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Beste Keebee-er,

Op het moment dat dit voorwoord wordt geschreven, 
vinden in Brussel en Zaventem de plechtigheden plaats 
ter herdenking van de aanslagen op 22 maart 2016. Een 
dag waar we met zijn allen met de harde realiteit werden 
geconfronteerd dat ook wij in België kunnen meegesleurd 
worden in de gruwel van blinde terreur. Het was echter 
ook de dag waarop hulpverleners en militairen toonden 
dat ze beschikbaar zijn om te helpen als de nood het 
hoogst is. Een beschikbaarheid en bereidheid tot helpen 
die wij hier al jaren ten toon spreiden, niet alleen met 
de inzet in operaties in binnen en buitenland, maar 
ook met onze initiatieven ter ondersteuning van de 
goede doelen en peterschappen. Zo konden we op het 
nieuwjaarsconcert in Peer een cheque overhandigen 
van €45000 ten voordele van de MS Liga Vlaanderen. 
Met onze steun kunnen er heel wat projecten worden 
opgezet ter directe verbetering van het dagelijkse leven 
van deze patiënten. Ook dit jaar lijnen de initiatieven zich 
op en hadden we al een lekkere steak dag achter de rug.

2017 wordt een druk operationeel jaar. Vanaf dag 
1 stonden onze vliegtuigen klaar om niet alleen het 
Belgische maar nu ook het Nederlandse luchtruim veilig 
te houden en op dag 2 vertrok er alweer een nieuw 
detachement naar het Midden –Oosten om daar de 
strijd tegen IS verder te zetten. Daarnaast ontvangen 
we dit jaar ook Amerikaanse en NAVO inspectie teams 
die niet alleen onze paraatheid maar ook deze van 
onze internationale partners komen evalueren. Onze 
eenheid ontvangt ter voorbereiding hierop tijdens een 
aantal weken deelnemers van Nederland en Italië, 
maar ook steun vanuit de andere Wings en vanuit de 
Landcomponent. Samen hebben we de mogelijkheid om 
ons professionalisme en onze gedrevenheid te tonen aan 
de internationale gemeenschap.
 
Dat professionalisme en de gedrevenheid van onze 
mensen is een curiosum waar hoog geplaatste 
leiders ter plekke graag poolshoogte komen van 
nemen. Zo ontvingen we dit jaar al de Commandant 
van de Amerikaanse luchtstrijdkrachten in Europa en 
Afrika (USAFE en AFAFRICA), een delegatie vanuit het 
Amerikaanse Congres en de NAVO Ambassadeurs van de 
28 lidstaten. Allen staan ze versteld van de sfeer en het 
positivisme dat eigen is aan de 10Wing (getuige ook de 
dankbrief van de Belgische Ambassadeur bij de NAVO). 

Een sfeer die wordt geschapen door onze KeeBee-
ers waar we op de Nieuwjaarsreceptie er een aantal 
als meest verdienstelijke militair van de 10Wing in de 
bloemen hebben kunnen zetten. Zij zijn een afspiegeling 
van hun collega’s die elke dag als een hecht team de 
taken in de eenheid met volle moed tot een goed einde 
brengen.

In elk team wordt er al eens een vervanging doorgevoerd. 
Zo heeft onze eenheid afscheid moeten nemen van 
zijn Korpsadjudant Dany Verleyen door pensionering 
en werd Adjudant Majoor Braeken Luc aangesteld als 
de nieuwe RSM. Verder verwachten we binnenkort ook 
de nieuwe promotie piloten (6)  vanuit Cazaux die in 
de OCU hun conversie op de F16 zullen krijgen terwijl 
de huidige sessie(5) aan hun nieuwe smaldeel zullen 
worden toegewezen. De grootste vervanging echter laat 
weliswaar nog een paar jaar op zich wachten, maar wordt 
vandaag al volop voorbereid. Enkele van onze piloten 
gaan deelnemen aan de evaluatie van de kandidaten die 
op termijn onze getrouwe F16 zullen moeten opvolgen. 
Ondertussen blijven we investeren in de F16 vloot met 
de aankomst van de nieuwe luchtraket (AIM-9X) en de 
installatie van de nieuwe radio’s.
U merkt het: tijd om zich te vervelen is er op Kleine-Brogel 
niet. Ik ben er zeker van dat u dit ook niet doet tijdens 
het lezen van de nieuwe editie van dit magazine. Veel 
leesgenot

Uw BaseCo

Voorwoord

NATO Deputy Secretaris Generaal (DSG) 
Mrs Gottemoeller in gesprek met 
BE MOD Mr Vandeput

Mr De Kerckhove, DSG Mrs Gottemoeller, Gen Pavel, 
Gen Vansina

NATO North Atlantic Council (NAC) - Groepsfoto

Bezoek DSG & NAC aan F16 in shelter

NATO Deputy Secretaris Generaal (DSG) 
Mrs Gottemoeller in gesprek met 
BE MOD Mr Vandeput

Mr De Kerckhove, DSG Mrs Gottemoeller, Gen Pavel, 
Gen Vansina

Bezoek DSG & NAC aan F16 in shelter
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Nieuwjaarsreceptie
Meest verdienstelijke militairen 10W Tac

Laureaten ‘Meest verdienstelijke militair 10 W TAC’ 2016
Naam & Voornaam Graad Gp Ereprijs Overhandigd door:
DUPONT Patrick ADC VS Gp HECHTEL-EKSEL Burgemeester Jan DALEMANS
MEERTEN Rikie 1SM M Gp HOUTHALEN-HELCHTEREN Burgemeester Alain YZERMANS
MILS Gunther CLC VS Gp STAD MAASEIK Burgemeester Jan CREEMERS
SMETS Liane 1CC STAF STAD PEER Burgemeester Steven MATHEI
PENNEMANS Pieter 1SM M Gp Recreatiepark MOLENHEIDE Mr Frank VANHUNSEL
RUTTENS Bart SGT Vs Gp CENTER PARCS - Erperheide Mr Jos KRUITER (GM)
ACHTEN Walter ADJ M Gp BASE CO Kol V1 SBH Geert DE DECKER

 

Sfeerfoto’s

Op vrijdag 13 januari werd tijdens de KeeBee 
Nieuwjaarsreceptie het glas geheven op een geslaagd 
2016 en een voorspoedig 2017. Onze BaseCo 
verwelkomde naast zijn eigen personeel ook tal van 
externe genodigden en VIP’s. Het was een mooie 
en geslaagde namiddag in een ontspannen sfeer, 
muzikaal opgeluisterd door het Limburgse jazz trio 
‘FONZ’ o.l.v. de 20-jarige Lennert BAERTS, een zeer 
beloftevolle muziekstudent & componist uit Zolder.

Tijdens deze nieuwjaarsreceptie werden traditiegetrouw 
ook de prijzen ‘meest verdienstelijke militairen 10 W 
Tac’ en de Maintenance Groep Quality Award uitgereikt. 
Volgende KeeBee’ers werden in de schijnwerpers 
geplaatst tijdens de nieuwjaarstoespraak van onze 
BaseCo. Deze ‘meest verdienstelijken’ ontvingen uit 
handen van de schenkende burgemeesters en managers 
een mooie ereprijs. 

Nieuwjaarsreceptie
Meest verdienstelijke militairen 10W Tac
Toast op een geslaagd 2016 en een voorspoedig 2017!

Laureaten ‘Quality Award Maintenance Groep’ 2016
Naam & Voornaam Graad Gp Overhandigd door:
VANDEPLAS Jurgen ADJ M Gp LtKol v/h Vlw Eddy Jacobs

Sfeerfoto’sFoto’s: © PR 10W Tac
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De Vliegbasis Kleine-Brogel, de stad Peer en de vzw 
Boemerang werken al meer dan 30 jaar nauw samen 
om sportieve en socioculturele evenementen te 
ondersteunen voor het goede doel.

Jaren geleden besloten het stadsbestuur van Peer, de 
10de Tactische Wing en de vzw Boemerang de handen in 
elkaar te slaan om geld in te zamelen voor de MS-liga. Dit 
gebeurt door de organisatie van verschillende sportieve 
en socioculturele evenementen.

Op zaterdag 21 januari 2017 overhandigde Kolonel 
Vlieger Stafbrevethouder ingenieur Geert DE DECKER 
als basiscommandant van de 10de Tactische Wing, 
samen met de heer Steven MATHEI als burgemeester 
van de Stad Peer en de heer Yvo VANLESSEN van de vzw 
Boemerang, een cheque van maar liefst € 45.000 aan de 
Limburgse MS-Liga en het MS- en Revalidatiecentrum in 
Overpelt. 
Dit gebeurde tijdens het sfeervol MS-Nieuwjaarsconcert, 
verzorgd door de Koninklijke Harmonie in het Poorthuis 
te Peer. Hiermee werd op een gepaste wijze de jaargang 
2016 afgesloten.

Meteen werd ook het programma voor 2017 bekend 
gemaakt. 
De MS-Wandeldag (26 februari) had intussen al plaats en 
mag opnieuw een succes genoemd worden. 
Noteer alvast de volgende drie events in uw agenda’s: 

MS nieuwjaarsconcert 2017 
Werking 2016 goed voor € 45.000! 
De handen in elkaar voor het goede doel

Foto: © PR 10W Tac

Foto: © PR 10W Tac

Foto: © PR 10W Tac Foto: © PR 10W Tac

• KeeBee Motorrun op zaterdag 15 april

• Teutenroute op zondag 21 mei

• MS-Mountainbiketocht 
 op vrijdag 1 & zaterdag 2 september

9



we echter meestal tot een aanvaardbare oplossing, 
zonder daarbij de richtlijnen militaire veiligheid in het 
gedrang te brengen.

Het WH Kaulille fungeert op een gelijkaardige (maar minder 
drukke) manier als eerste buffer/tolk/aanspreekpunt voor 
onze US-collegae om hun bezoekers op te vangen op een 
veilige en correcte manier. 

Daarnaast heeft de Flight PS nog een aantal andere 
kerntaken zoals patrouilles, controles van de 
veiligheidsinfrastructuur, acties met het oog op de 
preventie van indringing, beschadiging en diefstal, 
interventies in geval van inbreuken of problemen, 
parkingdienst bij PR-evenementen etc. Fungerend als 
Kwartierpolitie komen ze ook tussen bij verkeersongevallen 
waarbij militaire voertuigen betrokken zijn om de nodige 
vaststellingen te doen en de daaraan verbonden 
administratieve formaliteiten.

Het wachtpersoneel kan tijdens de uitvoering van hun 
taak ook steeds terugvallen op de collegae van het 
veiligheidsbureel, de verplichte doorgang voor iedereen 
die in onze eenheid werkt of haar bezoekt.

De veiligheidsofficier majoor Vendredy, samen 1ste 
Sergeant Raoul Mottart (opvolging Veiligheid Personeel), 
1ste Korporaal-chef Sonja Gyssels (onze ‘PITBULL’) en 
Adjudant Jos Henkens (opvolging veiligheidsdocumenten) 
staan de Korpscommandant bij als raadgevers binnen 
het domein van de militaire veiligheid.

Naast het waken over de veiligheidsgeest binnen de 
eenheid en deze ook aan te wakkeren door middel van 
mailings of briefings, zijn zij tevens verantwoordelijk voor 
alle administratie die rechtstreeks of onrechtstreeks 
te maken heeft met de militaire veiligheid, zoals onder 
andere:

✔  Beheer toegangsbadges (COTAG);
✔  Aanvraag Militaire ID’s;
✔  Afnemen van biometrische gegevens voor een aanvraag 
 Militair dienstpaspoort;
✔  Beheer pers 10 W tac/701 Munss (fiches, TKV, enz..);
✔ Beheer en controle van de bezoekers aan onze
 eenheid;
✔ Beheer en controle werklieden en vaste leveranciers;
✔ Veiligheid Personeel (aanvragen Veiligheidsmachtiging, 
 opvolging van het Bestendig Registratie Blad, Briefings,
 opmaken Security Clearance, enz…);
✔  Veiligheid Documenten (Ctl, Briefings, enz..);
✔  Beheer richtlijnen Mil Veil (POV, enz..);
✔ Opmaken/beheer dossiers (Sleutelplan, sluiten
 gebouwen, enz….);
✔ Opmaken/melden Veiligheidsincidenten;
✔ Aanvragen sociale activiteiten aan Mil Provcomd 
 Limburg en ACOS IS. 
✔  Enzovoorts…

Het domein “opvolging veiligheid documenten” behelst 
op zijn beurt dan ook nog eens het beheer van de 
brandkasten, veiligheidskasten, veiligheidsdeuren en 
-sloten, de sleutelmachtigingen en de machtigingen voor 
het afhalen van geclassificeerde documenten.
Bij verandering van de veiligheidssituatie zullen zij de 
gepaste veiligheidsmaatregelen aansturen en in deze 
context staan ze ook in nauw contact met de Lokale en 
Federale Politie, alsook met de diensten van de militaire 
inlichtingendienst SGRS.

Een ruim takenpakket dus, zoals jullie kunnen lezen en dit 
alleen al tijdens een “normale” werkdag. Net als bijna alle 
andere diensten van de eenheid steken ze nog een tandje 
bij tijdens oefeningen en operaties (door het maken 
van specifieke toegangsbadges en –lijsten) en tijdens 
grote evenementen (BAFD, spottersdagen, enz…) waar ze 
meewerken aan specifieke toegangsmodaliteiten en een 
grote bijdrage leveren in de verkeers- en parkingplannen. 

Waarom is dat? Hoe… ik krijg geen toegang? Waarom 
mag ik mijn gsm niet mee naar binnen nemen? Is 
dat al lang van toepassing? Dat wist ik niet! Is dat 
belangrijk? Moest ik dat gemeld hebben? “A day at the 
office” in blok 1. Wie wordt daar tewerkgesteld en welke 
activiteiten vinden daar plaats, we lichten hieronder een 
tipje van de sluier op.

Het personeel in ‘blok 1’ maakt deel uit van het smaldeel 
Force Protection (FP), dat bestaat uit een kleine staf, met 
een secretariaat, een veiligheidsbureel en drie flights:  
Active Defence (AD), Protective Security (PS) en Passive 
Defence (PD).

Onder leiding van Majoor Vendredy staat dit smaldeel 
niet enkel in voor de veiligheid van de middelen van 
de Luchtcomponent tijdens buitenlandse missies, maar 
ook voor de dagdagelijkse bewaking van de eenheid. 
En zo komen we terecht in blok 1, waar naast het 
veiligheidsbureel en het hoofdwachthuis, de “staf” 
van de Flight PS is ondergebracht. Deze Flight omvat 
het personeel van de organieke wacht, verdeeld over 
drie wachthuizen; Hoofdwachthuis “OUD PEER” en de 
secundaire wachthuizen “Kaulille” en “CAS”. Deze laatste 
bestaat zowel uit twee- als uit viervoeters met o.a. de 
sectie hondenkennel die in de novembereditie 2015 van 
“Bij ons in KeeBee” al ruim aan bod kwam.

Als hoofdverantwoordelijke van de Flight PS controleert 
Adjudant-majoor Serge Van Den Bossche de werking 
van het wachtdispositief en volgt deze nauwgezet op. 
Als Flightcommandant is hij hoofdzakelijk in de weer 
met de administratie van zijn personeel, de behandeling 
van de wachtverslagen, het opstellen & bijhouden 

van dienstlijsten en nota’s alsook het updaten van de 
wachtdossiers en richtlijnen betreffende de veiligheid. 
Daarnaast stelt Adjudant-majoor Van Den Bossche 
bij verkeersongevallen en abnormale beschadigingen 
vooronderzoeken op, waarbij een goede samenwerking 
tussen het Bureel Onderzoeken, de fotosectie van de 
Staf en het Bureel Exploitatie (BEx) van het Smaldeel MT 
onontbeerlijk is. Tijdens de verschillende PR-evenementen 
wordt er beroep gedaan op zijn expertise om een 
vlotte toegang te verzekeren die volledig strookt met de 
veiligheidsrichtlijnen. Zijn personeel kunnen we tijdens 
deze organisaties steeds terugvinden op de parkings om 
het verkeer in goede banen te leiden.

Dit is echter niet hun hoofdopdracht. Het personeel van 
Protective Security (PS) staat in voor de toegangscontrole 
van de vliegbasis vanuit de verschillende wachthuizen. 
Behalve voor de controle van de verschillende 
toegangsbadges en voertuigvignetten van ons personeel, 
fungeren ze daarbij ook als eerste opvangnet voor 
iedereen die zich aanbiedt aan de basis. Naast het 
verzekeren van de veiligheid komt er dan ook nog een 
belangrijk extra aspect van ‘onthaal’ bij kijken of zoals het 
spreekwoord zegt: “You only have one chance to make 
a first impression” (of ook: “A great reputation, once 
destroyed, can be incredibly costly to rebuild”). 
En de diversiteit van ‘klanten’ die zich aan de wachthuizen 
aanbieden is zeer groot: naast de gekende PR-bezoeken 
(de bussen op dinsdag en donderdag) zien we bovendien 
werklieden, leveranciers, gelegenheidsbezoeken, 
koeriersbedrijven, militairen van andere eenheden 
of naties, burgerdeelnemers aan sociale activiteiten, 
beambten van politie, douane of de milieu-inspectie 
die aan onze poorten verschijnen, met bijna evenveel 
verschillende toegangsmodaliteiten en -procedures! 
Dit maakt dat het soms een heksenketel is in het 
Hoofdwachthuis Oud-Peer (HWH OP): diensten moeten 
gecontacteerd worden voor bevestiging van een bezoek, 
een korte briefing m.b.t. het verbod op fotografie, de 
bezoeker dient afgehaald, begeleid en teruggebracht te 
worden door de bezochte dienst en de administratie 
moet correct gebeuren. Deze procedures worden niet 
altijd even “begripvol” onthaald, maar op het vlak van 
militaire veiligheid is er niet zoiets als “bijna correct”: de 
opgelegde richtlijnen moeten volledig worden toegepast. 
Door overleg met alle betrokken partijen/diensten komen 

Dienst in de kijker: 
BLOK 1
Veiligheid & bescherming voor de KeeBee’ers!
De poort niet op een kier…

We beseffen dat militaire veiligheid niet altijd even “populair” is en dat hetzelfde 
ook geldt voor het personeel dat zich daar rechtstreeks mee bezighoudt, maar

“It’s a dirty job, but we are doing it  for the security of the 10 W Tac and its personnel”
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Na de zonnige drie weken in Portugal waar 
we vooral de F-6, was het voor ons F-16 
leerling piloten weer even afkicken in België 
en vooral wennen aan het slechte weer. We 
zijn halfweg onze opleidingssyllabus en werken 
dagelijks hard om beter en beter te worden, 
zowel theoretisch als ook in vlucht. Vooraleer we de 
laatste en tactische fase van de opleiding aanvatten, 
moeten we eerst een nieuw aspect in het F16-vliegen 
leren kennen: Night-flying.

Het is geweten dat als de OCU ‘s nachts moet vliegen, de 
rest van België best aan de grond wordt gehouden en er 
ging dus heel wat planning aan vooraf. Gewoon de fitting 
was al best spannend.
Het ging zelfs zo ver dat besloten werd om in februari 
ook op woensdag ‘s nachts open te blijven om de OCU 
de nodige uren te geven, waarvoor wij heel de basis ook 
willen bedanken.

 

Uiteraard werden wij niet meteen voor de leeuwen 
gegooid, maar zoals elke fase in de OCU, wordt 
deze voorafgegaan met lectures, lectures en nog 
een lectures. Onze IP’s briefen ons dood over alle 

mogelijke procedures, het gebruik van onze Night 
Vision Goggles, het menselijk oog, maar vooral ook 

over alle mogelijke gevaren van het nachtvliegen.

  

In tegenstelling tot vleermuizen, zijn wij mensen niet 
gemaakt om ‘s nachts te opereren. Daarom maken 
wij gebruik van onze NVG-apparatuur, die heel wat 
beperkingen met zich meebrengen. Zo beperkt dit 
enorm je gezichtsveld, je kunt het vergelijken met 2 
kleine wc-rollen waardoor je de hele dag kijkt. Gelukkig 
versterken deze rolletjes enorm het restlicht en kunnen 
we elkaar zien vanuit de F16. 

Operational Conversion Unit F16
De eerste nachtvluchten voor de ‘studs’
Een bijzondere ervaring 

Maar na 3 weken van hard werken, lange missies waarin 
we ook onze kwalificatie voor het bijtanken in de lucht 
tijdens de nacht hebben gehaald en talloze bijna dood-
ervaringen voor onze instructeurs, hebben we allen met 
succes deze module overleefd. 

 

De eindsprint naar het behalen van onze Basic Combat 
Ready kwalificatie is ingezet, want eind maart worden 
de 6 nieuwe rekruten al overgevlogen van het verre en 
zonnige Cazaux te Frankrijk. 
In welk squadron wij uiteindelijk terecht zullen komen, 
wordt bekendgemaakt op het ogenblik dat dit magazine 
volop in druk is. De meesten onder jullie kunnen dit 
samen met ons ontdekken op onze Assignment Night op 
woensdag 22 maart 17.

Daarna verdwijnen wij de nacht in als volwaardige Basic 
Combat Ready Pilots, nogmaals dank aan alle KeeBee’ers 
die dit mede hebben mogelijk gemaakt.

 

Wij hopen jullie te mogen begroeten op 22 maart en 
zoniet, tot spoedig!

Bosch, Luigi, Sam, Sally & Tango

Foto’s: OCU



349Sqn bestaat in 2017 maar liefst 75 jaar. 
Dit verhaal van één van de oudste smaldelen 
van onze Luchtmacht - dat tot op vandaag 
deel uitmaakt van de speerpunt van onze 
strijdkrachten - begint dan ook in 1942. 
We schenken u graag een korte blik op de 
oprichting, de opdrachten en de toekomst van 
ons jarige 349

We schrijven 1942, met goedkeuring van de Belgische 
Regering wordt een tweede Belgische smaldeel  opgericht 
in de schoot van de Royal Air Force. Het personeel bestaat 
uit Belgen en “Commonwealthers” uit alle gelederen 
van de RAF. Initieel wordt 349Sqn gestationeerd in 

Ikeja, Nigeria. Op datzelfde ogenblik 
vindt in Egypte één van de meest 
beslissende en legendarische 

slagen plaats van WOII: De Slag 
Van El Alamein. De geallieerde 

troepen, onder leiding van 

Veldmaarschalk Montgomery, nemen het op 
tegen de As-mogendheden van Veldmaarschalk 
Rommel. Het Duitse Afrikakorps wint tot dan 
zeer snel terrein op de Geallieerden die vrezen 
voor een uitval van de Duitsers naar het zuiden, 
richting de Belgische, Britse en Franse koloniale 

gebieden. 
349 krijgt de opdracht die zuidelijke flank te bemannen 
indien de Geallieerde vrees waarheid wordt. De 
overwinning van de Geallieerden gooit echter roet in het 
eten van de Duitsers en dwingt het Afrikakorps vanaf dan 
in het defensief. 

Wanneer de dreiging geweken is, verhuist 349Sqn naar 
Wittering in het Verenigd Koninkrijk en zet van daaruit de 
strijd boven bezet Europa verder. Tot 1945 draagt 349 bij 
aan de overwinning op Nazi-Duitsland door bijna dagelijks 
gevechtsoperaties te vliegen. In november 1944 wordt 
349Sqn, tot grote euforie van de manschappen, voor het 
eerst in België (Maldegem) gestationeerd om dan in mei 

1945 mede de oorlog te beëindigen in het Noord-

Duitse Varrelbusch. Tijdens WOII  zal het smaldeel 14 
Duitse vliegtuigen neerhalen en honderden gronddoelen 
uitschakelen, maar de tol voor de overwinning is hoog: 10 
piloten geven hun leven. 

Na een aantal omzwervingen in de Britse bezettingszone 
wordt het smaldeel in 1946 officieel overgedragen aan 
de nieuwe Belgische Luchtmacht. 50 jaar lang verzorgt 
349 vanuit Beauvechain de luchtverdediging van het 
nationale luchtruim en dat van onze bondgenoten, om 
aansluitend in 1996 te verhuizen naar KeeBee. 

Wanneer in 1989 de Berlijnse muur valt, valt ook het doek 
over de Koude Oorlog. Het naoorlogse status quo tussen 
Oost en West maakt plaats voor een wereld zonder 
afgelijnde ideologische blokken. De hiermee gepaard 
gaande instabiliteit wordt al snel duidelijk wanneer 
Joegoslavië vervalt in een gewelddadige burgeroorlog die 
de regio meesleept in een spiraal van geweld. 

Gedurende de jaren ’90 zal 349Sqn meerdere keren 
worden ingezet in de Balkan, de eerste gewapende 
operatie voor het smaldeel sinds WOII. Wanneer in 1999 
een einde komt aan de vijandigheden in Kosovo eindigt 
ook de inzet van Belgische F-16’s boven het gebied. 

Een ander gevaar steekt echter stilaan de kop op: 
extremisme. Na de aanslagen van 11 september wordt 
het Midden-Oosten op zijn beurt meegesleurd in een 
reeks gewapende conflicten. En het duurt niet lang 
vooraleer 349 opnieuw wordt ingezet om vrede en 
veiligheid te brengen, ditmaal in Afghanistan. In 2005 
en van 2008 tot 2014 biedt personeel van 349 vanuit 
respectievelijk Kabul en Kandahar luchtsteun aan de 

ISAF-troepen die in het land gelegerd zijn. 

Wanneer ook Irak in de zomer van 2014 dreigt te 
bezwijken onder het geweld van Daesh staat 349 paraat 
om de opmars van de terroristische beweging te stoppen 
en terug te dringen. 

75 jaar herdacht
Drie kwart eeuw staat het smaldeel paraat om in binnen- 
en buitenland vrede en vrijheid te brengen. Een rijke 
geschiedenis welke met trots gevierd mag worden. Vanaf 
maart vliegt de FA-070 dan ook rond met een speciaal 
Razzle Dazzle-schema. Razzle Dazzle is een camouflage-
patroon dat tijdens WOII door de geallieerde troepen 
werd gebruikt op schepen en gebouwen. Het doel ervan 
was camouflage te verzorgen op de hoofdzakelijk grijze 
horizonten en wolken van het Noordwest-Europese 
theater. 

Naast ons vliegende paradepaardje is het ook uitkijken 
naar een aantal andere bijzonderheden zoals een 75-years 
stripboek en een verfijnde Whiskey. In september wordt 
het jubileumjaar feestelijk afgesloten met een plechtig 
event op de basis. De eerste 75 jaar van 349Sqn zullen 
niet ongemerkt voorbij gaan.

75 jaar toekomst
Ondanks de al respectabele leeftijd van het squadron 
blijft het hart jong en het inzettempo van het personeel 
zeer hoog. Nog steeds zijn er 349’ers ontplooid voor 
Operation Desert Falcon en een volgende zending 
naar Estland voor de Enhanced Air Policing Mission 
is intussen in volle voorbereiding. Met oefeningen als 
Frisian Flag (Leeuwarden, NL) en Arctic Challenge (Bodo, 
NO) blijft het trainingsschema strak gevuld om piloten 
en grondpersoneel de nodige expertise en ervaring te 
bezorgen voor de toekomst. 

In haar jubileumjaar verwelkomt 349Sqn ook 2 nieuwe 
piloten, jong bloed in een ervaren smaldeel. Met haar 
gemotiveerde en getraind personeel, performant 
materiaal en de vooruitzichten op een opvolger voor de 
F-16 ligt er voor 349 dan ook een mooie toekomst in het 
verschiet. 
Op naar de komende 75 jaar 349 (F) Squadron!

La chasse…

349 (F) Squadron 
75 jaar ‘la chasse’
Onze ‘Jachtgeschiedenis’ in een notedop
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31 Squadron
Tactical Leadership Programm (TLP)
TLP 16-4: plannen, uitvoeren, leiden!

Van 2 november tot 1 december nam “Tobi” van 
het 31e Tiger smaldeel samen met “Silf” van 
het 350e smaldeel van Florennes, deel aan 
de flying course van het Tactical Leadership 
Program (TLP). Hiervoor ontplooiden zij 
samen met een detachement van een 50-tal 
personen naar de Base Aérea de Los Llanos 
in Albacete, Spanje. Samen met andere piloten 
uit Polen, Frankrijk, Spanje en Italië werden ze 
gedurende 4 weken aangeleerd hoe ze zeer complexe 
luchtoperaties moeten plannen, uitvoeren en leiden

Bij dergelijke Composite Air Operations of “COMAO’s” 
opereren verschillende types vliegtuigen, elk in hun 
specifieke rol, samen om een welbepaalde opdracht uit 
te voeren. Tijdens de oefening wordt iedere dag door 
de TLP-staf een volledig nieuw scenario voorgeschoteld 
en wordt een mission commander aangeduid die 
verantwoordelijk is voor het in goede banen leiden van 
de planning en uitvoering van de zending. 

Tijdens brainstormsessies in de planning worden 
allereerst de grote lijnen uitgetekend en worden 

afspraken gemaakt tussen de verschillende 
types vliegtuigen. Nadien wordt alles verder 
gecoördineerd teneinde het plan te verfijnen 
en ervoor te zorgen dat alles veilig verloopt. Dat 
klinkt eenvoudig maar er moeten meer dan 30 
vliegtuigen opstijgen vanop één enkele startbaan, 

die moeten allemaal tegelijk een zending uitvoeren 
en nadien moeten ze allemaal terug op dezelfde 
landingsbaan landen. Dit admin gedeelte van de planning 
neemt tijdens de eerste missies zeer veel tijd in beslag. 
Naarmate de oefening vordert, wordt dit bijna een 
routine en worden de scenario’s complexer gemaakt. 

Qua types zendingen variëren deze van “eenvoudige” air 
interdiction zendingen, waarbij eerst gezorgd wordt voor 
een luchtoverwicht vooraleer de gronddoelen worden 
aangevallen, tot scenario’s waarin zowel air superiority, 
close air support (waar jachtvliegtuigen troepen op 
de grond bijstaan), close escort (waar bijvoorbeeld 
helikopters van nabij moeten beschermd worden) en 
recce (verkenningsmissies) tegelijk moeten worden 
uitgevoerd. 

Ook het niveau van de gesimuleerde vijand gaat doorheen 
de oefening omhoog. Tijdens de laatste week is de grond- 
en luchtdreiging zo groot dat er geen sprake meer is van 
een absoluut luchtoverwicht en er tal back-up opties 
moeten worden ingebouwd om de zending succesvol te 
kunnen uitvoeren.

Een belangrijke factor tijdens de planning en uitvoering 
van de opdracht is de grote verscheidenheid van de 
groep. De verschillende types vliegtuigen hebben elk 
hun eigen capaciteiten met bijhorende procedures en 
tactieken. De deelnemers moesten dan ook relatief snel 
de voor- en nadelen van de F-16 MLU, de F-16C (52+), de 
M2000D, de F-18A, de F-18MLU, de EF-2000 (de Italiaanse 
en de Spaanse versie) en de Tornado leren kennen om te 
weten hoe ze de verschillende platformen best konden 
inzetten. De aircrew bar blijkt de plek bij uitstek om elkaar 
en elkaars vliegtuigen beter te leren kennen. De enorme 
flexibiliteit van de F-16 en de ervaring van hun piloten, 
zowel in training als in operaties, werd dan ook gretig 
uitgebuit door de groep.

Gedurende 4 weken zijn de piloten uit verschillende 
squadrons, van verschillende landen en met vliegend 
met verschillende vliegtuigtypes gegroeid naar één 
team die vlot en efficiënt alle scenario’s tot een goed 
einde brachten. Het was dan ook geen verrassing dat 
iedereen de TLP-course graduate badge samen met het 
bijhorend certificaat in ontvangst mocht nemen. Mission 
accomplished!

Foto’s: 31 Sqn
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Bij ons in KBAM
Het Kleine-Brogel Air Museum
De tijd van toen… Roger Dewever, de tweede korpsoverste van de 10 JBW

In de editie van “Bij ons in KeeBee’ van juli 2016 
hebben we het relaas gegeven van de oprichting van 
het KBAM alsook de werking ervan. In de volgende 
edities zoeken wij bepaalde deelaspecten (personen, 
organisaties, materiaal, feiten…) uit de historiek 
van de 10 W Tac summier te belichten. Voor meer 
diepgaande informatie of opzoekingen ben je altijd 
welkom in het KBAM. 

“Wie was de eerste korpsoverste was van de 10JBW?” De 
meesten zullen volmondig antwoorden met “Dumonceau de 
Bergendal”. Zijn ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog 
alsook zijn latere loopbaan binnen de Luchtmacht zijn 
in verscheidene boeken omstandig beschreven. Als we 
zouden vragen wie de tweede korpsoverste van de 10 JBW 
was,  zullen er waarschijnlijk weinigen kunnen antwoorden. 
Toch gaat het hier eveneens over een kleurrijk figuur 
ontsproten uit WOII: Roger Dewever. 

Roger Dewever wordt geboren op 20 mei 1917 als eerste 
zoon uit een Belgische-Frans huwelijk. Vader is op dat 
ogenblik frontsoldaat die door een charmante jongedame 
uit Bordeaux wordt “geadopteerd”, waarna van het één 
het ander komt. In 1926 keert het gezin terug naar 
België en vestigt zich in Asse. Zoals veel kinderen van 
frontsoldaten wordt Roger op twaalf jaar ingeschreven 
in de “Pupillenschool” van Aalst, waarna hij in 1936 de 
opleiding tot officier aan de Koninklijke Militaire School 

aanvat. 
Roger treedt daarop toe tot de Belgische Militaire 
Luchtvaart. Na een opleiding in Evere wordt hij op 
10 november 1939 gebrevetteerd als waarnemer en 
toegewezen aan het 3de Smaldeel van het 1ste Regiment. 
Toch wil Roger zelf leren vliegen en start hij op 03 januari 
1940 de pilotenopleiding in Gosselies als lid van de 83ste 
promotie. 
Bij de inval op 10 mei 1940 worden de vliegscholen 
geëvacueerd en vertrekt Roger met zijn smaldeel eerst 
naar Frankrijk, en op 25 juli naar Oudja in Marokko. 

Vanuit Marokko vertrekt hij met een aantal anderen 
(o.a. Dumonceau de Bergendal) per schip naar Groot-
Brittannië. Hij herinnert zich later “We kenden geen 
woord Engels, maar toen ik een meisje leerde kennen, 
maakte ik grote vorderingen…”. Hij treedt op 5 augustus 
toe tot de RAF maar hij moet zijn vliegopleiding vanaf nul 
herbeginnen: op 8 november 1940 de Elementary Flying 
Training School, op 3 april 1941 de Service Flying Training 
School en op 10 juli 1941 de Operational Training Unit op 
Spitfire I/II.
Op 30 augustus 1941 wordt Roger samen met andere 
Belgen ingelijfd in één van de Flights van 131 Squadron 
(Spitfire I/IIA) dat “op rust” gestationeerd is op RAF Ternhill, 
daarna op RAF Atcham. Zijn gekscheren en de manier 
waarop hij door het leven loopt, levert hem al snel de 
goedbedoelde bijnaam “Fool (‘t zotje)” op. In 131 Sqn vliegt 

Roger vooral oefenvluchten om zich te perfectioneren in het 
voeren van luchtgevechten. 
Op 14 november 1941 vervoegt Roger samen met een groep 
andere Belgische piloten het pas opgerichte 350 Squadron 
op RAF Valley. Daar bereidt het smaldeel zich voor om op 
termijn te worden overgeplaatst naar een vliegveld dichter 
bij het Kanaal, de frontlijn tussen de RAF en de Luftwaffe. 
De RAF is immers sinds begin 1941 overgeschakeld naar 
een meer offensieve houding om de Luftwaffe boven het 
Kanaal en Noord-Frankrijk uit te dagen, verliezen toe te 
brengen en zo ook vanaf juni 1941 als tweede front te 
dienen om het Russisch front te ontlasten. Weldra zal echter 
blijken dat deze “Leaning into France” de RAF meer verliezen 
kost dan dat het strategisch iets oplevert. Vanuit Valley 
neemt Roger deel aan de eerste operationele vluchten 
zoals beschermingsvluchten over de konvooien die vanuit 
de Atlantische Oceaan de Ierse Zee opstomen. Na korte 
verblijven op RAF Archam en RAF Warmwell, komt in april 
1941 de langverwachte overplaatsing naar RAF Debden, 
een vliegveld dichter bij het Kanaal. Op 28 april neemt 350 
met zijn Spitfire VB’s voor het eerst deel aan een actie boven 
bezet gebied maar Roger staat niet op het “Tote Board”. Op 
5 mei volgt dan zijn eerste zending langs de Franse kust 
maar een contact met de Luftwaffe blijft uit. Dan volgen de 
zendingen zich op en in mei en juni neemt hij deel aan 14 
operaties, telkens escortezendingen van een kleine formatie 
lichte bommenwerpers (“Circus” genoemd) die doelen in 
Noord-Frankrijk en de Belgische kuststreek aanvallen om 
zo ook de Luftwaffe (Jagdgeschwader 1 en 26) uit te dagen 
en verliezen toe te brengen. Roger krijgt in die periode een 
eigen Spitfire toegewezen: MN-B met serienummer AA835. 
Hij geeft het de naam “Stella Maris”.
Op 29 juni wordt 350 ingezet om met 12 Spitfires deel 
te nemen aan “Circus 195”,  een escorteopdracht van 
een formatie Bostons (lichte bommenwerpers) naar 

Hazebrouck. Eénmaal in het Franse luchtruim wordt de 
formatie aangevallen door Focke-Wulfs 190 van JG 26. 
Roger’s Spitfire wordt getroffen, verlaat de formatie en duikt 
steil naar beneden. Dat is het laatste wat zijn collega’s van 
hem zien en in het “Records Book” (oorlogsdagboek) van 
350 wordt voor die dag genoteerd “The squadron will miss 
P/O R. Dewever, a good chap”.
In werkelijkheid is Roger, nadat zijn Spitfire is getroffen, 
naar beneden gedoken met stukgeschoten motor om te 
ontsnappen. Hij weet op lage hoogte zijn vliegtuig weer 
op te trekken en maakt dan een noodlanding nabij Oye-
Plage (Noord-Frankrijk) waar hij snel gevangen genomen 
wordt. Toevallig heeft één van de Duitsers een fototoestel 
bij en fotografeert Roger en zijn vliegtuig. Deze foto’s 
worden daarop afgedrukt in “Der Adler”, het toenmalig 
propagandatijdschrift van de Luftwaffe. Langs die weg 
komt zijn vader enkele weken daarna te weten dat zijn zoon 
krijgsgevangene is.

Roger wordt na ondervraging afgevoerd naar Stalag Luft III 
in Silezië. Daar helpt hij mee aan de voorbereiding van de 
“Great Escape” waarbij een tunnel naar buiten het kamp 
wordt gegraven. Hij helpt door clandestien zand in twee 
lange zakken in zijn broekspijpen naar buiten te vervoeren 
en onopgemerkt te verspreiden.

Roger zoals afgedrukt in ‘Der Adler’

Roger als korpsoverste 10W

Roger in de cockpit van zijn Spitfire

De MN-B ‘Stella Maris’ na de noodlanding te Oye-Plage (F)
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Maj Vl Dewever als CO van 1 SQN te Florennes

Toch probeert hij op zichzelf te ontsnappen, wat lukt tijdens 
een tocht naar het zwembad buiten het kamp. Terwijl hij in 
zijn zelf gekleurd uniform in het station zit te wachten op 
een trein, wordt hij echter herkend door de kampdokter en 
eindigt zijn poging in een cel in het kamp. Deze straf heeft 
echter zijn leven gered: ondertussen heeft immers de grote 
ontsnapping plaats. De meesten worden echter gesnapt en 
op bevel van Hitler geëxecuteerd (waaronder Fl/Lt Picard, 
Belgische collega van Roger in 350 Sqn).
Op 29 mei 1945 keert Roger uit gevangenschap terug 
in Groot-Brittannië en vervoegt hij de Belgische Sectie 
van de RAF, die op 15 oktober 1946 het onafhankelijke 
“Militair Vliegwezen” wordt. Ondertussen trouwt hij met een 
voormalige Engelse WAAF (Women’s Auxilary Air Force). 
Pas benoemd als majoor wordt hij in juni 1948 bevelhebber 
van het smaldeel Administratie in de pas opgerichte 2 Wing 
te Florennes . Na een “Flight Leader Course” in Beauvechain  
wordt hij op 18 maart 1949 bevelhebber van 1 Smd op 
Spitfire XIV. Daar neemt hij op 22 juli 1950 deel aan de 
escorte van de DC 3’s die instaan voor de terugkeer van 
Leopold III naar België. Op 10 september 1950 eindigt zijn 
commando van 1 Smd.
Op 28 februari neemt Roger het bevel van de Vlieggroep 
10 Wing over van Maj Vl Prevot., nu op F-84 G. Naar 
aanleiding hiervan krijgt de FZ 61 de immatriculatie “RWD”. 
Op 9 november 1953 vertrekt hij op cursus waarbij Maj Vl 
Papejans de Morckhoven de functie tijdelijk overneemt.
Op 9 april 1954 neemt hij het bevel van de Vlieggroep terug 
over. Bij het vertrek van LtKol Vl Dumonceau de Bergendal 
op 20 oktober 1954 wordt Ltkol Vl Dewever aangeduid als 

Korpsoverste a.i. tot 7 maart 1955 waarna LtKol Vl Morai 
het bevel over de 10 Wing overneemt.
Na zijn pensionering in 1964 trekt hij zich terug in Engeland 
waar hij op 1 mei 1990 overlijdt in Lowestoft en daar wordt 
begraven.
Bronnen en foto’s: - Documentatiecentrum KBAM.
- “40-45,boven Schelde, Dender en Durme” door Cynrik De 
Decker-Jean-Louis Roba, 1996, Uitgeverij De Krijger.
- “Naissance et Développement de la base aérienne de 
Florennes” door Col Avi BEM e.r. Dambly André, Editions 
Studio Real Print.
- “90 Years 1st Squadron Stingers”, 2007

Kom gerust het KBAM eens bezoeken. Dat kan op dinsdag en 
donderdag vanaf 13.30 uur en/of neem contact met ons op 
voor meer informatie en actuele toegangsvoorwaarden via 
onze website op www.KBAM.be.

Foto: © Raf Verheyen
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Vlieg Groep
Op nieuwjaarsontbijt bij “Home Monsheide”
Bewoners verrassen met bubbels. 

Naar jaarlijkse traditie werd de Vlieggroep 10WTac 
als Peter van Home Monsheide uitgenodigd op het 
nieuwjaarsfeestje. Dit keer geen traditionele receptie, 
maar een tot in de puntjes verzorgd Nieuwjaar ontbijt 
in de knusse refter van Monsheide.

Met enkele afgevaardigden van de Vlieggroep mochten 
we aanschuiven aan de ontbijttafel. We kregen een 
plaatsje samen met de directeur van Monsheide tussen 
de vele enthousiaste bewoners. Verschillenden onder 
hen hadden de opdracht gekregen om het ontbijt klaar te 
maken voor iedereen, hierbij stonden ze dan ook meteen 
zelf in voor het opdienen. Het was bewonderenswaardig 
en hartverwarmend om te ervaren hoe behulpzaam, 
opgetogen en fier deze inwoners ons voorzagen van 
spijs en drank. Met veel enthousiasme, ‘goesting’ en 
inzet deden ze er alles aan om ons een tot in de puntjes 
verzorgd ontbijt aan te kunnen bieden. 
Na dit heerlijke ontbijt werden we verrast op een lekker fris 
glaasje bubbels, zelfs enkele van de bewoners mochten 
het glas heffen en namen een slokje. Aansluitend werd er 
door onze ‘baas’ van de vlieggroep - OSN 10 WTac LtKol 
Vlieger stafbrevethouder July Pascal - een mooie cheque 
ter waarde van €2500 overhandigd aan de directeur van 
Home Monsheide, de heer Rik Grevendonk. 
Er werd door OSN tevens bij vermeld dat zulks enkel 
kan verwezenlijkt dankzij de steun van al het personeel 
10WTac, zowel de bezielers van de spaghettilunch als alle 
deelnemers aan deze maaltijd VGp.
 
De Directeur bedankte de KeeBee’ers en benadrukte dat 
deze bijdrage in tijden van besparingen in de zorgsector 
uiterst welkom en bruikbaar is. De entourage van Home 
Monsheide stelt het erg op prijs welke inspanningen de 
10WTac en de Vlieggroep in het bijzonder allemaal voor 
hun bewoners levert. Naast de eetdag zijn er natuurlijk 
ook de diverse VIP bezoeken die de bewoners mogen 
brengen in Kleine-Brogel, iets waar zij steeds enorm naar 
uitkijken en volop van genieten.  

Tevens bedankte de directeur al diegenen die aanwezig 
waren op de Spaghettilunch en aldus hun steentje 
hebben bijgedragen tot het welslagen van dit evenement. 
Hij kijkt alvast uit naar een spoedig weerzien en een 
volgende editie.

Tot slot wil onze OSN dan ook al het personeel 10 
WTac bedanken voor jullie bijdrage, in de overtuiging 
dat onze spaghetti(dag) zeer gesmaakt werd. Vanwege 
de bewoners van Home Monsheide en de hele KeeBee 
vlieggroep: graag tot op de volgende Spaghettilunch in 
2017!

Oplettende ogen hebben zeker gemerkt dat sinds mid 
november 2016 de mobiele toren geïnstalleerd stond 
voor het Base Ops gebouw. Dit heeft te maken met de 
vervanging van alle radio- en communicatiesystemen in 
de huidige toren en Rapcon. Zo zullen we in de nabije 
toekomst een betere ground - ground, ground -air en 
air- ground communicatie kunnen garanderen. Dat dit 
geen wandeling over 1 nacht ijs was, werd wel heel snel 
duidelijk.

Wat was
In 2011 begonnen de verantwoordelijke diensten 
van de verschillende basissen te brainstormen over 
de operationele noden van een nieuw VCS (Voice-
Communication System). Onze huidige radio en 
communicatiemiddelen bleken hopeloos verouderd en 
waren dringend aan vervanging toe. Het nieuwe systeem 
moest conform zijn met de nieuwe Europese wetgeving, 
die een 8.33kHz interval garandeerde, en moest uitgerust 
worden met een zeer handige ‘crosscoupling’ functie. Jaren 
voorbereiding, uren discussies, honderden bladzijden 
papier en liters inkt later, kwam in 2015 eindelijk het 
groene licht om het nieuwe systeem te installeren op de 
Belgische militaire basissen. In de voorafgaande maanden 
werden Florennes, Bevekom, Pampa en Schaffen eerst 
voorzien van het nieuwe systeem. Momenteel loopt de 
transitie in Koksijde op volle toeren. Als laatste zullen 
ook alle mobiele torens uitgerust worden met de nieuwe 
systemen.

De transitie
De overgang van het verouderd systeem naar het 
nieuwe systeem had heel wat voeten in de aarde. 
Verschillende operationele beperkingen waren nodig om 

onze vliegoperaties veilig te laten verlopen. Alle diensten, 
van piloten tot controleurs, van radiotechniekers tot 
schrijnwerkers, aan iedereen werd een flexibele houding 
gevraagd en een out-of-the-box mentaliteit. Het is dan ook 
door dit doorzettingsvermogen, technische know-how en 
flexibiliteit dat dit project perfect op tijd is opgeleverd en in 
gebruik genomen zonder noemenswaardige problemen.

Wat is
Door deze operationele upgrade, zijn wij momenteel niet 
enkel volledig conform de nieuwe Europese wetgeving, 
maar garanderen wij ook een betere en duidelijkere 
communicatie, zowel grond-grond, als grond-lucht. Het 
nieuwe systeem biedt een zeer gebruiksvriendelijke 
interface doordat de controleur met veel meer technisch 
comfort zijn/haar core business kan uitvoeren.

Wat komt
De toekomst zal een nóg grotere verandering in petto 
hebben. Onze huidige stenen toren, toch wel de Eifeltoren 
van de basis, zal op relatief korte termijn plaats ruimen 
voor een volledig nieuw exemplaar. Dit nieuw pronkstuk 
zal groter en gebruiksvriendelijker worden dan de huidige 
toren. Het plannings- en productieproces zal het “design 
en build”-principe volgen, waardoor exacte plannen en 
3D-tekeningen spijtig genoeg nog niet beschikbaar zijn. 
Wél kunnen we met zekerheid zeggen dat de nieuwe 
toren ook onderdak zal geven aan enkele “nieuwe” non-
ATC diensten, zoals onder andere het Meteo station. 
Het nieuwe paradepaardje van onze ATC zal ingepland 
worden op de plaats waar momenteel het bosje gelegen 
is aan de taxiway richting de Bravo-zone, tegenover de 
RADAR antenne.

Air Traffic Control
Verouderde radio’s dringend aan vervanging toe
En een nieuwe toren in de pijplijn…
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Maintenance groep
Nieuwe radio’s ARC-210 voor onze F16’s
Betrouwbare communicatiekanalen als sleutel tot succes

Bij het uitvoeren van trainingsvluchten of operationele 
vluchten vormen betrouwbare communicatiekanalen 
steeds de sleutel tot succes. In dat kader werd de 
radio ARC-210 geïmplementeerd in de USAF. Al 
snel toonde deze nieuwe radio zijn meerwaarde en 
werd door Defensie een EPAF (partnership België, 
Nederland, Denemarken en Noorwegen) project 
opgestart om deze radio ook in onze Belgische 
F-16 ’s te implementeren ter vervanging van de 
AN/ARC-186 (VHF) COM 2 radio als onderdeel van 
het M6.5 modificatie programma. Er werden 45 
modificatiekits aangekocht teneinde de operationele 
vloot uit te rusten.
 

De ARC-210 is een radio die een hele vooruitgang 
betekent op gebied van radiocommunicatie. Allereerst 
heeft de radio een veel groter werkingsdomein, de ARC-
210 werkt zowel in de VHF (zoals de ARC-186) als in de 
UHF frequentieband, dit betekent dus ongeveer een 
verdubbeling van frequenties waarop het systeem kan 
uitzenden en ontvangen. De radio heeft eveneens een 
breed gamma aan werkingsmodes: anti-jam (door middel 
van frequentie hopping), maritiem (voor de communicatie 
met o.a. schepen), scanning (doorlopen van verschillende 
frequenties in een bepaalde volgorde), ATC (Air Traffic 
Control),….

Een tweede grote vooruitgang is de signaalkwaliteit. De 
ARC-210 is een digitale radio waardoor het signaal dat 
wordt uitgestuurd en ontvangen van zeer hoge kwaliteit 
is. Positieve feedback die door alle testpiloten werd 
geleverd. De goede kwaliteit wordt tevens bewaard 
voor de versleutelde communicatie. Deze bleek een 
probleem te zijn met de vorige radio maar na installatie 
van de ARC-210 is er niet langer een verschil te merken 
tussen versleutelde en niet-versleutelde communicatie. 
Het spreekt voor zich dat dit een meerwaarde betekent 
voor veilige communicatie gedurende operaties.

Deze uitbreiding in functionaliteiten en mogelijkheden 
betekenen zowel voor de piloten alsook voor de 
techniekers een nodige uitbreiding aan kennis. Bijscholing 
is dus ook noodzakelijk om op de hoogte te blijven 
van deze nieuwe technieken en processen. Dergelijke 
cursussen werden gedurende de eerste modificaties 
verzorgd door mensen van Rockwell Collins en zorgden 
voor een grondige kennis van het systeem alvorens 
er effectief mee werd gevlogen. Dit alles vraagt een 
constante inspanning van de verschillende betrokkenen 
maar zorgt ook steeds voor nieuwe uitdagingen.

Technische modificaties worden steeds voorgeschreven 
door de materieelbeheerder door middel van een TCTO 
(Time Compliance Technical Order). Deze komt uiteraard 
niet op een dag tot stand maar vergt maanden aan 
voorbereiding. Zo werd er een bezoek uitgevoerd door 
LM Aero in de zomer 2013 om de verschillen op te 
lijnen tussen de Belgische F-16 en de modificatie die 
reeds werd uitgevoerd op de toestellen van de USAF. 
Na maanden aan studie werd beslist om de kitproofing 
te laten uitvoeren door SABCA op de FA101, die werd 
gedoopt tot Lead To Fleet. SABCA Gosselies werd tevens 
opgedragen om de voorgeschreven modificatie te 
vertalen in PIR (Production Inspection Report) die nadien 
kunnen gebruikt worden door 2W Tac en 10W Tac om 
de andere vliegtuigen te modificeren in de eenheden. Bij 
de werkzaamheden in SABCA werden ook verschillende 
technici van de eenheden betrokken om concreet te 
bekijken welke systemen moeten worden uitgebouwd en 
een inzicht te krijgen in de ligging van de nieuwe kabels: 
plaatslagerij, elektriciteit en avionica. 

Eenmaal de 289 bladzijden aan instructies uitgeschreven 
en de TCTO gepubliceerd, mocht 2W Tac de spits afbijten 
met de werkzaamheden op de FA133. Tijdens deze 
periode verleenden onze technici geregeld steun aan 
de collega’s van 2W Tac teneinde hun initiële expertise 
verder uit te bouwen.

In 10W Tac werden vorig jaar 2 vliegtuigen gemodificeerd: 
FA131 en FA095. Wegens kinderziektes liep het 
programma echter wat vertraging op. Maar met de 
steun van LM Aero werd al snel gevonden dat een 
bijkomende weerstand moet worden geïnstalleerd om 
te beantwoorden aan de operationele vereisten en het 
probleem te verhelpen.

De F-16 is wereldwijd gekend om zijn stijlvolle en compacte 
bouw. Dit maakt het voor de technici uiteraard niet 
eenvoudig om grote werkzaamheden uit te voeren. Ze 
moeten zich letterlijk in duizend bochten wringen. De 

voorzieningen voor de nieuwe radio vereisen nieuwe 
kabels die lopen van in de cockpit tot aan de wheelbay. 
Hiervoor moeten dus praktisch alle systemen worden 
uitgebouwd hetgeen een lange en gedetailleerde studie 
van onder andere blauwdrukken vergt.

 

Deze blauwdrukken vormen de bijbel voor de routing van 
kabels in het vliegtuig. Elke kabel moet op de exacte plaats 
en met de juiste precisie worden aangebracht. Zoniet 
loopt men nadien het risico dat meerdere kabels mekaar 
raken, beter bekend als “chafing”, en voor mogelijke 
kortsluitingen of ongewenste fenomenen kunnen zorgen.
De modificatie van de FA131 was een echte studieronde. 
Elke instructiepagina werd nauwkeurig bestudeerd en 
stap voor stap uitgevoerd. De technische capaciteiten van 
de specialisten verdienen hier een bijzondere vermelding. 
Zo deden zij zelf voorstellen naar de materieelbeheerder 
om bepaalde zaken in de modificatie aan te passen en de 
werkzaamheden te vereenvoudigen. Dit werd gevalideerd 
door SABCA en LM Aero. Een besparing in tijd met het 
oog het vliegtuig zo spoedig mogelijk op de Flight Line te 
krijgen.
De modificatie wordt uitgevoerd tijdens de 300Hr fase-
inspecties van de F-16 teneinde de onbeschikbaarheid 
van de vliegtuigen te beperken. Deze wordt verlengd 
van gemiddeld 30 naar 50 werkdagen. Ook werd reeds 
1 vliegtuig omgebouwd buiten de fase-inspectie.  Deze 
planning is vaak een huzarenstukje aangezien met vele 
parameters rekening moet gehouden worden: het aantal uit 
te voeren fase-inspecties om het gewenste potentieel aan 
vlieguren te genereren, het aantal technieker specialisten, 
de operaties, grote modificatie-programma’s in SABCA,… 
kortom geen eenvoudige opdracht die met groot succes 
wordt uitgevoerd door MOC (Maintenance Operational 
Control) en Technisch beheer/Technieker specialisten van 
Flight Inspectie & Modificatie en Flight Interventie.
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Hasseltsesteenweg 143 | Beringen
T 011-458383 | www.felix-jos.be

open: ma-vr: 09-12u & 13-18u
                  za: 09-12u & 13-16u

CB 1100 RS XV 950 
Scrambler

we hebben ook een grote voorraad tweedehands motoren & scooters : 
meer info op www.felix-jos.be

dinsdag tot vrijdag
9:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00   
zaterdag
10:00 - 12:00 & 13:00 - 18:00 

MOTOGEEL
Winkelom 83
2440 Geel
www.motogeel.be

MODERN CLASSICSBOEK VANDAAG EEN TESTRITAAN ONZE STAND

Foto: © Raf Verheyen
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Nieuwjaar is nog maar pas voorbij en het is alweer 
bijna Pasen. De tijd gaat snel maar de winterslaap 
voor de spotters is dan vlug vergeten.  Het wordt weer 
aangenamer aan den draad alhoewel de winter ons 
dit jaar toch wel een beetje met rust gelaten heeft.
 
Ik stond wel versteld toen een tijdje geleden Zaventem 
met een lumineus idee kwam om de spotters een deel 
van de bewaking te laten overnemen. Zij weten als 
geen ander wanneer er vreemde dingen rond het veld 
gebeuren. In KeeBee doen we dat al jaaaaren ;) . 
Maar nu staan we alweer klaar voor de gebeurtenissen 
die dit jaar onze hobby weer kleur zullen geven.
Het startschot werd gegeven door Gizmo met het oefenen 
voor zijn nieuwe show.  Zijn laatste jaar gaat het beste 
worden. Blizzard blijkt nog wel in zijn mandje te liggen.

 

De laatste tijd worden we ook verwend door de Alpha Jets. 
Binnenkort zullen hun activiteiten in Frankrijk stoppen en 
wie weet wat de toekomst voor de opleiding gaat zijn. Het 
zal allemaal afhangen van de (eindelijk) in gang gezette 
opdracht om een vervanger van onze trouwe F-16 te 
zoeken.
Niet alleen de F-16 krijgt een opvolger maar ook ons 
trouwe werkpaard C-130 is op zijn laatste vleugels aan 
het vliegen. Zijn geweldige carrière komt stilaan tot een 
einde. De nieuwe A-400 bracht ons voor de eerste keer 
een bezoekje.

Dit jaar zullen er in KeeBee ook een aantal nieuwe paints  
geboren worden. In het volgende boekje zullen deze 3 
wel uitgebreid aan bod komen.
Wat je niet dikwijls ziet in ons luchtruim, een 
onderschepping door de QRA en dan ook nog pal boven 
ons hoofd in KeeBee.

 

KB Spotting Team
Hobby met kleur.
Time flies having fun...

© Andrew Timmerman

© Toon COX

© Mathias BIJNENS

© Mathias BIJNENS

© Raf VERHEYEN © Andrew TIMMERMAN

© Andrew TIMMERMAN

© Mathias BIJNENS

© Foto rechts: Andrew TIMMERMAN

Foto tijdens jobdag geörganiseerd door KeeBee.

Peter Schelen

Gizmo in volle actie tijdens het voorbereiden van zijn show 
2017

Prachtige foto van ons ‘werkpaardje’ tijdens het aanvliegen 
op KeeBee.
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Club Ten News
Van en voor KeeBee’ers
Van bootje varen op de Maas tot afdalen in een steenkoolmijn.  

‘Club Ten’ is een vereniging van en voor alle vrijwilligers 
en onderofficieren van KeeBee met als doel het 
samenbrengen van haar leden. 
Jaarlijks organiseren wij enkele sociale activiteiten 
waaronder 3 speciale maaltijden (met bediening en een 
glaasje wijn) en 2 uitstappen.

Onze 1ste uitstap zal plaatsvinden op 1 juni 2017, waarbij 
we van een rondvaart op de Maas genieten en zo naar 
Thorn (NL) varen.
Onze 2de uitstap is gepland op 28 september 2017. Dan 
bezoeken we de steenkoolmijn van Blegny, gevolgd door 
een gezellig samenzijn.
Tevens zorgen we ervoor dat de personen die met pensioen 
vertrekken, een prachtige litho als afscheidsgeschenk 
krijgen voor hun jarenlang lidmaatschap van Club Ten.
 

Word lid en geniet van onze eerste uitstap naar……
 “ Het mooie witte stadje Thorn” d.m.v. een boottocht.
We stappen op aan het Tegelhuuske te Ophoven voor 
een boottocht naar Thorn. Terwijl het water aan ons 
voorbij kabbelt, kunnen we genieten van een heerlijke tas 
koffie met belegde broodjes. 
 
Eenmaal aangekomen in Thorn is er een vrije 
rondwandeling. Het prachtige miniatuurvorstendom is 
van begin 11de eeuw en aanvankelijk ontstaan met een 
abdis en 20 adellijke kloosterdames �. Het stadje had een 
eigen munt en rechtspraaksysteem. Vervolgens keren 
we met de boot terug naar Ophoven, waar we gaan 
genieten van een heerlijk aspergediner in een plaatselijk 
restaurant.
Na de maaltijd sluiten we af met een gezellig samenzijn met 
de nodige versnaperingen aan de prachtige Maasoevers.

Ben sje actieve KeeBee’er, vrijwilliger of onderofficier, sluit 
je aan bij Club Ten en ontmoet andere
KB’ ers en leer hen beter kennen!

Het volstaat om jaarlijks € 9,00 lidgeld over te maken:

CLUB TEN -SVK, Vliegbasis Kleine-Brogel 3990 PEER
IBAN-code: BE04-0012-5550-3231
Vermelding: “Naam + stamnummer + Lidgeld SVK-2017”

OF… neem contact met:
- Voorzitter Guido Nowak (Smd M Avn – Tf 2368)
- Ondervoorzitter Vanhoof Peter (Bex MT – Tf 2579)
- één van de commissieleden van uw smaldeel.
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Op vrijdag 16 december 2016 nam Adjudant-majoor 
Dany Verleyen tijdens een parade officieel afscheid 
als RSM van ‘zijn’ vertrouwde KeeBee. Vooraleer 
van het pensioen te mogen gaan genieten vanaf 
1 januari 2017 diende Dany zijn opvolger nog voor 
te stellen aan de troepen van 10W Tac. Tijdens een 
gecombineerde plechtigheid werd Adjudant-Majoor 
Luc Braeken aangesteld als nieuwe Korpsadjudant 
van onze eenheid. Wij vroegen aan de kersverse RSM 
om zich in ons magazine eens uitgebreid voor te 
stellen aan jullie. Dames en heren, ziehier een klein 
portret van uw nieuwe KeeBee Korpsadjudant.
 

Ik ben Luc J. Braeken, geboren op 15 november 1964 te 
Neerpelt en opgegroeid in Eksel. Ik ben 30 jaar gelukkig 
gehuwd met Ingrid en ben vader van een zoon Niels (28) 
en een dochter Raike (24). Momenteel woon ik met mijn 
gezin in het centrum van Overpelt. In mijn vrije tijd sta ik 
wel eens graag in de keuken om wat te kokkerellen en 
om dit te compenseren ga ik regelmatig lopen, wandelen 
en zwemmen.Tijdens mijn wandelingen neem ik mijn 
camera mee om het natuurschoon op foto vast te leggen.

In september 1984 vervoegde ik Defensie in de toenmalige 
Technische School van de Luchtmacht, nu Koninklijke 
School voor Onderofficieren (KSOO), te Saffraanberg. Hier 
volgde ik in het eerste jaar de richting A2C Elektronica en 
in het tweede jaar kreeg ik de specialisatie Integrated 
Weapons Systems (IWS) F-16.

In juni 1986 muteerde ik naar de 10 W Tac te Kleine 
Brogel waar ik tewerkgesteld werd in de sectie IWS van 
het smaldeel Elektronica & Telecommunicatie (E&T). 
Hier heb ik enorm veel ervaring kunnen opdoen tijdens 
het werken op de F-16 systemen zowel ‘on base’ als 
tijdens verschillende buitenlandse zendingen. In 1996 
nam ik deel aan de eerste operationele ontplooiing van 
de F-16 in de DATF samenwerking met de Nederlandse 
Luchtmacht in Villa Franca, Italië.

In september 2003 deed ik inwendige mutatie van het 
smaldeel E&T naar het Bureau voor Quality Management 
(BQM) op de Maintenance Groep van onze eenheid. Hier 
hield ik me vooral bezig met de opvolging van het correct 
invullen van de vliegtuigformen.

Na mijn vorming Hoger Onderofficier (HOO) in het 
voorjaar van 2005, verliet ik de 10 W Tac om mijn kennis 
en ervaring in de IWS systemen toe te passen op het 
Avionics (Avx) bureel van de Generale Staf Material 
Resources – Afdeling systemen (DGMR-Sys). Van augustus 
2005 tot oktober 2011 werkte ik onder andere mee aan 
de F-16 Mid Life Update (MLU) tapes M3, M4 en M5. 
Ook aan de inwerkingsstelling van systemen zoals Joint 
Helmet Mounted Cueing Sytem (JHMCS), Sniper ATP, EGI 
en DVR heb ik actief kunnen meewerken. Het was ook 
hier dat ik al een eerste keer mocht samenwerken met 
onze huidige BaseCo.

Sinds oktober 2011 was ik werkzaam als Adjunct Flight 
Commandant van de Flight Avionics van het smaldeel 
E&T. Hier werkte ik samen met een gedreven en zeer 
gemotiveerd team om de huidige uitdagingen in de Avx 
wereld aan te gaan. Dagelijks worden de kort op elkaar 
volgende modificaties gepland en uitgevoerd met een zo 
klein mogelijke impact op de vliegactiviteiten.

 Omdat ik regelmatig, zowel op de werkvloer in KeeBee 
als tijdens buitenlandse zendingen als Chief Repair of 
NATO Evaluator, aangesproken werd door collega’s om 
even hun hart te luchten, een probleem aan te kaarten 
of om hun even bij te staan om een probleempje op 
te lossen, heb ik in het voorjaar van 2015 een vorming 
Vertrouwenspersoon (VP) gevolgd en ben ik sinds juni 
2015 ook actief als VP binnen de eenheid.

Ik denk dat de combinatie ervaring op verschillende 
diensten, mijn levenservaring én de vorming als VP 
mij goed van pas zal komen tijdens mijn jaren als 
Korpsadjudant die er nog aan staan te komen.

Ondanks het zeer drukke werkschema, de vele opdrachten 
en oefeningen worden alle taken in
10 W Tac door het voltallige personeel op een kwalitatief 
hoogstaand niveau uitgevoerd. Momenteel steken 
vele vragen en onzekerheden over de toekomstige 
carrièremogelijkheden en
-verlopen de kop op. Het is dan ook mijn betrachting 
om de medewerkers van onze mooie eenheid goed te 
kunnen bijstaan in de onzekere periode die nu voor ons 
ligt.
Ik hoop als Korpsadjudant een rol te kunnen spelen 
zodat iedereen zich in zijn of haar job gewaardeerd en 
gerespecteerd blijft voelen zodat de sfeer in KB optimaal 
blijft met de leuze ‘Mission First, People Always’ steeds in 
hoog in het vaandel houdend.

Op deze manier wil ik graag meewerken om de waarden 
van de onze militairen en de eenheid waarin ze werken 
positief te laten uitstralen naar onze collega’s binnen 
Defensie en van 701 MUNSS.

Adjudant-majoor Luc Braeken

Korpsadjudant 10W Tac
Adjudant-majoor Luc Braeken stelt zich aan u voor.
Een kennismaking met onze nieuwe RSM…
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25 jaar geleden, op 18 mei 1992, aanvaardde de 
Maintenance Groep (MGp) van 10 W Tac, tijdens 
een plechtigheid in de toenmalige Officiersmess, het 
peterschap over het Sint-Elisabethschool in Wijchmaal. 
Deze school biedt buitengewoon kleuter- en lager 
onderwijs aan voor kinderen van 2.5 tot 13 jaar, 
met als specialisatie onderwijs aan kinderen met een 
autismespectrumstoornis (ASS).

De opzet van de Maintenance Groep is materiële 
en financiële steun te leveren aan deze school door 
coördinatie en organisatie van activiteiten voor kinderen 
met een beperking. Deze activiteiten bestaan uit een 
sportdag voor de kinderen, een eetdag op de basis voor 
de militairen en sympathisanten, een sinterklaasfeest voor 
deze kinderen in hun eigen school en een sponsorloop.
De 26ste sponsorloop heeft dit jaar plaats op 2 juni 2017 
op initiatief van 701 MUNSS, ten voordele van en samen 
met de St-Elisabethschool. Ook dit jaar wordt deze 
‘Sint-Elisabeth Run’ of ‘Charity Run’ ondersteund met 
personeel en materieel van de MGp.
Het is de bedoeling om met zoveel mogelijk deelnemers, 
militairen, schoolkinderen en –personeel, een zo groot 
mogelijke afstand te lopen en daarom rekent de MGp op 
de hulp van vele militairen van de 10 W Tac.
De sponsors leveren een financiële bijdrage in functie van 
de gelopen kilometers.

Het parcours is 25 Km lang en het startschot wordt voor 
de Belgische en Amerikaanse militairen om 08:45 uur 
gegeven aan het U.S. Det (WH Kaulille). Ook wandelaars 
zijn welkom, hun parcours is 10 Km lang en zij vertrekken 
gelijktijdig met de eerste lopers. 
Deze sponsorloop wordt op een gemoedelijk tempo 
gelopen en onder leiding van Belgische en Amerikaanse 
lopers. Naarmate men de aankomst nadert, voegen de 
deelnemers van de korter gekozen afstanden (15 Km - 10 
Km en 5 Km) in, zodat we gezamenlijk toekomen met de 
wandelaars aan de St-Elisabethschool.

Op 13 oktober 2017 staat de jaarlijkse eetdag op het 
programma en gaan we lekker smullen van heerlijke 
ribbetjes in ons Hof Bergendal. De volledige opbrengst 
ervan is uiteraard steeds ten voordele van de school. 
Zo zorgen we dan tijdens de Sinterklaasperiode voor 
snoepgoed voor de 250 leerlingen die dan ook door ons 
goedheilig man in hoogsteigen persoon wordt verdeeld 
op hun sinterklaasfeest. 
De jaarlijks nieuwjaarswensen gaan dan weer steeds 
gepaard met de overhandiging van de cheque met de 
opbrengsten van het afgelopen jaar. Dit geld kan dan 
nuttig besteed aan een project welke door de school 
wordt voorgesteld. 
Neem dus massaal deel aan onze ‘Charity Run’ op vrijdag 
2 juni 2017, onze eetdag op 13 oktober 2017 en steun zo 
mede onze petekinderen van de Sint-Elisabeth school te 
Wijchmaal!

Peterschap 
Maintenance Groep
Sponsorloop, Sint-Elisabeth Run, Charity Run
Sint-Elisabethschool te Wijchmaal
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Defensie en werving: 
het informatiecentrum (IC) te Hasselt. Voor elk wat wils!
Een gesmeerde samenwerking met KeeBee

“Defensie is niet alleen de grootste werkgever in Limburg 
maar ook de enige die mensen zoekt zonder ervaring! 
Jongeren die in de eerste plaats militair willen worden 
maar daarbuiten ook interesse hebben voor een 
bepaalde specialiteit kunnen bij ons aan de slag. We 
hebben voor elk wat wils en voorkennis is helemaal niet 
nodig!”. Dit is een mogelijke openingszin van een Active 
Recruiter van het Informatiecentrum (IC) Hasselt.

In het kader van onbekend maakt onbemind trekken 
wij de straat op om het grote publiek duidelijk te 
informeren over onze opdrachten en wat de studie- en 
loopbaanmogelijkheden zijn bij Defensie. De meeste 
mensen hebben hier immers een onvolledig beeld over. 
Bij het woord “soldaat” denken zij onmiddellijk aan 
vechten maar het is zo veel meer dan dat, niet?

Hoe dan wij dit nu? Gezien de jongeren ons doelpubliek 
zijn, proberen we natuurlijk vooral hen te bereiken. In 
de eerste plaats proberen we maximaal naar scholen 
te gaan om daar de 5e en 6e jaar leerlingen toe te 

spreken. Wij gaan hen niet overtuigen maar louter weg 
informeren over de mogelijkheden. Soms zetten we dit 
kracht bij door een jonge militair of zelfs een volledige 
operationele sectie mee te nemen om hen zodoende te 
enthousiasmeren voor het militaire beroep. Maar het kan 
nog beter, bv. door met een school op bezoek te gaan 
bij een eenheid om te zien wat onze militairen daar nu 
effectief dagelijks doen. In dit kader is de samenwerking 
tussen IC Hasselt en jullie vliegbasis Kleine-Brogel een 
schoolvoorbeeld! Niet alleen de burenkijkdag maar ook 
de regelmatige scholenbezoekdagen staan in het kader 
van de rekrutering van toekomstige medewerkers.

Verder staan wij op job- en studiebeurzen en werken we 
samen met VDAB en alle andere mogelijke instellingen 
om potentiële kandidaten voor Defensie te bereiken. 
Maar dit contact is maar de eerste fase in gans het 
proces. Nadien geven we hen huiswerk mee nl. het 
consulteren van onze jobsite. Hierop staan niet alleen 
al de vacatures met de nodige uitleg maar ook al de 
jobdagen die Defensie organiseert. Neem zelf eens een 
kijkje op www.mil.be/jobs want de meeste militairen 
weten zelf niet wat er allemaal aangeboden wordt. De 
bedoeling is dan dat ze afspraak maken bij ons in het 
Informatiecentrum te Hasselt. Dit is fase 2 en ze krijgen 
dan een gedetailleerde uitleg volledig op maat waarbij 
ouders en/of sympathisanten ook welkom zijn. Idealiter 
laten ze dit nog allemaal even bezinken om zich nadien 
al of niet te komen inschrijven voor een vacature (fase 3). 
Wat vertellen we hen? In functie van hun leeftijd en 
hun diploma, lijsten we hen de mogelijkheden op per 
personeelscategorie en per component. Dit moet 
natuurlijk in verstaanbare taal gebeuren. De soldaat (max 
26 jaar) vergelijken we met een geschoolde arbeider, de 

onderofficier (max 33 jaar) met een ploegbaas/technicus 
en de officier (max 33 jaar) met een manager. Er wordt 
hen dan ook verteld hoe de respectievelijke opleiding 
zal verlopen.  Wij gaan hen niet sturen maar opnieuw 
louter informeren. De mogelijkheden bij de verschillende 
componenten zijn immers enorm, (bijna) alles kan! Wij 
gaan op basis van hun interesse(s) wel accenten leggen 
op gevechtsfuncties, steunfuncties (technisch of niet-
technisch), …

Maar daar moet je wel wat voor doen! Inderdaad, het 
is een wedstrijd want in het beste geval hebben we 
voor de meeste vacatures veel meer kandidaten dan 
plaatsen dus volgt er eerst nog een selectie. Dit omvat 
niet alleen een medische keuring maar ook cognitieve, 
fysieke en psychotechnische selectieproeven met een 
interview als afsluiter. Heeft de sollicitant wel het juiste 
profiel om militair te worden in het algemeen en voor 
een leidinggevende en/of bepaalde specialiteit in het 
bijzonder? Voor bepaalde vacatures volgen nadien nog 
academische proeven.

Is er toekomst bij Defensie? Zeker wel en zelfs in het 
systeem “beperkte duur”. Defensie zet in de toekomst 
meer en meer in op interne werving waardoor er na 
een kandidatuur van 3 jaar voldoende kansen zullen 
zijn om in functie van de toekomstige behoeften de 
overgang te maken naar het beroepskader en/of de 
hogere personeelscategorie.  Je moet er gewoon voor 
zorgen dat je een goede militair wordt! 
Beste collega, elke jongere of school of eender welke 
organisatie kan u in principe aanspreken (of omgekeerd!) 
en u kunt met hen ook uw ervaringen delen maar we 
vragen met aandrang om hen snel door te verwijzen naar 
het IC Hasselt gezien de complexiteit van onze rekrutering. 
Enkele op deze manier kunnen we hen volledig en correct 
informeren over een eventuele loopbaan bij Defensie!

Informatiecentrum Hasselt
Guffenslaan 24
3500 Hasselt
02/44 31 300
ic.hasselt@mil.be

Foto’s: © PR 10W Tac38 39



Sport bij ons in Keebee
Nieuwe  atletiekpiste in KeeBee

Op 14 Dec zegende het Commando van onze Wing 
samen met onze Amerikaanse collega’ s van het 
701 Munss plechtig de gloednieuwe atletiekpiste in. 
Onder de vorm van  - hoe kan het ook anders - een 
kleine competitie, mochten beide Commanders en 
hun teams het beste van zichzelf geven.

De te korte en verouderde piste werd vorig jaar gedurende 
maanden grondig onder handen genomen. De oude 
gravellaag werd afgegraven en ook de onderlaag en oude 
boordstenen moesten eraan geloven.
Tussen de nieuwe boordstenen werd een stevige 
vocht doorlatende bedding met daarop een onderlaag 
aangelegd. De rode tartan toplaag, afgewerkt met 
de nodige witte belijning geeft de nieuwe piste een 
topuitstraling. Ze meet nu wel degelijk 400 m en heeft 4 
banen.
Meteen werd ook onze eigen Finse piste 10W TAC 
uitgetest. Meer nieuws hierover in een volgende editie.

Op 23/02 werd dit kampioenschap gelopen, dat 
al jaren door het 29ste Bataljon Logistiek van 
Grobbendonk in samenwerking met de Defensiestaf 
wordt georganiseerd.

Door de weersvoorspellingen met windkracht 8 tot 
11 Bft koos de organisatie terecht in extremis, om 
niet het vaste parcours in het nabijgelegen bos 
te gebruiken, maar voor een in allerijl uitgezette 
omloop in de kazerne. Een uur voor de start werd 
dan ook een verkenningstoer ingelast. Puike prestatie 
van de gehele organisatie!

Het 10 Wing team kwam echter met een halve bezetting 
aan de start. Bij de Masters komen plotse blessures iets 
meer voor en het herstel duurt meestal ook iets langer. 
Door plotse afzeggingen verdedigden dan ook slechts 1 
dame en 6 heren de kleuren van onze Wing. Dat moet 
toch beter kunnen in de toekomst?

Gezien de start met 345 deelnemers op het einde van 
een platform plaatsvond, met aansluitend een smalle 
weg, was het vooral zaak om snel te vertrekken en 
niet in het pak verzeild te geraken. Het parcours was 
vrij afwisselend met voldoende inhaalruimte en slechts 
enkele haakse bochten of gladde stroken. Tussen de 
grote loodsen en op de open parkeerplaatsen was het 
wel beuken tegen de windstoten. Gelukkig bleef het 
tijdens de wedstrijd droog! 

1Sgt-chef Christa Bloemen behaalde een mooie 5de 
plaats bij de dames. In de herenreeks strandde Adjt-
chef Ronnie Driesen helaas op enkele seconden van 
een podiumplaats en eindigde verdienstelijk 4de. Verder 
behaalden Adjt Kris GEETS en 1Kpl-chef Johan Wouters 
respectievelijk een zeer mooie 32ste en 34ste plaats. 
Adjt Erwin Hamers eindigde op de 77ste plaats. Verder 
volgden Adjt Marc Cuyvers op de 148ste en Kpl Ivan 
Driesen op de 189ste plaats.

Belgisch Kampioenschap Cross voor de Masters

Finse piste
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PR News
Een militair doet altijd aan Publieke Relaties!
Wees ten allen tijde een ‘local recruter’ in je omgeving

Vele militairen zijn er nog steeds van overtuigd dat 
‘Publieke Relaties’ - kortweg ‘PR’ -  niets is voor een 
militair, en dus al zeker niets voor henzelf. Het tegendeel 
is echter waar. Elke militair is een uithangbord van 
Defensie en zo meteen ook een eerste aanspreekpunt 
binnen het eigen netwerk van familie, vrienden, 
kennissen, buren,... De toekomst van Defensie hangt 
meer dan ooit af van ons als militairen zelf. Wij voeren 
onze jobs uit op een zeer professionele, gedisciplineerde 
en integere manier. Ook buiten ons werk vallen we vaak 
door onze ‘attitude’ op in positieve zin. Tijd om hier ook 
individueel op een positieve manier mee naar buiten te 
treden in deze moeilijke tijden. Waar een militair is, is 
een weg!

Met onze specifieke militaire opleiding en met of zonder 
de herkenbare uniformen vallen we vaak op in ‘burger 
midden’, zelfs zonder het te beseffen. Ons netwerk en 
onze omgeving kennen ons als mensen die goed weten 
wat we willen, waar we mee bezig zijn en stevig in onze 
bottines staan. De één is voorzitter van de ouderraad, 
de ander trainer van een sportclub, secretaris van een 
muziekvereniging of de voortrekker in het burencomité. 
We zijn denkers, doeners, durvers, betrouwbaar en 
rechtschapen. Onze zin voor initiatief en ons instinct om 
een stap naar voren te zetten als de rest terugdeinst, 
maken van ons bijzondere en graag geziene figuren in 
onze burgeromgeving. Jawel collega’s, dit is jullie lokale en 
prima PR ‘pur sang’!
Defensie krijgt stilaan het respect dat het al lang verdient. 
Op de talrijke TV- en internetbeelden van de aanslagen 
van 22 maart ‘16 zag de wereld hoe onze Belgische 
militairen plichtsbewust en kordaat de luchthaven van 
Zaventem binnen stapten. Terwijl anderen zich in paniek 
een weg naar buiten baanden of net ter plaatse bleven 
om sensatiegeil de slachtoffers te filmen, gingen onze 
collega’s op gevaar van eigen leven onbevreesd richting 
het onheil. Ze namen initiatief, leiding en met het wapen 
in aanslag en de zintuigen op scherp redden ze integer 
en roemloos talrijke levens. 
Net voor het ter perse gaan van dit magazine trouwens 
maakte de Antwerpse politie op donderdag 23 maart 2017 
bekend dat ze die dag een mogelijke aanslag verijdelden 
op ‘De Meir’. Tijdens deze persconferentie op de 
nationale zenders hoorde je verschillende zinnen starten 
met dezelfde woorden: ”Onze collega’s van Defensie…”, 
waarbij de persconferentie werd afgesloten met een dank 
aan Defensie in naam van alle Antwerpenaren. Dankuwel 
collega’s, dit is nationale PR dankzij onze unieke training, 
alertheid en aanpak!
De informatiecentra (IC) van Defensie zoals het IC Hasselt, 
treden al sinds jaren naar buiten in naam van ons 
departement en staan zo op tal van beurzen. Ze maken 
dan gebruik van collega’s van de diverse eenheden van 
Defensie (vakspecialisten zoals jullie) om de jongeren en 

werkzoekenden te woord te staan over hun jobs. Ook 
10W TAC draagt vaak zijn steen bij door het leveren van 
‘local recruters’ die dan zelf aan den lijve ondervinden dat 
de belangstelling voor Defensie zeer groot is, vaak groter 
dan aan de andere jobstanden. 
Als 10W TAC werden we onlangs dan ook nog eens 
vriendelijk verzocht om alsjeblieft een extra jobdag 
te organiseren binnen onze kazerne, nog voor de 
afsluitingsdatum van de inschrijvingen midden april 2017. 
IC Hasselt stond ons bij met de reclamecampagne en 
de voorinschrijvingen, de KeeBee’ers zelf verzorgden 
hun eigen specifieke infostanden en stonden de diverse 
geïnteresseerden te woord. Comopsair IPR bouwde zelfs 
een deel van zijn expositie ‘70 jaar luchtmacht’ op in de 
zone waar de geïnteresseerden kwamen verzamelen, de 
belangstelling ervoor was terecht groot. 
IC Hasselt liet achteraf tevreden weten dat onze jobdag 
op woensdag 15 maart 2017 een succes was. Ook 
onze eigen specialisten/standhouders waren zeer te 
spreken over het niveau van interesse voor hun boeiende 
jobs. Dankuwel KeeBee’ers, jullie deden zoals steeds 
voorbeeldig jullie werk, spraken enthousiast over jullie 
dagelijkse werk en leverden zo andermaal schitterende 
PR in de schoot van de werving!
Ondanks dit alles verloopt de werving de laatste jaren 
uiterst moeizaam. Het aantal kandidaturen voor een job 
binnen Defensie strookt niet met het beeld van grote 
interesse tijdens beurzen en open-doors. Als we willen 
dat jonge leeuwen Defensie komen versterken en later 
onze jobs even gedreven voortzetten als wijzelf, moeten 
we ons bewuster worden van onze eigen kwaliteiten en 
de specificiteit van het militaire beroep. We zwaaien er 
wel mee in onze discussies over de pensioenen, maar 
voor de rest mompelen we helaas misschien te vaak dat 
het ook maar gewoon een job is.  
In de tijd van de dienstplicht ging werven vanzelf. Vele 
miliciens voelden zich aangetrokken tot het militaire 
waarin ze vertoefden en schreven zich in voor een job, 
tesamen met duizenden andere kandidaten. Na de 
opschorting van de dienstplicht deed de mondreclame 
van de ex-milicien en de actieve militair nog wat jaren 
voldoende zijn werk voor een weliswaar sterk afgenomen 
instroom. Intussen ligt dat al (te) lang achter ons en is 
de nood aan werving terug volop actueel. Tijden zijn 
sterk veranderd en er is een leemte tussen de inmiddels 
oudere ‘anciens’ en de huidige jeugd, een generatiekloof 
(of twee). Het ‘oudere’ deel van het huidige personeel van 
Defensie koos in hun jonge jaren voor werkzekerheid tot 
aan een zeker en vroeg pensioen. De nieuwe generaties 
wisselen liever jobs af en liggen niet meteen wakker van 
hun eigen pensioen anno 2067. Sommigen onder ons 
maken mogelijk een grove PR-fout door in onze eigen 
omgeving de eigen ideeën en visies te verkondigen die 
niet noodzakelijk de noden en behoeften zijn van de 
nieuwe generaties. We mogen gerust positief zijn over 
Defensie nu en in de toekomst, het zijn tenslotte de 
nieuwe generaties die het gaan moeten waarmaken, 
maar dan moeten we ze eerst wel werven uiteraard.

Kortom: we moeten terug meer durven uitkomen voor 
ons ‘militair zijn’ en trots zijn op wie we zijn en wat 
we doen. De ‘cultuur’ die heerst binnen Defensie en 
de luchtcomponent is er één waar vele bedrijven en 
werknemers terecht jaloers op zijn. We zijn allemaal 
vakspecialisten ieder in zijn/haar domein, zien veel van 
de wereld, hebben een open blik en elke operatie is een 
unieke ervaring en heus avontuur. We maken samen 
dingen mee waardoor er een soort van wederzijds 
respect en een hechte band ontstaat. De ‘can do’-
spirit en de ‘knowledge-spirit-style’ kenmerken doen ons 
bovendien meer verschillen van de rest dan we beseffen. 
Maar wat ons als KeeBee’ers het meest siert is onze 
leefwijze ‘mission first, people always’. Wij zijn allemaal 
mensen op deze wereld en dat gaat uiteindelijk voor 
alles. We zijn er om elkaar te helpen door dik en dun.
Bij deze als besluit jullie PR opdracht vanaf nu: 
borst vooruit, hoofd rechtop en spreek fier en met passie 
over wat je doet en hoe hecht wij als KeeBee-team zijn. 
Schiet een azimut (of beter: geef simpelweg de juiste 
GPS-coördinaten in) en zet ons pal terug midden op de 
kaart van de arbeidsmarkt! We hebben ieder van jullie 
nodig om onze opvolging te verzekeren. 
Spreek die jonge leeuwen maar aan, ze zijn welkom en wij 
zijn er klaar voor!   

Kapitein Bart Knockaert
Adjunct officier – Officier Publieke Relaties 
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We zetten graag enkele artikels eens extra in de kijker en bieden ditmaal weer enkele souvenirs in superpromo aan! 

Kom gerust eens binnen in blok 15 (naast medisch detachement) en maak kennis met onze PR-shop 10W en haar ruime 
prijsgunstige aanbod. Je vindt er naast FONAVIBEL artikelen ook allerlei 10W & F16 gadgets voor alle leeftijden.

In promotie zolang de voorraad strekt:

PR-Shop
News & promo’s
Een bezoekje aan blok 15

€25

Onze zwarte kwaliteitsvolle fleece’ met borduursel
‘Home of the falcon’ voor € 25 i.p.v. € 35!

Uniek houten handgemaakt model op voet: F-16
Limited edition! €149

€15
€25

e DVD BAFD 2014 (al in promo à 15€)Het fotoboek BAFD 2014 (25€)

€149

Dit unieke Belgian 

Air Force Days 2014 

combinatiepakket 

voor  € 30

Foto: © Raf Verheyen
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Kruiswoordraadsel 

Stuur vóór 30 juni 2017 uw oplossing naar 
het e-mailadres liane.smets@mil.be 

Uit de juiste inzendingen wordt een 
winnaar geloot, die een blauwe polo ‘Home 
of the Falcon’ in onze PR Shop mag komen 
afhalen’.

Succes,

Uit de 18 correcte inzendingen van het 
vorige kruiswoordraadsel kwam Mr. Tony 
Govaers als gelukkige winnaar uit de bus. 
Tony won een mooi artikel uit onze PR 
shop, en wel de mooie blauwe polo met de 
gekende
10 W Tac-logo opdruk. Dit kwaliteitsvolle 
poloshirt wordt eveneens aan
€ 15 te koop aangeboden in onze PR Shop.

Proficiat Tony!

Het PR-team
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KeeBee
Motorrun

Saturday
 April 15th 2017

Vliegbasis Kleine-Brogel, 3990 PEER

KeeBee
Motorrun

KeeBee

SOLORIJDERS ± 180 KM BEWEGWIJZERD 
+ GARMIN, TOM TOM E.A.

SIDE-CAR RIJDERS ± 70 KM BEGELEID
+ GARMIN, TOM TOM E.A.

OLDTIMERS 
KEUZE TUSSEN SOLO- OF ZIJSPANTRAJECT 
VOORINSCHRIJVINGEN VIA JOSSMEETS@HOTMAIL.COM

CATERING 
DOORLOPEND VANAF 09.00 U.
SPEK & EIEREN TOT 11.00 U.

SYMPATHISANTEN WELKOM!

22nd

DEELNAME: € 10/persoon, Oldtimers € 14/voertuig (incl. rallyplaat)

Toeschouwers en sympathisanten gratis

HOOFDPRIJS: Honda Wave 110 ccgeschonken door Motorhuis Felix & Jos - Beringen
& diverse andere prijzen te winnen, waaronder een ballonvaart!

PRIJSUITREIKING: 18.00 u.
INFO: 0032 11/51.22.14KeeBee-motorrun@mil.beDe opbrengst gaat naar de Vlaamse MS-Liga

Optreden Coverband “MADHOUSE”, 2 F-16’s in static,
Aërotrim Defensie 2 F-16’s in static,


