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‘Succesvol zonder
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één schot te lossen’
Camera
als het
belangrijkste
wapen

Afghanistan, donderdagochtend 2 september.
1 (NL) Helodet in Kaboel ontvangt een zogenoemde QRF-call. Binnen vijftien minuten
zijn twee Apaches van de Quick Reaction Force
(QRF) airborne. Operatie Lynx is in volle gang.
Britse, Franse en Afghaanse grondtroepen zijn
na een tip op weg naar een verdachte locatie in
de bergen. Ze moeten een wapenopslagplaats
lokaliseren en die onmiddellijk te ontmantelen. De Nederlandse gevechtshelikopters van
International Security Assistance Force (ISAF)
zorgen voor bescherming vanuit de lucht.
Tekst: Ron Voragen - Foto’s: Defensiekrant/Hennie Keeris

Boven: De Nederlanders werken goed
samen met de bemanningen van de
Turkse Black Hawks. Niet alleen het
motoronderhoud, maar ook het aftanken
van deze middelzware transporthelikopters behoort hiertoe.
Grote foto: Indien nodig laten de
Apaches hun tanden zien.
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In de bergen rond de stad Bagram doemt het eerste gevaar op. ‘We zien via
onze boordcamera, waarmee we ongeveer anderhalve kilometer ver weg kunnen kijken, een vierloops Triple A 23 millimeter afweergeschut opdoemen’,
vertellen de gezagvoerders Mark en Jorrit (in verband met veiligheidsmaatregelen worden achternamen waar nodig weggelaten). Beide frontseaters
onderkennen het gevaar en zorgen ervoor dat ze buiten bereik blijven.
Inmiddels zijn de Britten, Fransen en Afghanen de wapenopslagplaats al
dicht genaderd. Dan worden ze opeens beschoten vanuit de bergen. De
Apaches reageren onmiddellijk. Ze maken een aantal runs om de schutters
op andere gedachten te brengen. Dat helpt, want door deze show of force

R E P O RTA G E

GECRASHTE APACHE VERVANGEN
Nederland heeft de Commandant van ISAF vier Apaches toegezegd.
Om aan de operationele behoefte te kunnen voldoen, beschikt het
detachement over zes AH-64D’s. Twee toestellen dienen als operationele en logistieke reserve. Om aan de operationele eis te kunnen
blijven voldoen stuurde de KLu een extra Apache naar Afghanistan.
Het toestel – afkomstig van de thuisbasis Gilze-Rijen – vervangt de
‘Delta’ die op 29 augustus neerstortte tijdens een reguliere patrouillevlucht. Dat gebeurde op twintig kilometer ten noorden van Kaboel.
Het toestel vloog in brand en werd volledig verwoest. De vliegers
werden overgebracht naar een veldhospitaal op de Amerikaanse
vliegbasis Bagram. Eén van de twee bemanningsleden raakte lichtgewond, de ander maakt het naar omstandigheden goed. De Apache
is inmiddels geborgen en de restanten zijn overgebracht naar Kabul
International Airport. Een commissie onderzoekt het ongeval. Over
de oorzaak van de crash is nog niets bekend. Vast staat dat in ieder
geval niet het gevolg was van vijandelijk vuur. Foto: ISAF●

keert de rust terug. De vijandelijke strijders hebben het hazenpad gekozen.
Beide heli’s worden door de commandant van de grondtroepen bedankt en
kunnen terug naar de thuisbasis. De grondtroepen doorzoeken inmiddels de
woning en vinden de ondergrondse wapenopslagplaats. Er blijkt een zeer grote
voorraad aan Rocket Propelled Granates (RPG’s), mijnen, raketten en explosieven
te liggen. Ook de vondst van een indrukwekkend aantal AK-47 ‘Kalasjnikov’
semi-automatische geweren verbaast de ISAF-militairen. Op zo’n hoeveelheid
wapens hebben ze niet gerekend. Er is in eerste instantie slechts rekening
gehouden met een vrachtwagen vol. Een tweede wordt ter plekke gevorderd.
Ook dat blijkt onvoldoende om alles af te voeren. Besloten wordt het overige ter
plaatse te vernietigen. Dan wordt er opnieuw geschoten en wederom gaat er een
QRF-call uit. De Nederlandse gevechtsheli’s vliegen zo snel als ze kunnen terug
en scheren wederom laag over. Het schieten stopt en de grondtroepen beginnen
ditmaal onder bescherming van de Apaches aan de terugtocht naar Kaboel. Dan
ontdekken de Apaches even verderop een ‘vrachtwagen met pech’, precies op
het smalste gedeelte van de vallei. Er staan vijftien bewapende mannen bij.

Hinderlaag
‘Een ideale plek voor een hinderlaag’, legt gezagvoerder Mark uit. De grondtroepen worden gewaarschuwd en een verkenningseenheid gaat vooruit om de
situatie het hoofd te bieden. Vanuit de lucht houden de heli’s de zaak nauwlettend in de gaten met de camera als hun belangrijkste wapen. Indien nodig
kunnen ze direct ingrijpen. De bewapende strijders zien de Apaches en
druipen ook nu af. Het konvooi kan verder. Net als iedereen
denkt de wapens te hebben veiliggesteld ontdekken de
vliegers in de bergen drie RPG-schutters en
een man met een machinegeweer.
Opnieuw laten de mannen van het

Een Antonov
An-124 brengt
twee Apaches, en
neemt een duo
mee terug naar
Gilze-Rijen voor
regulier groot
onderhoud. Eerder
bracht het grote
Russische transporttoestel al
twee AH-64’s.
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Links: Dominee overste Rob Fechner: ‘Door
het opstarten van zogenoemde Hearts and
minds hulpprojecten
pogen we de
Afghaanse harten te
winnen.’
Rechts: Luitenant-kolonel Elmer Hermans,
detachementscommandant van 1 (NL)
Helodet: ‘Het is goed
dat we hier zijn.’

F-16’S NAAR MANAS
Met het oog op de verkiezingen van 9 oktober in Afghanistan besloot het
Kabinet op vrijdag 20 augustus om zes F-16’s van de Vliegbasis Volkel en
een KDC-10 van 334 Squadron voor een periode van acht weken uit te zenden naar Kirgizië. Vanaf de basis Manas, nabij de hoofdstad Bishkek, worden de F-16’s tijdelijk ingezet boven Afghanistan als bijdrage aan de veiligheid van de ISAF-vredesmacht. Mocht bij de verkiezingen een tweede ronde
nodig zijn, dan wordt de uitzendperiode verlengd met enkele weken. Het
totale detachement bestaat uit 185 militairen. De taakstelling van de F-16’s
is tweeledig. Op de eerste plaats worden de toestellen ingezet voor het
laten zien van zogenoemde show of force. Daarnaast kunnen ze op bevel
van de ISAF-commandant worden ingezet voor close air support, directe
steun aan grondeenheden. Foto: KLu ISAF-detachement●

De contacten met leden van het Afghaanse leger zijn hartelijk.

helodet hun tanden zien. Zonder een schot te lossen wordt ook dit gevaar afgewend. ‘Ook in de nacht van 22 op 23 augustus hebben we met twee Apaches
het Afghaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken geassisteerd bij de inval in
twee huizen in Kaboel. Hierbij zijn explosieven en drugs in beslag genomen.
Het is dus goed dat we hier zijn’, zegt Elmer Hermans, commandant van het
1 (NL) Helodet dat bestaat uit zes Apaches en ongeveer 135 militairen.
De helikopters zijn sinds eind maart van dit jaar gestationeerd op Kabul International Airport. Onlangs maakte het kabinet bekend de uitzending van de
Apaches te verlengen met een half jaar, tot eind maart 2005. De reden hiervoor is de grote waarde van de AH-64D’s voor de ISAF. Daarnaast ligt de oorspronkelijke datum van vertrek – 30 september – net voor de verkiezingen van
9 oktober. Vertrekken per die datum zou in strijd zijn met de politieke en militaire ondersteuning die de NAVO hieraan heeft toegezegd. Naast de taken in
de regio Kaboel, ondersteunen de Apaches het Nederlandse Provincial Reconstruction Team (PRT) in Pol-e Khomri in de provincie Baghlan tijdens de
opbouw en de eerste operationele periode. Een belangrijk deel van de militairen die het PRT bemensen, komt van de Groep Geleide Wapens. Het team
assisteert de Afghaanse overheid bij het vergroten van de veiligheid en de stabiliteit. Hierdoor wordt de centrale Afghaanse regering in staat gesteld haar
gezag in de provincie te vergroten, waardoor wederopbouwactiviteiten kunnen
worden gestart.

Kalm, maar gespannen
‘We zitten hier dus nog wel even met ons helodet’, zegt Hermans tegen journalisten uit Nederland die een kijkje komen nemen. Eerste luitenant Tienka
van Campenhout, hoofd sectie 4 ground en belast met het logistieke gebeuren
van het Apachedetachement, geeft alvast scherfvesten en helmen aan de
bezoekers, ‘want het is hier wel voor het eggie!’ ‘De situatie in het ISAF-gebied
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korporaal 1
Fiona Scheerder: ‘Weer een
muis gevangen’

is zeker nog niet stabiel’ vult kapitein Martijn
Rammelo, chef staf ground safety aan. ‘Vanwege de
dreiging moeten we regelmatig in de bunkers vertoeven. Een ander gevaar vormen geboobytrapte
autowrakken en mijnen. Daar zijn er hier nogal
wat van. Er vallen dagelijks slachtoffers.’ Arts
majoor Oscar de Vries kan dat beamen. ‘Mijn
allereerste inzet was het stelpen van een slagaderlijke bloeding bij een Afghaanse man die op zo’n
mijn was gestapt. De Vries bemant, samen met
twee hulpverpleegkundigen en evenzoveel
chauffeurs, de gewonden hulppost. ‘Toch valt het
tot nu toe allemaal erg mee’, zegt hij. ‘Af en toe wat
kleine hechtinkjes en de gebruikelijke huisartsendingetjes.’
‘Op dit moment is het kalm, maar gespannen’,
zegt inlichtingenofficier eerste luitenant Jesse
Martinus. ‘Toch verwachten we dat de spanning
weer zal oplopen richting de presidentsverkiezingen van 9 oktober.’ Squadron sergeant-majoor
Ron Geurden: ‘We proberen vooral niet dreigend
over te komen op de bevolking. We zijn hier te
gast en zijn er om hen te helpen. Zo betrekken we
de locals bij onze missie door contracten met ze af
te sluiten. Een leuk voorbeeld is dat een Afghaanse
kapper ons nu knipt voor ‘slechts’ vier euro. Voor
ons een schijntje, voor hem een vermogen.’

Muizen en erwtensoep
‘Weer een muis gevangen’, grapt korporaal 1
Fiona Scheerder. Ze is hondengeleider bij ‘K-9

Hondengeleider Ruud Verhoeven: ‘Laatst konden Breston
en ik een verdachte man aangehouden die, naar later
bleek, wellicht voor problemen had kunnen zorgen.’

bewakingshonden’, zoals het bord bij de kennel
vermeldt. ‘De muizen komen op ons hondenvoedsel af’, verduidelijkt sergeant 1 Ruud Verhoeven. Samen met nog vier hondengeleiders zorgen
zij samen met de herders Spike, Breston, Ronnie,
Milka, Doerak en Kevin ’s nachts voor de bewaking van de ‘plaat’, de helipads en de munitieopslag. ‘Afgelopen zondag had ik nog een akkefietje’,
zegt Verhoeven. ‘Ik zag iemand op ons terrein
rondscharrelen. Samen met Breston hield ik hem
aan en droeg hem over aan de collega’s van de
Object Grondverdediging die binnen twee minuten ter plaatse waren. Achteraf bleek het om een
gevaarlijk persoon te gaan.’ Verderop zitten de
sergeanten 1 Mathijs en Harry. Deze logistiekelingen houden zich bezig met het verzorgen van
allerlei zaken die het detachement van dag tot dag
nodig heeft. Dat strekt zich uit van vliegtuigmateriaal en kantoorartikelen tot de wekelijkse post uit
Nederland. Elke donderdag wordt zo’n honderd
kilo in veertien speciale zakken uit Nederland
ingevlogen. ‘Het is echt een moment waar iedereen naar uitkijkt’, zegt adjudant Hilbert van
Huffelen. Ook de oerhollandse koffie ontbreekt
niet. Dat de Nederlanders zo hun eigen wensen
hebben blijkt wel uit de speciale bestellingen die
Mathijs en Harry van hun collega’s ontvangen.
‘Zo heb ik al acht potten pindakaas, veertig blikken erwtensoep, honderdvijftig rookworsten en
evenzoveel haringen op mijn bestellijst staan’,
zegt Harry. ‘Op de basis mogen we maximaal

Apaches draaien
warm in de
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zamelen geld in en
steken actief de handen uit de mouwen
om Afghaanse families te ondersteunen.
Bij één van de projecten helpen we
families hoe ze zelfstandig in hun
levensonderhoud
kunnen voorzien
door ze koeien, kippen, naaimachines
en fruitdroogmachines te doneren. Ook
zetten we winkeltjes
op.’ Mathijs en
Harry hebben deelgenomen aan het
Malalay-project,
waarbij ze een kinderdagverblijf ondersteunen. Ze praten
honderduit over de
Adjudant Hilbert van Huffelen verwerkt de wekelijkse post;
mensen en dit unieke honderd kilo in veertien zakken.
land. ‘Afghanistan is
een land vol contrasten’, meent Harry. ‘Bergen en dalen. Kaboel op de ene
plek grauw en dor, elders prachtig groen. Een ongewassen sjofele man, die
zich suf belt met een mobiele telefoon. Puisant rijk en verschrikkelijk arm.’
‘Natuurlijk kun je niet iedereen van de ene op de andere dag water, eten en
licht geven’, vult Mathijs aan. ‘Het duurt de bevolking soms allemaal te lang,
maar we kunnen niet meer doen dan ons best. We zijn aanwezig. Kijk naar
het kinderdagverblijf. Het doet je wat als kinderen naar je zwaaien. Daar doe
je het voor!’●

HERCULES OP TERMEZ
Een Hercules van 334 Squadron is sinds zondag 22 augustus gestationeerd
op de luchtmachtbasis Termez in Oezbekistan. Het C-130 detachement dat
uit vijftien militairen bestaat, ondersteunt de ontplooiing van de Nederlandse en Duitse Provincial Reconstruction Teams in Afghanistan. De
taken bestaan uit het vervoeren van personen en materieel van en naar
Mazar El Sharif in Afghanistan. Daarnaast vervoert de C-130 ook Duits
personeel en materieel ter ondersteuning van de reeds geruime tijd in
Termez gestationeerde Duitse C-160 Transall transportvliegtuigen. De
samenwerking met de Luftwaffe is een voorbeeld van internationale
samenwerking op het gebied van militair luchttransport.●

twee blikjes bier per dag drinken, de zogenoemde two-can-rule’, legt Mathijs
uit. ‘Liefst een Hollands biertje dus, dat we gebruiken in het Holland House,
onze algemene ontspanningsruimte. Als je zo’n vijfduizend kilometer van
huis zulk belangrijk werk doet, mag je het best gezellig maken’, vindt de
detco. ‘Tijdens het Europees kampioenschap hebben we bijvoorbeeld samen
met collega’s van de 26 andere deelnemende landen gezellig voetbal gekeken.’

Te lang
Het Nederlandse detachement zorgt niet alleen goed voor zichzelf. ‘Door het
opstarten van zogenoemde Hearts and minds-hulpprojecten pogen we de harten te winnen voor de intenties van ISAF in het algemeen, en het Nederlandse contingent in het bijzonder’, licht dominee overste Rob Fechner toe. ‘We

HERINNERINGSMEDAILLES
Plaatsvervangend commandant ISAF, generaal-majoor Leo van den Born,
reikte op vrijdag 10 september NAVO-herinneringsmedailles uit aan 122
militairen. De gedecoreerden behoren tot het tweede detachement van het
1 (NL) Helodet die een minimum van dertig dagen aaneengesloten actief
zijn geweest binnen ISAF. Het tweede detachement van de Vliegbasis
Gilze-Rijen is vanaf half juni op Kabul International Airport geplaatst. Het
derde detachement, onder leiding van de luitenant-kolonel Coos Duinhof,
nam de taken vanaf 1 oktober over.●

DUIZEND VLIEGUREN BOVEN KABUL
De Apaches van het 301 Squadron hebben begin oktober hun duizendste
operationele uur boven Kabul gevlogen. In de afgelopen vijf maanden zijn
door het 1 (NL) Helodet honderden missies voor de ISAF uitgevoerd.
Foto: 1 (NL) Helodet●
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‘Sneeuw in september’
De getallen die horen bij de grootste veldslag ooit in Nederland, zijn even indrukwekkend als afschrikwekkend.
Maar liefst 35.000 parachutisten vertrekken op 17 september met zesduizend vliegtuigen vanaf twaalf vliegvelden in Norfolk in Engeland. Tegelijkertijd beginnen
150.000 grondtroepen op de grens van Nederland en
België aan een geweldig offensief noordwaarts. Allen met
maar één doel: het veroveren van de bruggen over de
Hollandse rivieren. Die zijn nodig om de Duitse laagvlakten te bereiken om van daaruit door te stoten naar Berlijn.
Die in Arnhem blijkt een brug te ver. Negen dagen na de
start is de operatie definitief voorbij, ten koste van zeventienduizend levens.

Alle puzzelstukjes van het gedurfde plan van de Britse veldmaarschalk Montgomery moeten in elkaar vallen. En dat doen ze niet. De operatie die ‘Monty’ in
drie dagen in elkaar sleutelt, bestaat uit twee delen. De massale luchtlanding
rondom Arnhem vormt het ‘Market’-deel., ‘Garden’ is het doorstoten van
grondtroepen vanaf de grens ten zuiden van Eindhoven, gesteund door
Amerikaanse para’s van de 82nd en 101st Airborne Division.
Vanwege het drassige terrein rondom de zuidkant van de Arnhemse brug, besluit Montgomery daar de para’s niet te droppen. De volledige Britse 1st Airborne Division landt op minimaal acht kilometer van het einddoel. De para’s in
Oosterbeek landen nog het dichtst bij. Daarvandaan duurt het minimaal zes tot
acht uur voordat ze bij de brug zijn. Maar de Duitsers hebben snel door dat het
daarom gaat en brengen binnen een paar uur sperr-linies aan tussen stad en
brug.
Luitenant-kolonel John Frost lukt het toch binnen afzienbare tijd om met zevenhonderd man van de de brug te bereiken en te veroveren. Dan nekt hen het
gebrek aan (zwaar) materieel maar ook voeding, water en munitie, doordat de
grondtroepen niet snel genoeg oprukken. Want na de inname van Eindhoven
en uiteindelijk ook Nijmegen waar de eveneens belangrijke Waalbrug ligt, stokt
de opmars. Britten wachten op versterking maar hebben geen verbinding met
andere troepen omdat de radio’s niet werken.

Kluts kwijt
Daarin zit een cruciaal punt in de strijd. De route naar Arnhem lag open zonder dat ze het wisten. Twaalf uur later hebben de Duitsers
zich hergegroepeerd. Ook de Britten in Oosterbeek
trekken niet verder op om hun collega’s
bij de brug te helpen. De Britse en Amerikaanse
bevelhebbers negeren namelijk voorafgaand aan de lucht-

Tekst:
Arno Marchand
Foto’s:
Marco Ferrageau de Saint Amand
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Uiterst links: Het 4th Parachute
Batalion dat de tradities van de
1st Airborne Division overnam
stapt op Soesterberg in de C130’s.
Links onder: Vijf van acht C130’s in de landing op Soesterberg.
Links: Een Tsjechische partnerstad van Ede droeg met een An26 en parachutisten bij aan de
herdenking. Foto: Arno Marchand
Rehts: In september ’44 sprongen para’s zonder reservechute
vanwege de korte zweeftijd van
tien tot vijftien seconden. Foto:
Arno Marchand

Zestigste
herdenking
Market
Garden

Onder: Prachtig nazomerweer bij
de herdenking, net als zestig jaar
geleden. Foto: Arno Marchand

landing tegen beter weten in de intell. Ze gaan er vanuit dat er zo’n duizend
niet al te best uitgeruste troepen in Arnhem zijn. Kapitein Brian Urquhart
beschikt echter over luchtfoto’s waaruit blijkt dat er zich twee SS Pantzer-divisies in de Rijnstad bevinden. Het gaat dus aan beide kanten mis.
Om wat lucht aan de Britse para’s te geven land de 1st Polish Independent
Parachute Brigade op 20 september met zo’n 1700 para’s nabij Driel, tegenover Oosterbeek aan de zuidkant van de Rijn. De Duitsers weten niet wat het
overkomt als ze de oneindige stroom bolparachutes uit de lucht zien vallen.
Een Wehrmacht -militair zegt zelfs: ‘het sneeuwt toch nooit in september?’ Ze
zijn de kluts kwijt, schieten als wilden op de Poolse para’s maar raken er slecht
enkele dodelijk. De Polen brengen echter zo’n schok teweeg dat de Duitsers
meteen 2500 man verplaatsen.
Die breken hen later op als Divisie-commandant generaal Roy Urquhart
opdracht krijgt om alle militairen terug te trekken via de Perimeter, een gebied
in Britse handen van twee bij twee kilometer rondom Hotel Hartestijn in
Oosterbeek. De Poolse para’s die wél in het drassige gebied bij de Rijnbrug
zijn geland, moeten de aftocht dekken. Eerst dienen ze zich naar de Rijn toe te
vechten, en vervolgens de rivier oversteken. Het wordt een bloedbad omdat
hoger gelegen Duitse troepen vrij kunnen schieten op de weerloze Polen.
Vierhonderd van hen overleven het niet. In de nacht van 25 op 26 september
voltrekt zich de evacuatie van ongeveer 2300 Britse militairen uit een volledig
kapotgeschoten Arnhem.
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HERDENKING

Links: Op weg naar dropzone
Yankee, de Ginkelse Heide.
Rechts: De blinde Britse veteraan Ray Sherrif oefent hier
z’n tandemsprong nog op de
grond.
Onder: Duosprong van een
veteraan boven de Ginkel
Heath, zoals de Britten de hei
tussen Ede en Arnhem noemen. Foto: Arno Marchand

en Eindhoven, het Hoofdkwartier in Den Haag, Volkel stelt
vrijwillig vervoer voor de veteranen ter beschikking, en het
AOCS Nieuw Milligen regelt de begeleiding van een jeugdprogramma voor duizend schoolkinderen en veteranen in het
Gelredome.

Postzegel
Verbazend
Dominee Jeff Cuttell verwoordt op de Ginkelse Heide bij
de herdenking van de paradroppings, waarover iedere
veteraan zich telkens verwonderd. ‘Ieder keer weer is het verbazend hoe
dankbaar de Nederlanders de geallieerde strijdkrachten van toen nog steeds
zijn, terwijl we in een mum van tijd al hun prachtige dorpen en steden in puin
schoten en hen niet de vrede brachten waarnaar ze verlangden.’ De naar schatting vijfhonderd veteranen en zo’n zestigduizend bezoekers luisteren aandachtig naar zijn pakkende woorden.
Even daarvoor
genoten ze van
de paradroppings uit een C47 Dakota, Antonov An-26 en
acht C-130’s.
‘Behalve de Britse
en Nederlandse,
springen dit jaar
ook voor het eerst
Amerikaanse en
Tsjechische para’s. Vorig jaar al
deed de Luchtmobiele Brigade voor
Eén Poolse en elf Britse veteranen (zie foto) maakten een (tanhet eerst mee’,
dem-) sprong.
zegt coördinator
van het vliegprogramma en de paradroppings, majoor Jos Hekking. Hij raakte
acht jaar geleden bij de herdenkingen betrokken. ‘Toen was net de eerste grote
herdenking in 1995 geweest, en sindsdien springen veteranen en militairen
ieder jaar. De Polen die in Driel springen, deden dat vijf jaar geleden ook al.’
Deze zestig jaar-herdenking is een echt groot evenement. De krijgsmacht
levert er veel steun aan. Voor de KLu personeel van de vliegbases Soesterberg

Twee dagen na afloop van de slag in 1944 klinkt er
op de BBC een gedicht van de Nederlandse dichter
Johan Fabricius. Dominee Jim Morrison, zelf Market
Garden-veteraan, leest het als afsluiting op de

De grootste herdenking vind traditiegetrouw plaats op de
Airborne begraafplaats in Oosterbeek waar ruim zeventienhonderd militairen uit Canada, Groot-Brittannië, Nieuw Zeeland,
Polen en de Verenigde Staten, en drie Nederlandse burgers liggen
begraven. Aan de overzijde van de weg is een aparte begraafplaats
voor het vliegend personeel dat omkwam. Luitenant-kolonel Gerrit
Pijpers is de hoofdverantwoordelijke voor de ceremonie: ‘Al in april
hadden we het draaiboek klaar en hebben het daarna nog aan ieders
wens aangepast. Toch komt Murphy op zo’n dag altijd voorbij. Er is
namelijk plaats voor een paar duizend bezoekers, maar een kwamen er
liefst vijftienduizend. Dat past dus niet op een plek zo groot als een postzegel. Dan neem je in het kader van ieders veiligheid heel snel een
beslissing, en dat pakt gelukkig goed uit. Vrijwilligers begeleiden
iedereen naar een plekje buiten de omheining, zonder enig gemor.
Het was een prachtige ceremonie.’●

Drie C-47 Dakota’s zorgden voor het nostalgisch karakter van de herdenkingen.

Airborne-begraafplaats voor: ‘Tijdens tien wrede dagen en nachten, zijn de gedachten van heel Nederland bij uw manschappen geweest. Sommigen van
deze moedige jonge mannen zullen voor altijd in ons

land blijven. Maar zij zullen niet rusten in koude,
vreemde aarde. De grond van Holland zal uw doden
trots bewaken, alsof het de diep betreurde zonen van
onze eigen mensen zijn.’●

WIJ BOUWEN MEER DAN VLIEGTUIGEN:

wij bouwen

partnerships!
NORTHROP GRUMMAN | BAE SYSTEMS | PRATT & WHITNEY | GE AIRCRAFT ENGINES

LOCKHEED MARTIN

BELEID

Militaire luchtvaart
De Nederlandse luchtvaartwetgeving maakt onderscheid tussen de militaire en civiele
luchtvaart. De Minister van Defensie draagt verantwoordelijkheid voor ‘zijn’ militaire
luchtvaart. In het kader van een verbeterde systematiek van luchtwaardigheidsborging
worden daartoe op dit moment militaire luchtvaarteisen ontwikkeld en geïmplementeerd. Deze worden opgesteld, uitgegeven en gehandhaafd door – vooralsnog – de
Luchtvaartautoriteit KLu, die in de loop van 2005 overgaat in de Militaire Luchtvaart
Autoriteit. Uitgangspunt bij beiden is dat de militaire systematiek van luchtwaardigheidsborging van tenminste hetzelfde niveau is als de civiele systematiek. Om de
introductie van militaire luchtvaarteisen te begeleiden is hiertoe de Stuurgroep Implementatie Luchtvaarteisen onder voorzitterschap van Commodore Johan van Eijk (Sous
Chef Materieel Projecten en Wapensystemen) in het leven geroepen.
Tekst: Willem Bogaard

Op transparante wijze zoveel mogelijk ris
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Luchtvaarteisen (LE’s) beslaan een breed scala
aan onderwerpen variërend van luchtvaartproducten (zoals luchtvaartuigen), organisaties (bijvoorbeeld operators, onderhouds- en opleidingspersoneel, systeemmanagers) en personen die
specifieke bevoegdheden kunnen krijgen (zoals
vliegers en technici). ‘Wanneer we spreken over
luchtvaartproducten als luchtvaartuigen of componenten van luchtvaartuigen, moeten deze
vanzelfsprekend als luchtwaardig worden
gekwalificeerd’, zegt luitenant-kolonel ir. James
MacGillavry, hoofd van de Sectie Luchtwaardigheidsborging op het HK KLu. ‘Deze specifieke
luchtvaarteisen worden dan ook luchtwaardigheidseisen genoemd. Het betreft hierbij voornamelijk (vlieg)technische eisen.’

Strenger

De KLu gebruikt diverse luchtvaartuigen
met een oorspronkelijk civiel ontwerp.
Voorbeelden daarvan zijn deze Fokker 50 en 60.
Foto: Eric Vorstenbosch, Fotovlucht Soesterberg
Onder: Aan militair- en burgerpersoneel dat aan
KLu-vliegtuigen werkt, worden strenge eisen gesteld.
Foto: Keesnan Dogger, CAVDKM

eisen

sico’s beperken

De luchtmacht heeft een gevarieerde vloot
luchtvaartuigen met behoorlijk verschillende
certificatiebases. Allereerst zijn er de militaire
ontwerpen F-16, AH-64D, C-130 en CH-47D.
Deze bezitten meestal een militaire certificatiebasis waarbij overigens soms aangepaste civiele
normen worden gebruikt, vooral wanneer
applicaties uit de burgerluchtvaart worden
gebruikt. Ten tweede gebruikt de KLu luchtvaartuigen met een oorspronkelijk civiel ontwerp. De certificatiebasis daarbij bestaat grotendeels uit civiele luchtwaardigheidseisen. Voorbeelden waarop dit van toepassing is, zijn de
Fokker 50 en 60, Gulfstream IV, KDC-10, PC-7,
AB-412 en de Cougar. Van Eijk: ‘Omdat missieeffectiviteit bij militaire luchtvaartuigen vooropstaat, kunnen, mogen èn moeten we soms op
civiele luchtwaardigheidseisen afwijkende, aanvullende of zelfs strengere luchtwaardigheidseisen toepassen. Denk hierbij aan de air-to-air
refueling-taak van de KDC-10, zelfbeschermingsmaatregelen, bewapening of integratie
van specifieke militaire avionica.’

Speelruimte
In het kader van de invoering van luchtvaarteisen vindt er op dit moment een programma
plaats om diverse transportvliegtuigen en -helikopters verder te verbeteren op het gebied van
cabineveiligheid. Daarbij bestaat een uitdrukkelijke relatie met het reeds geïntroduceerde
‘Passagiersbeleid’ (zie Vliegende Hollander
augustus/september 2004). ‘De relatieve vrijheid in de keuze van luchtwaardigheidseisen
moeten we overigens goed invullen,’ vervolgt
MacGillavry. ‘Vandaar dat we ook op dit punt
verbeteringen in onze systematiek van luchtwaardigheidsborging doorvoeren. Zo besteden
we veel aandacht aan een juiste inrichting van
de toekomstige Militaire Luchtvaart Autoriteit
omdat die wezenlijk bijdraagt aan de missieeffectiviteit van de KLu-luchtvaartuigen door
uiteindelijk de certificatiebasis goed te keuren.
Hiervoor moet de Luchtmacht wel weten welke
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speelruimte er is om tot een certificatiebasis te
komen.’

Vluchtuitvoering
’Naast de vliegende hardware zijn ook militaire
luchtvaartorganisaties onderhevig aan nieuwe
militaire luchtvaarteisen’, gaat Van Eijk verder.
‘In een samenhangend systeem worden hiertoe
luchtvaarteisen gesteld aan de operator (LEOPS), wapensysteemmanager (LE-21), onderhouder (LE-145) en de trainer van specifiek
technisch en vliegend personeel (LE-147 resp.
LE-FCL). De Stuurgroep Implementatie
Luchtvaarteisen is bezig met de introductie van
al deze eisen. Het gaat daarbij uitdrukkelijk
niet alleen om de technische staat van luchtvaartuigen. Elke handeling die aan of met een
toestel in het kader van vluchtuitvoering of
onderhoud plaatsvindt, moet aan minimum
eisen voldoen evenals de organisatie waarin een
en ander plaatsvindt. Maar ook aan personeel,
zowel de vliegende bemanning, technici en
opleiders worden eisen gesteld. Vanwege de
complexiteit en de onderlinge samenhang heeft
het dus nogal wat voeten in aarde.’

Kwaliteitssysteem
Om de complexiteit aan te duiden geeft
MacGillavry een voorbeeld: ‘De meest bekende
luchtvaarteis LE-145, stelt eisen aan militaire
onderhoudsorganisaties in de luchtvaartomgeving. Daarin is onder meer vastgelegd dat technici die werkzaamheden mogen vrijgeven, vóór
gebruik moeten voldoen aan de eisen uit de LE66. Deze LE-66 geeft feitelijk het opleidingspakket aan waarmee technici zich kunnen kwalificeren om, tezamen met (omschreven) opgedane ervaring, in aanmerking te komen voor
een LE-66 Bewijs van Bevoegdheid voor onderhoudstechnicus. Op basis daarvan kan een LE145 onderhoudsorganisatie zo’n monteur –
onder meer op basis van type-opleiding en -ervaring, en currency – autorisatie geven om LE145 vrijgaven voor gebruik te mogen afgeven.
Om deze LE-66 opgeleide technici te creëren
wordt door de Directie Personeel en Opleidingen Koninklijke Luchtmacht (OKLu) hard
gewerkt om personeel met een civiele JAR-66
opleiding te werven of LE-66 op te leiden. Dat
moet gebeuren onder het – nog verder uit te
werken – LE-147 kwaliteitssysteem van het
OKLu, regionale opleidingscentra in Nederland
en de diverse leerdocks in de luchtmachtorganisatie.
Van Eijk vat het zo samen: ‘Het doel van de
militaire luchtvaarteisen is om op een zo transparant mogelijke manier risico’s zoveel mogelijk te beperken, ondanks het feit dat ons militaire werk gevaren met zich meebrengt. Als
militaire gebruiker van luchtvaartuigen ben je
dat verplicht; niet alleen aan je eigen mensen,
maar ook aan de samenleving als geheel.’●

M AT E R I E E L

’Net echt’
Gekoppelde simulators
vergroten
virtueel oefengebied
De wereld van de simulators is weer een stapje dichter bij de werkelijkheid.
In het verleden was het al mogelijk om bijvoorbeeld twee F-16 Unit Level
Trainers aan elkaar te koppelen. Op 2 juli vond een geslaagde proef plaats
waarbij simulators van F-16, de gevechtsleiding van het Air Operations
Control Station Nieuw Milligen, en van forward air controller met elkaar
werden verbonden. Binnenkort besluit de luchtmacht of deze koppeling
standaard gebruikt gaat worden.
Tekst: Willem Bogaard
Het mooie is dat alle deelnemers aan de
oefening in hetzelfde gevechtsveld opereren, of je nou op Leeuwarden of Volkel in
de F-16 Unit Level Trainers (ULT’s) zit, de
simulator van het Control and Reporting
Center (CRC) op de Veluwe, of als Forward
Air Controller (FAC’er) in de simulator in
Schaarsbergen. ‘Je kunt bovendien met
elkaar praten en zo procedures en taken
beoefenen’, legt Henk Janssen, projectleider
van het TNO Fysisch-Electronisch Laboratorium (TNO-FEL) uit. ‘Hierdoor krijgt het
gebruik van simulators een aanzienlijke
meerwaarde.’

Gevaar
Dat bleek duidelijk op de dag van de proef.
Op Volkel en Leeuwarden, bij de gevechtsleiding op Nieuw Milligen en bij TNO/FEL
in Den Haag – voor de gelegenheid de locatie van de FAC’ers – werd plaats genomen

in de diverse simulators. Doel van deze
Unit Level Trainer Joint Integrated Network
Demonstrator (ULT-JOIND) was een luchtaanval op een brug waarbij veel middelen
worden ingezet. Jachtvliegtuigen die het
luchtruim vrijhouden van tegenstanders (de
zogenoemde fighter sweep), toestellen die de
radar van de luchtafweerraketten storen of
vernietigen (Suppression/Destruction of
Enemy Air Defense – S/DEAD) en natuurlijk
de jachtbommenwerpers. In het scenario
waren door de regie allerlei onverwachte
elementen ingebouwd, zoals verdedigers
van het ‘vijandelijk’ luchtruim. De gevechtsleiding die deze tegenstanders veel eerder
op het radarscherm ziet, attendeert fighter
sweep die de vijandelijke vliegtuigen in een
luchtgevecht uitschakelen. Ondertussen
zijn de S/DEAD-toestellen op weg naar een
luchtafweerstelling, die zijn aanwezigheid
verraadt door de radar aan te zetten. Met
behulp van raketten die de radargolven
detecteren, wordt de luchtafweer uitgescha-
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keld. Nu is voor de toestellen die de brug
moeten vernietigen de weg vrij om hun
lading af te werpen. Maar in de buurt van
het doel bevinden zich eenheden die een
dreiging voor de bevriende grondtroepen
ter plaatse vormen. Op aanwijzing van de
FAC’ers schakelen de vliegtuigen daarom
eerst de tegenstand op de grond, en vervolgens de brug uit.

Realistisch
‘Het ging ons er nu om te laten zien dat je
verschillende soorten simulators, van verschillende fabrikanten en op verschillende
locaties aan elkaar kunt koppelen zodat je
gecompliceerde scenario’s kunt beoefenen.
Trainen in een simulator is één ding, in verbinding staan met diegenen met wie je in
het echt ook optreedt, verhoogt de trainingswaarde enorm. Hierdoor zal ook het
rendement van ‘live’ missies toenemen.
Daarnaast ben je in de simulator niet
gebonden aan operationele beperkingen als
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Zo ziet de ULT-instructeur de twee F-16’s die zojuist de brug
(midden rechts) hebben uitgeschakeld. Graphic: TNO-FEL

weersinvloeden, milieu of het gebruik van
echte wapens, en kan je op elk gewenst
moment oefenen’, zegt Janssen.
‘De F-16 ULT’s konden onderling al verbonden worden, maar nu gaat de simulatorwereld echt open. Het feit dat de gevechtsleiding en FAC’ers nu ook bij de simulatie
betrokken zijn, is van grote waarde’, zegt
kapitein Ted Slijkerman van 311 Squadron.
Ook op Nieuw Milligen zijn de reacties
positief. ‘Voor ons is een simulator een
prima manier om te oefenen, maar het was
niet altijd realistisch. Nu kun je met anderen trainen alsof het echt is’, zegt kapitein
Nico Olie, gevechtsleider van het AOCS
Nieuw Milligen. ‘Het is van grote waarde bij
de opleiding van onze gevechtsleiders,
maar ook om current te blijven op procedures.’ En hetzelfde geluid klinkt bij de
FAC’ers. ‘Wij oefenden in Schaarsbergen
de procedures al met een vlieger achter in
het lokaal, maar nu kunnen we gewoon
meedoen in een gesimuleerde luchtcam-

pagne. Daarmee neemt ook voor de vliegers
de trainingswaarde toe’, vindt sergeantmajoor Rob van Oostrom.

Wingman
‘De ervaring op Leeuwarden leert dat het
koppelen van meerdere simulators een handig hulpmiddel is bij het beoefenen van
luchtoperaties waarbij vliegtuigen met verschillende taken worden ingezet, de Composite Air Operations. Je moet er wel voor
waken dat vliegers door beperkingen van de
simulator geen verkeerde technieken gaan
aanleren’, kaart eerste-luitenant Bob
Nadorp, ULT-instructeur van 323 TACTESS
aan. ‘Dit geldt met name voor het beperkte
visuele systeem. Hierdoor kan de wingman
een van zijn primaire verantwoordelijkheden – namelijk visual blijven met zijn lead –
zeer moeilijk waarmaken. Hierdoor zal een
wingman in de ULT meer geneigd zijn op
z’n datalink te vliegen dan dat hij “buiten”
zou doen’.
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‘Het heeft nogal wat voeten in aarde gehad
voor we de simulators aan elkaar konden
koppelen. TNO-FEL, het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium en Dutch Space
werkten allen aan dit project mee. Uiteindelijk is de ULT-JOIND in diverse fasen ontwikkeld. De proef mag geslaagd worden
genoemd, mede gelet op de reacties van de
deelnemers’, zegt projectleider Janssen.
De Directeur Materieel KLu generaal-majoor Peter Vorderman, was bij de demonstratie aanwezig. ‘Ik ben onder de indruk
van hetgeen ik heb gezien. We zullen de
proef uitgebreid binnen de luchtmacht evalueren en vervolgens bezien òf en zo ja, hoe
we verder gaan. In dit stadium wacht ik de
conclusies van de evaluatie en een eventuele nadere behoeftestelling af. Maar ik zie
al wel de voordelen: de effectiviteit en trainingswaarde van live (oefen)missies worden zeer beslist bevorderd, wanneer ze zijn
voorgeoefend in een simulatoromgeving als
deze.’●

GESCHIEDENIS

‘The Queens own’
Bijna een minuut lang gaat de alarmbel
van de Zulu-hangar op de Vliegbasis
Soesterberg. Oorverdovend.
Tegelijkertijd verheft een van de
twee enorme deuren
zich in de
lucht. Ruim
tien jaar geleden zou de
deur aan de andere zijde hetzelfde hebben gedaan en stonden twee
Amerikaanse F-15 Eagles met
scherpe bewapening
inmiddels warm te draaien om enkele minuten later in lucht
hangen. Nu geen ‘scrambles’ meer maar
slechts een duo deels gedemonteerde
KLu F-16’s waaraan gesleuteld wordt.
Een enigszins vervaagd embleem van de
‘32nd Fighter Group’ op de vloer herinnert echter aan de tijden van weleer.

Ter herinnering aan ‘vijftig jaar na aankomst in’ en ‘tien jaar na vertrek uit’
Nederland vond in april een reünie
plaats op het voormalig CNA. Naast
bijna honderd voormalige Soesterbergers, was ook een afvaardiging van
het 32nd Air Operations Squadron aanwezig. Afbeelding: www.slobberinwolfhounds.com
Links: Het laatste type van de Wolfhounds was Multi Stage Improvement
Program (MSIP) versie van de F-15A/B.
Hier de ‘commanders’ van zowel 32nd
Fighter Squadron als Group, over Camp
New Amsterdam. Foto: Floris Griek, Fotovlucht Soesterberg
Rechts: Vanwege hun bijnaam Wolfhounds krijgt het 32ste op 19 december 1942 een door de Disneystudio’s
ontworpen wolfshond als squadronembleem. De commandant draagt
naam èn badge groot op zijn ‘persoonlijke’ F-15C. Foto: André Eilander

Tekst: Arno Marchand

Onder: Op 15 augustus 1956 landen de eerste F-100C’s
op Soesterberg. Deze Super Sabres zijn de eerste produc-

’The moment has come for which we all have been waiting so eagerly, the arrival
at Soesterberg of the 512th Fighter Day Squadron from over the seas.’ Zo luiden
de welkomstwoorden in de Vliegende Hollander van oktober 1954. Iets
later, op 1 november, arriveren op verzoek van ons land de eerste van in
totaal 25 F-86F Sabres van dit 512th FDS vanuit Manston in Groot-Brittannië in Nederland. Nu vijftig jaar geleden en toen het begin van bijna vier
decennia aanwezigheid van de United States Air Force Europe (USAFE) op
Soesterberg.
Bij de officiële oprichting op 16 november gaan de stars and stripes voor het
eerst in de top op Camp New Amsterdam (CNA). Het Amerikaanse deel van
de vliegbasis krijgt deze naam als eerbetoon aan het vroegere New Amster-

tietoestellen die horizontaal sneller dan het geluid vliegen en vervangen de F-86F’s. Foto: USAF
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Tien jaar na
vertrek Amerikaanse
‘Wolfhounds’ van
Soesterberg
dam, het huidige New York. Op genoemde datum
wordt het 512de (Sabre) Squadron toegevoegd aan
de KLu. ‘Aan’, want anders dan in vele Europese
landen, staan ze onder direct bevel van de nationale luchtmacht.

’Wolfhounds’
Het 512nd dat binnen een jaar met 250 man de
volledige operationele sterkte bereikt, kan echter
totaal niet bogen op historische banden met
Nederland. Daarom wordt gezocht naar een toepasselijker ‘nummer’. Op 8 september 1955
wordt het 512nd omgedoopt tot 32nd Fighter Day
Squadron. De geschiedenis daarvan gaat terug tot
1 februari 1940 als op Kelly Field (nu Air Force

Base) het 32nd Pursuit Squadron het daglicht
ziet. In september 1942, wanneer inmiddels is
omgedoopt tot 32nd Fighter Squadron, volgt de
eerste kennismaking met het Koninkrijk der
Nederlanden. Weliswaar nog ver van hun latere
thuis, maar de A-vlucht strijkt neer op vliegveld
Hato op Curaçao. Daarvandaan treden de vliegtuigen vooral op tegen groepen Duitse onderzeeboten, de zogenoemde wolfpacks. De jagers van
het 32ste zijn de wolfhounds, de bijnaam die ze
sindsdien hebben gehouden. In maart 1943 volgt
de rest van de eenheid naar de Caraïben, en landt
de B-flight op Dakota Field op Aruba. Na het einde
van WO II was het op 15 oktober 1946 over voor
het 32ste, tot de heroprichting in Nederland.
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Verdriet bij het vertrek van de laatste Eagles van het
‘koninginnesquadron’. De Amerikaanse gemeenschap in
en rond Soesterberg bestond uit zo’n 2500 man en
vrouw, waarvan 1200 militair. Uitzending naar
Nederland duurde meestal drie jaar. Foto: Arno Marchand

Prijzen
Daar is hun taak – zoals vastgelegd in de Conventie van Bonn – het onderscheppen van ongeïdentificeerde vliegtuigen die het noordelijk luchtruim van de Bondsrepubliek Duitsland dreigen
binnen te dringen. Begin jaren zestig als de
F-100C Super Sabre nog net in dienst is, bouwt
men voor die taak de ‘Zulu’ Quick Raection Alert
(QRA)-hangar op CNA, en krijgt het 32nd Fighter

GESCHIEDENIS

Interceptor Squadron (FIS) – zoals de eenheid inmiddels heet – een 24
uurs-onderschepingstaak. Interceptie-opdrachten ontvangen ze van het
Combat Reporting Center Nieuw Milligen. En perfecte combinatie, zo blijkt
bijvoorbeeld in 1965 tijdens de William Tell meet, de meest prestigieuze
luchtverdedigingsoefening van de USAF. Het 32ste zegeviert in de F-102
Delta Dagger categorie, is tevens de eerste overzeese winnaar en bovendien
de eerste kampioen met buitenlands personeel: dat van de KLu!
Maar er prijken meer vermeldingen op hun palmares. Bijvoorbeeld die van
beste luchtverdedigingssquadron, waaraan de Amerikaanse luchtmacht
jaarlijks de Hughes Achievement Award toekent. De wisseltrofee gaat in 1966
voor het eerst naar de Wolfhounds en in 1980 lukt het hen – als eerste F-15
eenheid – wederom. En ook in 1981. Twee jaar achter elkaar. Uniek, tot op
de dag van vandaag.

meer in. Die is er na een motorstoring uitgesprongen. Een duo Eagles
onderschept de Flogger, maar krijgt geen toestemming om te vuren boven
het dichtbevolkte gebied. De escorte duurt voort tot in het Nederlandse en
Belgische luchtruim waar het toestel door brandstoftekort uiteindelijk nabij
Kortrijk neerstort. Boven de Noordzee hadden de Amerikanen wellicht een
‘kill’ op hun naam geschreven.
Echt raak is het tijdens Desert Storm, wanneer het 32ste samen met een
Amerikaans F-15 squadron van Bitburg in Duitsland, de luchtverdediging
van aanvalsvluchten vanuit Turkije op zich neemt. Op 28 januari schiet
kapitein Don Watrous een MiG-23 met een AIM-7 Sparrow boven noordoost Irak neer. Hij vliegt dan in een toestel van Bitburg. Omgekeerd schiet
een Bitburg-vlieger een Mirage F-1 neer als hij met een Soesterbergse F-15
op pad is.

Neusje van de zalm

Voorbij

Maar er is meer uniek. Zo krijgt het 32nd FIS als blijk van erkenning voor
Na het einde van de Golf- èn de Koude Oorlog, reorganiseert de USAFE
de verdediging van het Nederlandse luchtruim in 1959 toestemming om de
drastisch. In juli 1993 blijkt dat Camp New Amsterdam, en daarmee de
koninklijke lauwerkrans en kroon – zoals alle KLu-onderdelen die voeren –
32nd Fighter Group (inmiddels zonder Tactical), de sluitingsdans niet ontook te mogen dragen. Omdat Hare Majesteit Koningin Juliana dan nog op
springt. De klap op de vliegbasis, maar zeker ook daarbuiten is groot. Jawel,
Paleis Soestdijk woont, noemen de USAFE-militairen op Soesterberg zich
er zijn tegenstanders van met name het geluid in de omgeving, maar het
trots ‘the Queens own’.
overgrote deel van de bevolking is daaraan gewend, vindt zelfs dat het erbij
Maar er is meer oranje. Bij de twintigste verjaardag van de Wolfhounds op
hoort, en waardeert de eigen sfeer die de Amerikanen inbrengen. De leegNederlandse bodem en ten tijde van F-4 Phantom, ontvangt het 32nd Tactiloop van het Arendsnest
cal Fighter Squadron (wederom een gewijzigde naam) op 16 november
begint op 13
1974 een koninklijk vaandel uit handen van Zijne Koninklijke Hoogheid
oktober
(Z.K.H.) Prins Bernhard, de toenmalige Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht. Als blijk van waardering voor het professionalisme en niet aflatende toewijding van het Amerikaanse personeel
in het teken van voortdurende vrede en de
Nederlandse luchtverdediging. Daar komt bij dat Hollanders en Amerikanen het in en om Soesterberg bijzonder goed
met elkaar kunnen vinden. Dit alles draagt bij aan de meer dan goede naam
van het ‘koninginnesquadron’, dat veel personeel als het neusje van de zalm 1993 als de eerste vijf Eagles naar Amerika vertrekbinnen de USAF(E) ziet.
ken. De laatste drie F-15’s gaan op 13 januari 1994
De USAF kijkt er zelf ook zo naar, want telkens weer krijgen de Wolfhounds
naar Amerika. In aanwezigheid van Z.K.H. Prins Bernhard en de
het beste, modernste en daarmee duurste materiaal ter
Amerikaanse ambassadeur volgt op 19 april 1994 de
beschikking. Alhoewel de grootte – in vergelijking met
officiële opheffingsceremonie waarbij de toenmalige
‘CR’
de USAFE in Duitsland en Groot-Brittannië – niet
BDL luitenant-generaal Heinz Manderfeld een oude
Het gebruik van een tweeletter staartoverdreven moet worden, stijgt het personeelbestand
F-15 krijgt voor in het Militaire Luchtvaart Museum.
code begint bij de USAFE in 1970 in
tot uiteindelijk wel 2500 militairen. Een vertienvoudiAls op 29 september 1994 de Stars and Stripes voor
navolging van de USAF in Azië. De
ging ten opzichte van 1954! Toen kwamen beide lanhet laatst naar beneden gaan, doet de laatste Amerieerste letter komt doorgaans van de
den overeen dat de USAFE ‘slechts’ een squadron op
kaan het licht uit op CNA.
initiaal van de naam van de vliegbasis
Soesterberg zou legeren. Al in 1968 wil de USAF om
Is daarmee na veertig jaar, minus een maand en een
waar de wing is gelegerd, en de tweeeen aantal redenen de grootte van het squadronhoofddag de geschiedenis voorbij? Neen! Ten eerste blijft
de duidt het squadron aan (bij meer
kwartier opwaarderen tot ‘group’-status. Beide landen
Soesterberg Collocated Operating Base (COB), wat
squadrons kiest men opvolgende letbereiken na lang overleg overeenstemming en op 16
inhoudt dat de Amerikaanse stijdkrachten in geval van
ters). Omdat veel lettercombinaties
november 1989 ziet de 32nd Tactical Fighter Group
nood of oefening weer gebruik kunnen maken van
met A, B, en C enzovoort al bestaan,
het levenslicht. Een eenheid die banden heeft met het
CNA. Maar verrassend genoeg is er meer. Als zowel
krijgt ‘Europa’ R, S, T, U (en eventueel
oude 32ste uit WOII. De Group bestaat dan uit één
32nd Fighter Squadron als Group op 1 juli administraV) toegewezen. De Wolfhounds kievliegend en acht ondersteunende squadrons, een
tief deactiveren, worden ze dezelfde dag namelijk herzen ‘C’ van Camp New Amsterdam en
explosievenopruimingsvlucht en later nog een meopgericht op Ramstein in Duitsland. Nu echter als Air
omdat het 32ste de enige vliegende
dische kliniek. Alles om het Warschaw Pact maar
Operations Squadron, respectievelijk Group. Daar houeenheid is, komt de combinatie ‘CR’
tegenwicht te bieden. De Koude Oorlog ten top.
den ze zich bezig met geïntegreerde Command and
tot stand. Voor de overzichtelijkheid
Control van zowel lucht- als ruimtevaartoperaties. Ze
hanteert de USAF vanaf 1972 slechts
spelen een belangrijke rol tijdens bijvoorbeeld Deny
’Kill’
één code per Wing.
Flight, Allied Force, en Enduring en Iraqi Freedom.
Alhoewel het 32ste vaak scramble uitvoert om binnenNa opheffing van het 32ste in 1994
Weliswaar is de COB-status van Soesterberg op 29 mei
dringende Sovjet Bear-bommenwerpers te onderdragen C-130H’s van de reservisten
2002 ingetrokken, maar in Duitsland duurt de traditie
scheppen, komt het gelukkig nooit tot een handgevan het 731 Airlift Squadron op
van twee gerenommeerde eenheden voorlopig voort.●
meen. Dichtbij zijn twee F-15’s op 4 juli 1989 als een
Peterson Air Force Base in Colorado
MiG-23 van de Sovjets uit Polen, West-Duitsland binenkele jaren de CR-code.●
(Met dank aan de Sectie Luchtmachthistorie en het
nenvliegt. Onbedoeld, want een vlieger zit er niet
Militaire Luchtvaart Museum)
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Links: Het 32 TFS ontvangt de eerste F-15A
en B’s in september
1978. Al in juni in
1980 arriveren de eerste vervangers, de
F-15C en D. Vanaf
1991 vliegt men met
gemoderniseerde
F-15A/B’s. Hier de
allerlaatste drie bij
hun afscheid boven
Amersfoort, in formatie met F-16’s van 316
Squadron. Foto: Floris
Griek, Fotovlucht
Soesterberg
Grote foto: Om na de
Sovjet-inval in
Tsjechoslowakije een
nog potenter wapensysteem paraat te
hebben, begint op 6
augustus 1969 de
aflevering van de vermaarde Phantom aan
het 32ste. Drie subuitvoeringen van deze
F-4E doen dienst.
Foto: David Harris - uit
archief Mat Herben

Links: Afscheidsspeech voor de Zuluhangar bij vertrek van
de eerste F-15’s in
1993. Bij de bouw van
Quick Reaction Alertfacility in 1960 zijn er
twee hangars, tot aan
de brand van 2 augustus 1966 waarbij een
F-102 verloren gaat.
Foto: Arno Marchand
Boven: Als instrumenttrainer, en voor de
basisvlucht zijn van midden jaren ’50 tot midden jaren ’60 vier T-33 T-birds in dienst. Foto:
Dick Barendregt
Links: Bij de grijze (T)F-102A’s is de staart
vanaf de eerste aflevering (14 september
1959) rood-wit-blauw, later grijs met een
brede groene band. Als gevolg van de
Vietnam-oorlog krijgen de ‘Daggers’ de laatste jaren een gecamoufleerd jasje. Foto: Dick
Barendregt
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Medicijn
‘Specialistische operaties worden steeds
belangrijker. Het werken met
relatief nieuwe systemen, zoals bijvoorbeeld geavanceerde nachtzichtapparatuur als Night Vision
Goggles en Forward Looking Infra
Red, stelt specifieke eisen aan de
gebruiker en dat levert medische
vragen op van vliegers’, zegt pilot
physician kolonel Marck Haerkens. Kapitein Eric Onnouw pilot
physician in opleiding beaamt
dat. ‘Gezondheidsaspecten beïnvloeden het functioneren van vliegers tijdens een missie en dan is
het goed dat de luchtmacht
beschikt over vliegers die tevens
arts zijn. Zij kunnen operationele
eisen vertalen in medische consequenties en op basis daarvan
advies geven.’
Tekst en foto’s: Ron Voragen

Boven: Eric Onnouw en Marck Haerkens bij 301 Squadron op Gilze-Rijen
waar laatstgenoemde gastvlieger is.
Onnouw is gastvlieger bij 312 Squadron op Volkel.
Rechts: Marck Haerkens, naast zijn
functies bij de KLu ook werkzaam als
chirurg-traumatoloog op het Universitair Medisch Centrum St. Radboud
in Nijmegen, reikt Eric Onnouw niet
alleen symbolisch medicatie vanuit de
Apache aan. Hij begeleidt de F-16
vlieger ook op het Radboud waar
Onnouw co-assistent wordt.
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mannen in vliegeroverall
Operationele eisen vertalen in
medische consequenties
‘Een pilot physician is
niet alleen gebrevetteerd vlieger, maar
ook gebrevetteerd
arts’, legt Haerkens
uit. Hij is sinds 2003
als eerste werkzaam
binnen de KLu in
deze dubbelfunctie
van Apachevlieger
en arts. Onnouw,
van huis uit F-16
vlieger, is op dit moment in opleiding tot
arts. Hij heeft zijn
doctoraal gehaald en
begint binnenkort
met het praktische
deel van de artsopleiding als co-assistent.
F-16 vlieger kapitein
Roland Beekman
wordt de derde pilot
physician binnen de
luchtmacht.
Beekman zit nu in
doctoraalfase. ‘Het
grote voordeel van deze dubbelfunctie is dat ik de
geneeskunde kan beoefenen en daarbij gebruik kan
maken van wat ik heb geleerd bij het opereren met
een F-16’, zegt Onnouw. ‘Een pilot physician is dus
als het ware een ervaringsdeskundige’, vult Haerkens aan. ‘In ons vakgebied stellen we ons ten doel
een wapensysteem zo gebruiksvriendelijk mogelijk
te maken. Met andere woorden hoe kun je vliegers
zo efficiënt en effectief mogelijk laten opereren.’

Grenzen
De pilot physicians vliegen op de F-16 en AH-64D,
omdat deze types – zowel fysiek als psychisch –
het meest van de vlieger vragen. Onnouw: ‘Doordat je als pilot physician weet wat een missie
inhoudt, kun je bijvoorbeeld ook beter aanvoelen
wat de vlieger meemaakt en wat dus de medische
klachten kunnen zijn. Het is dan voor ons zaak uit
te zoeken wat de beste remedie is. Wij adviseren

Boven: Kapitein Eric Onnouw: ‘Het
grote voordeel van deze dubbelfunctie is dat ik de geneeskunde
kan beoefenen en daarbij gebruik
kan maken van wat ik heb geleerd
bij het opereren met een F-16.’
Links: Kolonel Marck Haerkens:
‘Omdat pilot physicians met het ene
been in de operationele en met de
andere in de medische tak van onze
vliegerwereld staan kunnen ze helpen te zorgen dat een missie voor
de vlieger uitvoerbaar blijft.’

een commandant op het medisch vlak en geven
grenzen aan. Wat kan wel en wat kan niet tijdens
een geplande operatie.’
Haerkens: ‘Dat gaat soms op het scherp van de
snede, aangezien een operationeel commandant
altijd het maximale wil bereiken. Omdat we met
het ene been in de operationele, en met de andere
in de medische tak van onze vliegerwereld staan,
kunnen we helpen te zorgen dat een missie voor de
vlieger uitvoerbaar blijft. Je kunt je voorstellen als je
acht uur in de lucht bent, zoals we hebben meegemaakt boven Afghanistan met Enduring Freedom,
het lichaam en soms zelfs de geest kan gaan tegenstribbelen. Denk bijvoorbeeld aan concentratieverlies, pijn in je benen of nek, vermoeidheid, of heel
menselijke zaken als je behoefte moeten doen. Pilot
physicians kunnen duidelijk aangeven wat fysiek de
mogelijkheden en onmogelijkheden van een
geplande missie zijn en leveren daarmee ook een
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bijdrage aan een stuk vliegveiligheid. Met andere
woorden, welke pretaties kun je eisen en hoe
bereid je personeel hierop voor’, stellen beide artsen.
Het vak van pilot physician is binnen de Nederlandse luchtmacht relatief nieuw en is een groeiende
expertise, menen Haerkens en Onnouw. Ze willen
hun vakkennis dan ook graag op vele fronten inzetten, zoals bijvoorbeeld bij de Elementaire Militaire
Vliegeropleiding, onderzoeken van TNO of het
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en
de aankoop van wapensystemen. Indien nodig
komt hun expertise uiteraard ook heel goed van
pas bij het onderzoeken van vliegongevallen.
Haerkens: ‘De grote toegevoegde waarde van pilot
physicians zit ’m volgens mij in het feit dat de luchtmacht nu specialisten in huis heeft die ervoor kunnen zorgen dat altijd het optimale uit de vlieger
met zijn wapensysteem kan worden gehaald.’●

R E P O RTA G E

‘Doen

Het Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg-zelfevaluatierapport van de Vliegbasis Eindhoven.

leiderschap

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit
(INK) heeft een systematiek ontwikkeld voor organisaties om zich continu te verbeteren. Ook binnen de
luchtmacht is deze systematiek
omarmd als verbeterinstrument.
Inmiddels is op tal van luchtmachtonderdelen ervaring opgedaan met
INK-projecten. Het meest recente
op dit gebied is het zelfevaluatierapport van de Vliegbasis Eindhoven.
Commandant Vliegbasis kolonel
Mels de Zeeuw overhandigde op
16 augustus het stuk aan Commandant Tactische Luchtmacht, generaal-majoor Hans de Jong.

medewerkers

waardering
door
medewerkers

strategie
&
beleid

waardering
door
klanten en
leveranciers

processen

eindresultaten

waardering
door de
maatschappij

middelen

Organisatie

Resultaat
leren & verbeteren

Het INK-schema waarmee de luchtmachtonderdelen zichzelf een spiegel kunnen voorhouden.
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wat je belooft’
INK-model houdt Eindhoven
spiegel
voor
‘In 2003 bracht ik met commandanten van TL onderdelen een werkbezoek aan Siemens. Dat bedrijf is vergevorderd met het gebruik van INK
om de organisatie te verbeteren’, zegt
De Jong. ‘Een van de manieren om
de organisatie tegen het licht te houden is een zelfevaluatie. Daarmee
kun je in kaart brengen hoe het met
de diverse INK-deelgebieden (zie
Kolonel Mels de Zeeuw overhandigt generaal-majoor Hans de Jong het INK-zelfevaluatierapport. Rechts overste Peter Langenbach.
kader, red.) binnen de organisatie
Links luitenant-kolonel Clive ter Heege van de afdeling bedrijfsvoering van de TL, die het rapport gaat bestuderen en beoordelen
staat. Binnen de KLu is al heel veel
op toepasbaarheid voor andere KLu-onderdelen. Foto: Koninklijke Luchtmacht
op INK-gebied gedaan, maar wat ik
mis, is het verband tussen al die projecten. Ik heb daarom aan de Commanorganisatie van de Koninklijke Luchtmacht zelf is aangestipt. ‘Je kunt de vliegdant Vliegbasis Eindhoven gevraagd om zo’n zelfevaluatie uit te voeren. Deze
basis niet loszien van de luchtmacht als je het bijvoorbeeld over cultuur hebt’,
basis heeft immers veel ervaring met INK. Dankzij de zelfevaluatie worden
zegt luitenant-kolonel Peter Langenbach, tot voor kort Hoofd Staf Controller
alle projecten op INK-gebied die hier hebben plaatsgevonden met elkaar in
en projectleider van de INK-zelfevaluatie. ‘De INK-systematiek maakt onderverband gebracht, en kunnen we constateren wat de waarde van INK is als
scheid tussen richten, inrichten en verrichten. Het richten heeft te maken met
verbeterinstrument voor de KLu.’
de richting waar de vliegbasis de komende jaren naar toe wil. Wat zijn je doelstellingen voor de komende vijf jaar? Om daar iets zinnigs over te kunnen
zeggen moet je over een visie beschikken: wat wil je bereiken? Het is dus
Dwarsdoorsnede
Op de vliegbasis is een projectgroep in het leven geroepen voor deze zelfevalu- belangrijk dat je verder kijkt dan de dag van morgen. Het commandantenoverleg heeft bepaald, dat het streven is om de vliegbasis uit te bouwen tot een
atie, met voor elk deelgebied een werkgroep. De leden daarvan hebben eerst
centrum van Europese Luchttransportcapaciteit. Dat betekent dat je de organiin kaart gebracht wat in het verleden aan onderzoeken voor een bepaald deelgebied is uitgevoerd, wat met de conclusies is gedaan en of dit aantoonbaar is. satie van de vliegbasis geschikt moet maken om die rol te vervullen. Dan heb
je het in INK-termen over inrichten.’
De Zeeuw: ‘Daarnaast zijn voor enkele deelgebieden de leden van het comHet laatste niveau is dat van verrichten. Doe je wel wat je belooft te doen en
mandantenoverleg, en een dwarsdoorsnede van het personeel geïnterviewd.
kun je dat aantonen? Met name dat laatste is belangrijk. Je kunt wel zeggen
Uiteindelijk is voor elk deelgebied een rapport gemaakt: wat is in het verleden
gedaan, is dit aantoonbaar, zijn er verschillen in opvatting tussen personeel en dat je iets doet, maar kun je laten zien aan buitenstaanders dat je dat ook
daadwerkelijk doet? Langenbach: ‘Dat is belangrijk bij INK. Doe je wel wat je
leiding en hoe is dit verklaarbaar? Uiteindelijk zijn alle deelrapporten samenzegt te doen? Daarom komt binnenkort ook een extern auditteam onderzoegevoegd tot een zelfevaluatierapport. Dit is in feite een sterkte-zwakte-analyse
ken of onze conclusies wel kloppen.’●
van de vliegbasis’.

Visie
Voor elk deelgebied is naar diverse
niveaus binnen de organisatie van de
vliegbasis gekeken. Maar ook de

In een volgende Vliegende Hollander worden de bevindingen van het auditteam nader bekeken.
Ook de conclusies van de zelfevaluatie krijgen nadere toelichting.
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Voor het eerst en het laatst
terug naar de geboortegrond

In de vierde aflevering over Nederlands vliegend personeel dat een bijdrage leverde aan
de bevrijding van Europa zestig jaar geleden,
beschrijft drs. Erwin van Loo van de Sectie
Luchtmachthistorie de loopbaan van vliegtuigtelegrafist Adriaan Hamelink.
Tekst: Erwin van Loo Foto’s: uit archief Sectie Luchtmachthistorie

Het embleem van het 320 Squadron.

Vliegtuigtelegrafist betaalt hoogste
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Boven: Adriaan Hamelink.
Links: De commandant van het 320
Squadron, Eddy Bakker (midden),
bespreekt met enkele bemanningsleden
de komende vlucht. Derde van links is
Adriaan Hamelink. Vier van de zeven
Nederlanders op deze foto overleefden
de oorlog niet.
Foto: uit archief Instituut voor Maritieme
Historie
Linksonder: B-25 Mitchells van het 320
Squadron tijdens de start in 1944.

Boven: Deventer tij-

prijs

dens de aanval op
29 november 1944.
Foto: H. van Sabben

Spoedig nadat in juni 1940 in Groot-Brittannië
het 320 (Dutch) Squadron was opgericht kreeg
deze eenheid, die in de eerste oorlogsjaren deel
uitmaakte van de organisatie van RAF Coastal
Command, te kampen met een acuut gebrek
aan vliegtuigtelegrafisten. Om dit tekort weg te
werken startte de Koninklijke Marine begin
1941 een wervingscampagne in NederlandsIndië. Jongemannen van zeventien jaar en
ouder die de Nederlandse nationaliteit bezaten
en tenminste een Mulo-B-diploma op zak hadden, kwamen in aanmerking voor een dergelijke functie bij het Nederlandse squadron.
De oproep moet ook de in maart 1917 in Goes
geboren Adriaan Hamelink hebben aangesproken, want ook hij meldde zich aan. Adriaan was
de jongste telg uit een gereformeerd gezin met
zeven kinderen. Hamelink senior, een touwslager, overleed kort na de geboorte van Adriaan.
Vanaf 1922 woonde de familie in Middelburg, en
in de jaren ’30 trok Adriaan naar het buitenland.
Na de voltooiing van zijn training in Nederlands-Indië vertrok hij eind 1941 met nog zo’n
35 kersverse vliegtuigtelegrafisten via de Verenigde Staten naar het Verenigd Koninkrijk. In
Engeland doorliepen de vliegtuigtelegrafisten de
laatste fase van hun training, onder meer bij No.
1 (Coastal) Operation Training Unit op het vliegveld van Silloth in North Cumbria. Deze operationele trainingseenheid was uitgerust met de
Lockheed Hudson. Voor zover bekend heeft
Hamelink evenwel geen oorlogsvluchten op dit
toestel gevlogen, maar nam als bemanningslid
van de B-25 Mitchell, de opvolger van de Hudson, deel aan de luchtoperaties boven Noordwest-Europa.
Hamelink maakte daarbij in eerste instantie
deel uit van de bemanning van officier-vliegerwaarnemer J. Roosenburg, die verder nog
bestond uit officier-vlieger-waarnemer J. Bongaerts en sergeant-luchtschutter W. Kauwenbergh. In het voorjaar van 1943 maakte Hamelink zijn eerste oorlogsvlucht, een air-sea-rescueoperatie. Spoedig volgden meer risicovolle
opdrachten: het bombarderen van militaire
installaties en vliegvelden, voornamelijk in
Frankrijk. Ook op 25 oktober 1943 stond een
dergelijke missie op het programma toen het
320 Squadron en het Britse 98 Squadron opdracht kregen om het vliegveld Lannex/Pontmic
bij Brest aan te vallen. Voor de Nederlanders
verliep de vlucht desastreus: twee B-25’s keerden niet terug naar de thuisbasis Lasham. Het
toestel van de commandant van het 320 Squadron, hoofdofficier-vlieger E. Bakker, kreeg een
voltreffer en ontplofte in de lucht waarbij alle
inzittenden om het leven kwamen. Het tweede
toestel was genoodzaakt voor de Franse kust een
noodlanding te maken waarbij de vlieger verdronk en de overige drie inzittenden krijgsgevangen werden gemaakt.
Enkele andere vliegtuigen raakten zodanig
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beschadigd dat ze in Zuid-Engeland een voorzorgs- of noodlanding moesten uitvoeren. Dat
gold ook voor de Mitchell van Hamelink. Boven
het doelgebied bracht een ontploffende luchtdoelgranaat de bommenwerper zware schade
toe. Niet alleen werden de meeste cockpitinstrumenten en de intercom door de explosie buiten
werking gesteld, ook een van de motoren vertoonde kuren. Tevens bleek dat de geschutstoren aan de onderzijde van het vliegtuig niet
meer kon worden ingetrokken. Ten slotte had
de granaat een gapend gat in de neus van de
B-25 geslagen. Pas na enige tijd wist vlieger
Roosenburg die bij de beschieting zelf gewond
was geraakt, zijn vliegtuig weer onder controle
te brengen. Ook de andere bemanningsleden
waren door rondvliegende granaatscherven
getroffen. Waarnemer Bongaerts was er het
slechtst aan toe. Een granaatsplinter had de latere directeur van de Nederlandse Aardolie Maatschappij zo ernstig aan zijn knie verwond, dat
hij uiteindelijk acht maanden in een ziekenhuis
moest verblijven. Luchtschutter Kauwenbergh
was in zijn dij en linkerarm getroffen en
Adriaan Hamelink raakte aan zijn gezicht
gewond. De Zeeuwse vliegtuigtelegrafist was
ondanks zijn eigen verwondingen nog wel bij
machte om naar de neus van het vliegtuig te
kruipen en een noodverband bij Bongaerts aan
te leggen. Daarna assisteerde hij Roosenburg bij
het uitvoeren van de geslaagde noodlanding op
het gras naast de startbaan van het vliegveld van
Perranporth. Voor hun koelbloedige optreden
kregen de officieren Roosenburg en Bongaerts
begin 1944 het Britse Distinguished Flying Cross,
en de onderofficieren Hamelink en Kauwenbergh het Nederlandse Vliegerkruis uitgereikt.
Met uitzondering van Bongaerts vloog de
bemanning van Hamelink spoedig weer nieuwe
oorlogsmissies. Toen het 320 Squadron na de
landingen in Normandië in oktober 1944 op het
Belgische vliegveld Melsbroek neerstreek, had
de 27-jarige Zeeuw inmiddels een kleine vijftig
oorlogsvluchten op zijn naam staan. Het verblijf
in België stelde Hamelink in november 1944 in
de gelegenheid om na vele jaren zijn moeder en
broers en zussen in het pas bevrijde Middelburg
te bezoeken. Het zou meteen de laatste keer zijn
dat zijn familie hem in levende lijve zag. Op 29
november maakte de Zeeuw deel uit van een
van de zes Mitchell-bemanningen van het 320
Squadron die opdracht hadden gekregen om –
samen met Bostons en Mitchells van een aantal
andere squadrons – de spoorbrug van Deventer
te vernietigen. In de omgeving van Ede kwam
de Nederlandse formatie in een hevig luchtafweer terecht. Daarbij werd de vliegtuigtelegrafist door een granaatscherf dodelijk in zijn rug
getroffen. De drie andere inzittenden bleven
ongedeerd. Enkele dagen later werd Hamelink
in het bijzijn van enkele squadronleden en zijn
familie begraven in Middelburg.●

BEDRIJFSVOERING

We

De tien
verbeterpunten.
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Beveiligingscampagne vraagt
aandacht van iedereen
De Algemene Rekenkamer constateerde in februari van
dit jaar dat de beveiliging van defensie-objecten niet
overal goed is geregeld. Ook de secretaris-generaal van
het Ministerie van Defensie Ton Annink, ondervond dat
hij soms wel erg makkelijk zijn gang kon gaan op
onderdelen. Daardoor hebben medewerkers van Beoordelings Commissie KLu/Staf Beveiligingscoördinatie
een luchtmachtbrede inventarisatie gehouden. Op basis
daarvan zijn tien verbeterpunten geformuleerd.
Tekst: Willem Bogaard
‘We hebben met plaatselijke beveiligingsfunctionarissen gesproken en de
beveiliging op het onderdeel onder de loep genomen. Nu de rondgang
door het land is voltooid, hebben we de tien hoofdzonden in kaart
gebracht. Luchtmachters maken zich op een of ander moment schuldig
aan een of meer van deze hoofdzonden’, aldus Edward de Lanoy, hoofd
van de Staf Beveiligingscoördinatie op het HK KLu. ‘Er zijn posters met
de aandachtspunten op de onderdelen verspreid. Alle medewerkers
wordt opgeroepen extra alert te zijn op naleving van deze regels. En
daar moeten we elkaar ook op durven aanspreken.’

Hoe garandeer je bijvoorbeeld luchtwaardigheid als er zomaar bezoekers aan een kist
kunnen rommelen. Foto: Defensiekrant/Hennie Keeris

ben: door meer in teamverband te werken, in plaats van apart in afzonderlijke kantoortjes te gaan zitten. Voorschriften, in dit geval veiligheid en vliegveiligheid, lijken soms met elkaar in tegenspraak te zijn. Echter, ze vullen
elkaar meestal keurig aan.’

Onderhoudshangar
De komende maanden worden vanuit de staf ook controles op naleving van de regels uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen van
deze controles wordt bekeken welke vervolgacties nodig zijn. ‘We
gaan wel met verstand te werk. Indien we bijvoorbeeld een
Chinook onderhoudshangar betreden en er is slechts één monteur aanwezig die op hoogte werkzaamheden aan de motor verricht, kan het gebeuren dat hij niet naar je toekomt om te vragen
wat de reden van het bezoek is. Immers, het kan zijn dat deze
monteur een reparatie uitvoert en bezig is een checklist af te
werken. Als hij die onderhoudswerkzaamheden onderbreekt,
kan het zijn dat hij het werk waar hij mee bezig was weer
opnieuw moet beginnen. Dat is niet altijd doelmatig en zeker niet leuk’,
zegt De Lanoy. Maar het rondlopen van niet geautoriseerde bezoekers kan
een zeer negatieve invloed op de vliegveiligheid hebben. Hoe garandeer je
immers de luchtwaardigheid als er zomaar bezoekers aan een kist kunnen
rommelen. Daarom is het belangrijk dat we aan oplossingen werken.
Bijvoorbeeld als er meerdere mensen werkzaamheden in de hangar heb-

Controles
Een ander veel voorkomend probleem is personeel van bedrijven dat werkzaamheden komt verrichten. ‘In feite moeten zij nu voortdurend begeleid
worden, maar daarvoor ontbreekt het aan mankracht. Toch zullen we ook
een oplossing moeten vinden voor dit soort situaties. Ook hier zie je trouwens een mooie aanvulling tussen veiligheid en vliegveiligheid: We willen
toch niet dat er vreemden op een veld rondrijden en zomaar “per ongeluk”
een startbaan kruisen?’, zegt De Lanoy.
Andere regels mogen geen probleem vormen. Bureaudiscipline is ieders
eigen verantwoordelijkheid. Ook de omgang met gerubriceerde gegevens
laat soms te wensen over. De komende maanden worden overal in de luchtmacht controles uitgevoerd. Als er tekortkomingen op naleving van de
regels worden geconstateerd, zal het personeel hierop worden gewezen.●
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‘Jankend’ afscheid
Prachtige foto van adjudant Arie Kraak van de
Fotovlucht Soesterberg
van een F-104G van 323
Squadron boven een van
de Waddeneilanden. Foto:
uit archief Mat Herben

Lockheed F-104 Starfighter
na halve eeuw met pensioen
30

VLIEGENDE HOLLANDER

Als de fameuze Lockheedontwerper Clarence ‘Kelly’
Johnson begin jaren vijftig
van de vorige eeuw op de
tekentafel de XF-104 ontwerpt, kan hij geenszins vermoeden dat vijftig jaar later
nog steeds een luchtmacht
operationeel met zijn ontwerp vliegt. Maar in oktober
is het bij de Aeronautica Militare Italiana
(AMI), de Italiaanse luchtmacht toch ook
echt over met de operationele carrière van de
Starfighter. Natuurlijk niet voordat er op
grootse wijze afscheid is genomen.

De massaformatie met negen Starfighters: kippenvel voor de liefhebber.

Eind mei 2004 komen daarom duizenden liefhebbers van de one-ofour vanuit de hele wereld naar het vliegveld Pratica di Mare, ter
hoogte van Rome; thuisbasis van het RSV, de testeenheid van de
Italiaanse luchtmacht. Onder de genodigden veel oud-vliegers die
tijdens een grootse reünie verhalen uit de – soms zeer – oude doos
kunnen ophalen. Tevens sturen alle luchtmachten die ooit met de
F-104 vlogen een afvaardiging. Voor Nederland neemt de Commandant Tactische Luchtmacht generaal-majoor Hans de Jong, zelf ooit
Starfighter-vlieger, de honneurs waar.
Tijdens twee zonovergoten dagen geniet iedereen nog eenmaal
volop van de kenmerkende vorm en – met name – het geluid van de
honderdvier. Er vliegen er genoeg, sommigen in hun operationele
grijze jasje, anderen in bonte kleurstellingen. Bezoekers van veraf
gekomen als Japan en Amerika, halen voor het laatst hun hart op.

Tekst en foto’s: Arno Marchand

Links: Ter gelegenheid van veertig jaar Starfighteroperaties bij de AMI kreeg een F-104S vorig jaar al
deze zwarte beschildering.
Onder: Eén van de laatste operationele Starfighters
landt op de vliegbasis Grazzanise. Op de achtergrond
uit dienst genomen collega’s zonder motoren en deels
zonder vleugels. Foto: Richard Nels
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Links: Twee F-104S’en en een TF-104G van de vliegbasis
Grosseto boven het Toscaanse land. Foto: Bob Fischer
Onder: Een viertal van Volkel met vlnr een TF-104G van
de Conversie All-Weather Vlucht, twee F-104G’s van 311
en 312 Squadron en een RF-104G van 306 Squadron.
Foto: Arie Kraak, Fotovlucht Soesterberg

Links: Tot op het laatste moment houdt de AMI Starfightervliegers op zo hoog mogelijk operationeel
niveau. Daar horen ook nachtvluchten bij. Foto: Marco Ferrageau de Saint Amand en Pieter Groenendijk
Onder: Het symbolische afscheid van de F-104 terwijl de Tornado, F-16 en Typhoon doorvliegen.

Links: Deze TF-104G kreeg bij de landing zijn remparachute niet uit en gebruikte om tot
stilstand te komen zijn remhaak die nog net zichtbaar is.
Onder: Tijdens Allied Force zet de AMI de F-104 zelfs in voor ‘last line of defence’. Een
vlieger zei daarover: ‘Als we echt aan de bak moeten, hebben we een serieuze uitdaging.’
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Grazzanise en Grosseto waren de
laatste vliegvelden waar vandaan de
Starfighter operationeel vloog. Dit
exemplaar komt van laatstgenoemde basis. Foto: Marco de Groot

Bemande raket

graag op, ook toen de F-16 al in dienst van de KLu was. Die hadden
de AIM-9B sidewinder en moesten om deze te kunnen afschieten,
in een hoek van dertig graden achter ons vliegen en daar kwamen
we in de honderdvier goed mee weg. Toen hadden we nog kansen’,
lacht hij. ‘Pas met de verbeterde versie van de raket was het niet
leuk meer. De F-16 is ook gewoon een veel beter vliegtuig. Het
enige dat de Starfighter heeft is snelheid en acceleratievermogen.’

De geschiedenis van de F-104 begint in de Korea-oorlog als de Amerikaanse luchtmacht een snel en lichtgewicht jachtvliegtuig ontbeert. Johnson – al verantwoordelijk voor Amerika’s eerste productiestraaljager P-80 Shooting Star – ontwerpt samen met enkele collega’s op eigen doft een eenmotorig vliegtuig, in staat om tweemaal
de geluidssnelheid te halen, en met een formidabel klimvermogen.
De US Air Force die in 1952 een competitie uitschrijft voor een dergelijk lichtgewicht toestel, kiest – zoals verwacht – voor dit sensationele Lockheed-ontwerp: een lange buis met T-staart en puntneus,
en bijzonder kleine, flinterdunne, trapeziumvormige vleugels.
Vanwege deze vorm raakt de bijnaam ‘bemande raket’ al snel in
gebruik. Als krachtbron kiezen de ontwerpers voor de General
Electric J-79, een motor met een zeer onderscheidend jankend
geluid. Eerste vlucht van de in 1954 nog extreem geheime XF-104 –
het toestel is z’n tijd ver vooruit – vindt plaats op 4 maart vanaf
Edwards Air Force Base in Californië. Maar vanwege het geringe
vliegbereik is de USAF toch niet zo te spreken over F-104A en er
worden er honderden minder afgenomen dan oorspronkelijk
gepland. Ook de verbeterde F-104C kan geen potten breken, maar
één wing ziet toch actie in de Vietnam-oorlog. Amerika kiest uiteindelijk in groten getale voor de F-4 Phantom van concurrent McDonnell-Douglas, en de laatste honderdvier verlaat in 1975 de dienst.

Klapstuk
De Italiaanse luchtmacht vliegt zelf al jaren niet meer met de
F-104G. Maar nog wel met F-104S, de verbeterde all wheater-versie
die ook al weer sinds 1969 in dienst is. Als begin jaren tachtig de
meeste Europese landen kiezen om de Starfighter (door de F-16) te
vervangen, besluit Italië tot het langer in dienst houden en daarbij
een modernisering. Immers, de laatste ‘S’ is in 1979 net van de
band gerold. Gedwongen door de vele vertragingen bij de beoogde
vervanger van de honderdvier, de Eurofighter Typhoon, volgt in de
jaren negentig een tweede upgrade. Tevens, om op luchtverdedigingsgebied nog enigszins capabel voor de dag te komen, least de
AMI vanaf 1993 tot en met 2004 24 Tornado F-3’s van RAF, vanaf
2003 gevolgd door 34 van de USAF geleasde F-16ADF’s die tot
2010 in dienst blijven.
De Fighting Falcons nemen nu dus alsnog de taken van de Starfighter èn Tornado over en langzaamaan komen zelfs de Typhoons
beschikbaar. Tijdens de show vliegt een exemplaar van ieder van
deze luchtverdedigers zij aan zij waarbij de F-104 symbolisch uit de
formatie breekt. Mooi, maar klapstuk is zonder enige twijfel de
massaformatie van liefst negen rokende en ‘jankende’ Starfighters.
Indrukwekkend. Als slot van deze dag vol herinneringen maakt de
rode F-104 (zie fotopagina) enkele passages met het beroemde
Italiaanse demonstratieteam Frecce Tricolori.

Kansen
Dan moet in Europa en Azië het succesverhaal nog beginnen. Met
name de Bondsrepubliek Duitsland heeft aan het begin van de
Koude Oorlog een groot aantal supersone jagers nodig als vervanging van de F-84 en F-86. In de competitie die volgt, schrijft
Lockheed in 1957 in met een verbeterd model, de F-104G (van
Germany) Super Starfighter. In 1958 wint dit ontwerp en er volgt
een bestelling 915 van deze jachtbommenwerpers. België, Canada,
Italië, Japan en Nederland volgen het Duitse voorbeeld, en later
sluiten Denemarken, Griekenland, Noorwegen, Spanje en Turkije
zich daarbij aan. Ook Jordanië, Pakistan en Taiwan worden na verloop van tijd F-104 gebruikers. Bij de KLu komen de eerste Starfighters (‘Super’ wordt al snel weggelaten) in 1962 in dienst. Honderdtwintig eenzitters (waarvan 95 door Fokker gebouwd) en achttien tweezitters neemt Nederland af. ‘Ik heb er tot 1984 ingevlogen.
Echt een mooi vliegtuig’, zegt De Jong overtuigend. ‘En ik vloog er

Twintig jaar na de laatste operationele KLu-vlucht valt dan nu het
doek bij de Italiaanse luchtmacht. Nou ja, bijna, want alsof ze er
maar niet genoeg van kunnen krijgen, blijft een exemplaar tot volgend jaar bij de testeenheid RSV in gebruik. Daarna is het militair
gezien echt over en vliegt er in de Verenigde Staten alleen nog een
duo civiele one-o-fours.●
Zeven Starfighters op weg naar het grote afscheid, de massaformatie met in
totaal negen F-104’en. Foto: Marco Ferrageau de Saint Amand en Pieter Groenendijk
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Voortrekkersrol voor

Nu ons land deelneemt aan
de ontwikkeling van de F-35
Joint Strike Fighter, betekent dat
dat Nederlandse bedrijven
niet alleen proevendoen of
onderdelen ontwikkelen en leveren.
Ook kunnen er door de KLu
aanvullende eisen en wensen in de
ontwerpfase van het vliegtuig worden aangegeven. Het JSF Program Office (JPO)
bekijkt dan in samenwerking met de
fabrikant in hoeverre, èn op welke wijze
aan de eisen en wensen kan worden ingegaan. Een van de ‘verlanglijstjes’ is de
Nederlandse inbreng op het gebied van
arbo en milieu.

Doordat Nederland meedoet aan de SDDfase kan de KLu in een vroeg stadium
haar eisen en wensen kenbaar maken.

Tekst: Willem Bogaard

Foto: Lockheed Martin Aeronautics

Arbo en milieu hoog op JSF-verlanglijst
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Nederland
‘Doordat we meedoen aan de System Development and Demonstration- of kortweg SDD-fase van de JSF, kunnen we in een heel vroeg
stadium onze eisen en wensen kenbaar maken’, zegt majoor Roelof
Foppen, Hoofd Officier Toegevoegd Techniek bij het Projectbureau
Vervanging F-16. ‘Daarbij wordt veel samengewerkt met de andere
SDD-partners. Met name met de andere Europese partners in het
project, aangezien veel arbo- en milieuwetgeving een Europese
basis heeft. Fabrikant Lockheed Martin onderzoekt dan hoe zij aan
die wensen tegemoet kunnen komen. Zo is een lijst met materialen
opgesteld die we straks helemaal niet, of alleen onder strikte voorwaarden in het vliegtuig en bijbehorende gronduitrusting willen
tegenkomen. Dit is de zogeheten RNLAF JSF Banned and Restricted
Materials List. Lockheed Martin zoekt uit òf deze materialen worden
toegepast en zo ja, welke alternatieven er zijn. Indien er in lijn met
deze voorwaarden toch restricted materials worden toegepast, draagt
de fabrikant er zorg voor dat in de elektronische onderhoudsboeken
een waarschuwing wordt opgenomen. De monteur weet dan dat hij
preventief beschermende maatregelen moet treffen’. Het doel is
uiteraard het gebruik van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk terug
te dringen, zodat het onderhoudspersoneel geen beschermende
middelen hoeft te gebruiken en het onderhoud snel en veilig kan
plaatsvinden. Dat is zowel belangrijk voor de inzetbaarheid van het
vliegtuig, als voor de onderhoudswerklast en -kosten. Een belangrijke doelstelling is bijvoorbeeld dat in de F-35 geen chromaathoudende verfsoorten en primers mogen voorkomen, waarbij uiteraard wel
aan de primaire kwaliteitseisen moet worden voldaan.

Majoor Roelof Foppen, Hoofd Officier Toegevoegd Techniek bij het Projectbureau Vervanging F-16: ‘Reacties van het JPO over onze arbo- en milieuinbreng zijn positief.’ Foto: Wil van Elk

achteraf een toestel moet aanpassen, kost dat veel tijd en geld, waarschijnlijk zelfs nog meer. Daarom is het beter nu onderzoek te
doen naar alternatieven, nu kan het eventueel nog worden ingepast.’
Het is voor het eerst dat door Nederland aan een jachtvliegtuig, al
vroeg in de ontwikkelingsfase, eisen kunnen worden gesteld op het
gebied van arbo en milieu. Europa ligt op het gebied van arbo en
milieu wet- en regelgeving voor op de Verenigde Staten. Nederland
vervult binnen het JSF-project een voortrekkersrol op dit gebied.
‘De reacties van de overige partners zijn positief. Ook de vertegenwoordigers van het JPO en Lockheed Martin werken van harte mee
omdat zij inzien dat rekening houden met arbo- en milieueisen uiteindelijk in het belang is van alle JSF-gebruikers. Of het in alle
gevallen wil lukken, is nu nog niet aan te geven. We zijn er in ieder
geval vroeg bij betrokken. Bovendien, elke aanpassing op het
gebied van arbo en milieu is pure winst’, vindt Foppen.

Belastend
Naast de restricted materials-lijst gaan de Nederlandse arbo- en
milieuwensen natuurlijk verder. Foppen: ‘Zo starten op initiatief
van de KLu, Amerikaanse en Nederlandse kennisinstituten in
samenwerking met de JSF-motorfabrikanten een zogenoemde
Engine Noise Reduction Study op. Die moet technische en operationele mogelijkheden die het geluid van jachtvliegtuigen zouden
kunnen beperken, inventariseren. Veelbelovende opties komen vervolgens voor verdere ontwikkeling in aanmerking, dan wel voor
daadwerkelijke productie. Geluid van jachtvliegtuigen is echt niet
alleen in Nederland een discussiepunt, maar ook in het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten.’ Een ander onderwerp uit de
F-16 praktijk is dat bepaalde werkzaamheden erg belastend bleken
voor onderhoudspersoneel. Dankzij risico-inventarisaties en het
convenant fysieke belasting – zoals dat in de KLu is overeengekomen – werden die situaties inzichtelijk. Deze worden nu in het
licht van de JSF bezien en waar nodig zal de KLu met aanbevelingen komen. Foppen: ‘In het JSF-project zijn overigens al diverse
lessen meegenomen. Zo komen voor de F-35 al allerlei hulpapparaten beschikbaar, bijvoorbeeld om het snelvuurkanon te laden
en zware componenten te vervangen. Dit zijn voorbeelden van die
fysieke belastingknelpunten bij de F-16.’

Vertalen
Om er zeker te weten dat alle disciplines vertegenwoordigd zijn en
hun ‘wensenlijstjes’ kunnen aanleveren, is begin 2003 de JSFwerkgroep ‘arbo, milieu en human factors’ opgericht. Daarin zit personeel van het Centrum voor Mens en Luchtvaart, van de DMKLu
medewerkers met kennis van gevaarlijke stoffen, arbo-deskundigen
van de DPKLu en vertegenwoordigers de afdelingen VKAM, en
Geluidszonering en Registratie. Alle aspecten krijgen zo aandacht
in de huidige fase van het project vervanging F-16. Foppen: ‘Het
blijkt toch vaak lastig om wetgeving en beleid concreet te vertalen
naar de ontwikkeling van een vliegtuig. We leren er veel van.
Betrokken experts kunnen dat weer gebruiken bij de advisering van
andere projecten en het opstellen c.q. verfijnen van aanwijzingen
en instructies.’ Alle bevindingen worden uiteindelijk gerapporteerd
in een JSF Arbo & Milieu-analyse.●

Pure winst
Bang voor kostenstijgingen van het project door het indienen van
‘wensenlijstjes’ is Foppen niet. ‘Het JPO heeft budget beschikbaar
voor het inpassen van partnereisen. Bovendien hebben we de afgelopen jaren met asbest en chromaten ons lesje wel geleerd. Als je
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Vijfduizend vlieguren

Foto’s: Arnoud Schoor
Fotovlucht Soesterberg

Kapitein Peter van Altena
vloog onlangs zijn vijfduizendste vlieguur. Het 300
Squadron vierde dit heuglijke
feit op gepaste wijze. Van
Altena is gedetacheerd bij de
Stafgroep Operatiën, Bureau
Opleidingen en Trainingen
op de Vliegbasis Soesterberg.
Hij begon zijn vliegercarrière
bij de Koninklijke Marine
waar hij in 1985 zijn Groot
Militair Brevet haalde. Van
Altena vloog daar vele uren
op de Lynx en stapte in 1997
over naar de luchtmacht
waar hij zijn vlieguren maakte op de Alouette III, PC-7
en de Cougar.●

Zeepkistsessie

Ed Visser op Dé Ceep Kist. Foto’s: Directie Control

Maandag 30 augustus heeft Ed Visser,
Directeur Control, het personeel van de
Directie Control (DC) en van TL/Staf Afdeling Controller (STAC) op het HKKLu toegesproken over de voortgang van de reorganisatie van de DC. Diverse medewerkers zijn
inmiddels ondergebracht bij de nieuwe
bestuursstaf, het Centraal Betaalkantoor
Defensie en een belangrijke groep krijgt het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) als
bestemming. Staand op een zeepkist (Dé
Ceep Kist) legde Visser uit welke veranderingen de komende periode nog in het verschiet liggen. Het management van de
directie had tijdens een heidag in Bronbeek
gesproken over de nabije toekomst: is er
voor het personeel een plaats in de nieuwe
organisatie? De directeur kon de toehoorders grotendeels geruststellen: qua aantallen
lijkt er op dit moment voor vrijwel iedereen
plaats in de nieuwe organisatie te zijn. Dat is
echter geen formele toezegging en mede
afhankelijk van de diverse plaatsingsregels.
Verder ging Visser in op het transitietraject
richting de toekomstige organisatie van de
Directie Planning & Control. Vooruitlopend
daarop, stuurt het hoofd van TL/STAC
inmiddels namens de DC de afdelingen
ABEAU, AIVA en ABV aan. Verder blijft een
kernstaf binnen de DC de financiële aangelegenheden en management-control voor
de Staf Bevelhebber uitvoeren. Gelijktijdig
zal een basis worden gelegd voor het financieel beheer van het CLSK. Een laatste groot
project binnen de DC is de ontvlechting van
de controllerafdeling voor de DM. In de
loop van 2005 gaat deze afdeling over naar
de Defensie Materieel Organisatie.●
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’Heavy Metal’
Het Legermuseum in Delft houdt van
5 november tot en met 30 januari 2005
de tentoonstelling ‘Heavy Metal, Europese harnassen in het vizier.’ Het museum laat zien hoe veelzijdig de harnasontwikkeling was en wat het verband is
tussen een krijger in harnas en een astronaut, ijshockeykeeper of hardrocker.
Prachtige zestiende- en zeventiendeeeuwse harnassen van keizer, koningen,
veldheren en toernooiridders – bruiklenen uit Europese musea – staan monumentaal en oog in oog met de bezoeker
opgesteld. Het harnasje van een vierjarig
koningskind, een imposant geharnast
paard van de Saksische keurvorst en het
harnas van een dwerg, stuk voor stuk
unieke en nog nooit eerder in Nederland
getoonde wapenuitrustingen.
Bij de verrassende wisseltentoonstelling
Heavy Metal verschijnt een EngelsNederlands boek over alle aspecten van
het harnas, met veel afbeeldingen en
illustraties in kleur, geschreven door gastconservator Robbert Smith, Museum
Consultant in Leeds, Engeland.
Het Legermuseum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot
17.00 uur en zaterdag en zondag van
12.00 tot 17.00 uur. Adres: Korte Geer 1
in Delft. Overigens: iedere eerste vrijdag
van de maand gratis toegankelijk.
Zie www.legermuseum.nl.●

VLIEGENDE HOLLANDER

E-mailadres

Alouette veertig jaar

Het e-mailadres van de
Vliegende Hollander is:
vliegendehollander@bdl.af.dnet.mindef.nl●

Betaaldata
salarissen 2004
De uiterste data waarop de salarissen voor
het jaar 2004 op de rekening van militairen
en burgerambtenaren bij defensie worden
bijgeschreven zijn bepaald op maandag 25
oktober, donderdag 25 november en 23
december. Meer informatie is te verkrijgen
bij de Directie Arbeidsvoorwaardenbeleid
van het ministerie van Defensie, tel. 070 318 74 93.●

Mensen & mutaties
Een aantal van u heeft aangegeven de
rubriek mensen & mutaties te missen.
Momenteel wordt intensief gewerkt aan
een oplossing voor de beschikbaarheid
van de hiervoor noodzakelijke gegevens.
Er wordt naar gestreefd om u deze
rubriek zo spoedig mogelijk weer aan te
bieden.●

Postactievenbeleid
Begin dit jaar is in het HKKLu het Bureau
Postactievenbeleid ingericht. Tot dan toe
werden de werkzaamheden voor dit beleid
door de medewerkers verricht vanaf het
huisadres. Het nieuwe bureau, onderdeel
van het Kabinet BDL, beheert de database
van deze groep ex-medewerkers, de postactievenkaart en coördineert de verzending
van de Vliegende Hollander en het eigen
periodiek KLuPActief. Het bureau is gevestigd in kamer 5B12, bereikbaar via 070 - 33
96 660, fax 070 - 33 96 828. Het is natuurlijk ook handig in verband met toezending
van KLuPActief, etc. als u bij verhuizing uw
nieuwe adres ook bekend stelt bij het Bureau
Postactieven.●

VOOR ADRESWIJZIGINGEN:
ZIE COLOFON OP PAGINA 3

Sinds kort vliegt een van de vier overgebleven Alouettes rond in een blauw jasje. Volgende maand volgen meer foto’s. Foto: Eric Vorstenbosch, Fotovlucht Soesterberg

Op donderdag 2 september
vierde de Alouette III zijn
veertigjarig bestaan bij de
Koninklijke Luchtmacht. Ter
gelegenheid daarvan vond

naast een static show van
diverse KLu-helikoptertypes,
Alouette III’s uit België en
Zwitserland en de Stichting
KLu Historische Vlucht een

foto-expositie en een reünie
plaats. Volgende maand
komt de Vliegende Hollander uitgebreid terug op vier
decennia Alouette III.●

Bijeenkomst KVBK over SFIR3
Voorafgaand aan de jaarlijkse algemene
ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap op 14 oktober 2004, houdt luitenantkolonel R. van Harskamp, commandant
Battlegroup SFIR3, een lezing. Nederlandse
troepen dragen al ruim een jaar bij aan de
veiligheid en wederopbouw van de provincie Al Muthanna in Irak. Onder klimatologisch zware omstandigheden en in een
broze veiligheidssituatie, voeren de troepen

hun verantwoordelijke taak uit. Harskamp
vertelt over zijn ervaringen in de periode
van oplopende spanningen waarin ook de
eerste Nederlandse gesneuvelde te betreuren viel, waarbij hij de relatieve rust in de
provincie heeft weten te handhaven.
De bijeenkomst vindt plaats in het Defensievoorlichtingscentrum, Korte Houtstraat 21
in Den Haag. Aanvang 20.00 uur, zaal open
om 19.30 uur. Aanmelden kan op
info@kvbk.nl.●

Ontvangst Vliegende Hollander postactieven
Indien u als KLu-militair of burger met
functioneel leeftijdsontslag/pensioen de
Vliegende Hollander nog niet automatisch
ontvangt, kunt u zich melden bij het Bureau Postactievenbeleid. U ontvangt dan
een registratieformulier Postactieven
Koninklijke Luchtmacht. Nadat u dit heeft
ingevuld en geretourneerd en in aanmerking komt, wordt u in de database opgenomen. Na verloop van minimaal drie
maanden zal u de Vliegende Hollander
worden toegestuurd. Voor mutaties van
adres of opzegging dient u voorlopig te
handelen zoals in de Vliegende Hollander
wordt vermeld, namelijk contact opnemen
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met abonnementenland in Uitgeest. Gebruik hiervoor alstublieft uw adresstrook.
Om de aanvraagprocedure te bespoedigen, wordt u verzocht een kopie van het
loonstrookje ABP of ontslagbrief mee te
sturen.
Voor het registratieformulier, de postactievenkaart en alle overige correspondentie,
kunt u zich schriftelijk wenden tot het
Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht,
Staf Bevelhebber/Kabinet/Postactieven,
Postbus 20703, 2500 ES Den Haag. Ook
als u geen correspondentie van de KLu
meer wilt ontvangen, bericht dit dan aan
bovenstaand adres.●

JOURNAAL

Kalender KLu – MLD 2005

Verzending Veilig Vliegen

Luchtvaartpublicist Peter
Korbee heeft voor de
zeventiende keer een
luchtvaartkalender uitgegeven. De werkelijk
fraaie editie van 2005
heeft als thema ‘Airpower voor vrede en veiligheid.’ De kalender van
25x36 centimeter is in
fullcolour, enkelzijdig
bedrukt op 190 grams
hoogwaardig papier.
Samen met de drie foto’s
op de cover, bevat de
kalender maarliefst 27
opnames. De kalender is
voor vijftien euro verkrijgbaar bij het Defensie
Voorlichtingscentrum,
Militaire Luchtvaart
Museum, de Luchtvaart
Hobbyshop, Aviodrome, Flash Aviation, diverse WZZ/O&O shops
en de beide Marine Vliegkampen. Bestellen kan ook door zestien
euro over te maken op postgiro 2567434 van Peter Korbee te
Rijnsburg. Vermeld hierbij ‘Kalender 2005’ en uw postadres.●

De redactie van Veilig Vliegen krijgt regelmatig vragen over de
verzending van het blad. Onlangs is de verzending naar het huisadres gestaakt. Een ieder die het blad wenst te ontvangen dient
een verzoek te richten aan de contactpersoon op het onderdeel.
Onderdeel
VOTC
LCKLu/LDR
LCKLu/LDW
LCKLu/DWO
Vlb TW
THGKLu/Gz-Rij
Vlb VKL
Vlb LW
THGKLu/SSB
Vlb EHV
LMG
AOCS NM
DPO
LCG
KMA
OKLu
GGW
HKKLu

Contactpersoon
Hops/Kap J. Kloosterman
Hr. J. Drost
Kap J. Koenen
Elt P. Schreurs
SVKAM/Hr G. Postma
SVKAM/Maj J. Kaijen
SVKAM/Kap F. Drenth
SVKAM/Maj G. de Wilde
SVKAM/Elt W. Krüter
SVKAM/Maj E. Abbink
Elt J. van Bergen
SKAM/Aoo J. Leferink
Mw. A. van Roon
SKAM/Elt P. Wolterbeek
Hoofd secretarie KMA
SVKAM/Maj J. Hendrix
HKA/Elt J. de Jong
Hoofd Post Centrum

Telefoon
tst 6933
tst 3429
tst 5520
tst 5203
tst 6222
tst 6095
tst 6666
tst 6452
tst 6136
tst 6222
tst 3102
tst 8241
tst 2427
tst 8403
tst 3520
tst 2336
tst 8075
tst 6160

Commando Luchtstrijdkrachten

Kleurrijk boek

Recent is de naamgeving van de nieuwe Operationele Commando’s
vastgesteld. De Staf Tactische Luchtmacht wordt per 1 januari 2006
het Commando Luchtstrijdkrachten, afgekort CLSK. De functie van de
Commandant Luchtstrijdkrachten wordt afgekort als C-LSK.●

Tijdens de KLu Open Dagen op de Vliegbasis Volkel werd op vrijdag het boek ‘F-16, 25 jaar in dienst van de KLu - Van grijze
sleur naar opvallende kleur’ gepresenteerd aan de BDL, luitenant-generaal Dirk Starink. De auteurs Cor van Gent en Jack
Bosma zijn er absoluut in geslaagd een
volledig overzicht te geven van alle bijzondere kleurstellingen waarmee KLu
F-16’s voor langere of (soms zeer) korte
tijd hebben rondgevlogen. Zowel van
officiële KLu-demoteams als van squadronjubilea, van opheffingen tot squadronrotaties. Op 120 pagina’s staan louter kleurenfoto’s, en daarin zit ‘m nou net.
Helaas is de drukker dan wel uitgeverij De
Alk b.v. niet zo zorgvuldig met de kleuren
omgegaan als de auteurs welzeker met
hun werk deden. Een heel aantal foto’s
maakt namelijk een wat fletse indruk, wat
duidelijk afbreuk doet aan het zorgvuldige
en kwalitatief goede werk van Van Gent
en Bosma. Niettemin blijft het een naslagwerk dat in de kast van een luchtvaartverzamelaar niet misstaat, zeker wanneer
afwijkende kleuren(-schema’s) de interesse hebben.
Het hardback-boek op A4-formaat met ISBN 9060132653 kost
1 27,- en is verkrijgbaar bij de boekhandel.●

Organigram Staf BDL
Het organigram van de Staf Bevelhebber der
Luchtstrijdkrachten is van het intranet verwijderd. De veranderingen in de organisatie
volgen elkaar dermate snel op, dat besloten
is om het organigram voorlopig niet op het
intranet te tonen.●

Bij de fotopagina
Twee fraaie luchtopnames van Marco Ferrageau de Saint Amand en Pieter Groenendijk
van de Lockheed Starfighter. De ‘9.99’ van de
vliegbasis Grazzanise nabij Napels, draagt deze
Ducati-rode kleuren vanwege de introductie
van een nieuw model motor van genoemde
fabriek. De inzet toont een ‘standaard’ operationeel exemplaar, een F-104S ASA-M, de
laatste variant van de bemande raket die in
oktober definitief met pensioen gaat.●
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Ralf Schumacher, coureur
BMW.WilliamsF1 Team

“Tijd is cruciaal, voor
mij en voor Oris.”
Wanneer tijd van belang is wordt niets aan
het toeval overgelaten. De nieuwe Oris
TT1 Chronograaf is meer dan een stopwatch. De kast is van titanium en is tot
300 mtr. waterdicht.
De keuze van Formule1
rijder Ralf Schumacher.

In het binnenste van een
Oris horloge klopt een rode rotor.

Official Watch Partner to the
BMW.WilliamsF1 Team

Oris TT1 Chronograaf Titanium
Verkoopadviesprijs vanaf € 1.800,-

Info Oris Nederland:
T 020 448 70 63 F 020 497 73 50
www.oris.ch

