zijn. Kloppen uw
gegevens niet met de werkelijkheid? Dan wordt toegang geweigerd, ook al staat u op de
deelnemerslijst.
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De belangrijkste gegevens voor de aanmeldingen zijn: voorletters, achternaam, woonplaats,
geboorteplaats, geboortedatum, paspoort-/ID-nummer, e-mailadres en mobiele telefoonnummer.
Vanwege een strengere beveiliging van persoonsgegevens, kunt u uw paspoort-/ID-nummer
voortaan alleen wijzigen door zelf een e-mail te sturen naar administratie@onzeluchtmacht.nl. De
centrale ledenadministratie voert de wijziging dan voor u door.
Aanmelden kan uitsluitend digitaal na inloggen op www.onzeluchtmacht.nl. Voor het aanmelden
geldt bovendien dat u de kosten voor de activiteit moet overmaken vóór de uiterste aanmelddatum.
Maakt u a.u.b. per activiteit uw deelnamekosten over en niet voor meerdere activiteiten inééns
omdat het voor ons dan niet te onderscheiden is voor welke activiteiten u uw deelnamekosten
overmaakt. Een betaling voor méér dan één activiteit per keer, storten we terug omdat we die
aanmelding niet behandelen. U kunt overmaken op rekeningnummer NL27 RABO 0335799892,
t.n.v. KNVOL regio Noord-Brabant, o.v.v. uw naam en de activiteit.
Fotograferen en ITAR-regelgeving
Sinds vorig jaar zijn wij tijdens onze activiteiten gehouden aan de aangescherpte ITAR-regelgeving
(International Traffic in Arms Regulations). Deze regelgeving is een Amerikaanse exportcontrole wet
die de productie, verkoop en distributie van technologie vastlegt. Het doel ervan is het voorkomen of
het overdragen van gevoelige informatie aan een vreemdeling respectievelijk vreemde mogendheid.
Niet-naleving van ITAR kan leiden tot boetes tot US $ 500.000 per overtreding, terwijl strafrechtelijke
sancties kunnen leiden tot boetes van US $ 1.000.000 en 10 jaar gevangenisstraf per overtreding.
Tijdens onze activiteiten maken wij graag foto’s. Met name de moderne en geüpgradede vliegtuigen
en cockpits zijn voorzien van apparatuur en instrumenten van Amerikaanse makelij die onder de
werking van de ITAR-regelgeving vallen. Foto’s hiervan maken is dan ook vaak verboden. Een
overtreding en opgelegde boete schaadt de KNVOL zeer en is onbetaalbaar. Als KNVOL-regiobestuur
verzoeken wij alle leden bij elk bezoek rekening te houden met opgelegde restricties. Uiteraard zal
het regiobestuur zijn uiterste best blijven doen om bij het organiseren van activiteiten de
fotorestricties zoveel mogelijk te beperken.
Busvervoer
De KLu mag in verband met gewijzigde regelgeving over vervoer van burgers met militaire voertuigen
aan onze vereniging geen bussen meer ter beschikking stellen. Het Landelijk Bestuur heeft wel een
regeling kunnen treffen. Het vervoer tijdens bezoeken aan KLu-eenheden kost voortaan slechts € 15,per persoon (excl. eventuele bijkomende kosten zoals lunches of diners.)
Contactpersonen bij calamiteiten
In het geval dat u tijdens deelname aan een activiteit iets zou overkomen, willen we graag – als dat
nodig mocht zijn – uw naaste(n) kunnen bereiken. Omdat het voor ons om wettelijke en praktische
redenen niet mogelijk is om naast uw gegevens ook gegevens van uw contactpersonen te bewaren,
verzoeken wij u allen om in uw mobiele telefoon een contact aan te maken dat begint met de letters
ICE, met bijbehorend telefoonnummer. Dit staat voor In Case of Emergency. In onverhoopt
voorkomend geval kunnen wij dan met die persoon contact opnemen.
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Nieuwe opstapplaats centrum Eindhoven
De opstapplaats aan de Stationsweg aan de centrumzijde van het Centraal Station in Eindhoven is
niet meer beschikbaar. Voor touringcars heeft de gemeente een nieuwe opstapplaats gerealiseerd.
Deze ligt aan de J.F. Kennedybaan, tussen het kunstwerk ‘De gele kegels’/’Flying Pins’ en het
kantoorgebouw van de Kamer van Koophandel. Parkeren kan vlakbij, zie de kaart hieronder.

Vragen
Vragen over deze activiteiten: nbnl-ac@onzeluchtmacht.nl;
Overige vragen over onze regio: nbnlsecretaris@onzeluchtmacht.nl;
Vragen over uw inlog- en persoonlijke gegevens ‘mijnknvol’: administratie@onzeluchtmacht.nl;
Overige vragen KNVOL: ledenservice@onzeluchtmacht.nl.

