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Voorwoord
Beste lezer,
Het jaareinde nadert en de dagen zijn erg kort, maar
onze Wing blijft onverminderd in actie.
Het begrip ‘uitbollen’ heeft trouwens nooit in het
woordenboek van de 10de Wing gestaan, hetgeen niet
wegneemt dat we richting jaareinde af en toe tijd maken
voor een deugddoend moment samen met collega’s,
vrienden en familie. Na het uitermate geslaagde Gala Bal,
de stijlvolle korpsmaaltijden en een gezellig St-Elooi feest,
komen nu de eindejaarsfeesten in zicht. Laat ons echter
ook beseffen dat talrijke KeeBee’ers deze momenten
niet kunnen meebeleven omdat ze druk bezig zijn met
het uitvoeren van onze core business op de basis of in
het buitenland. Vandaag zijn een tachtigtal KeeBee’ers
ontplooid voor reële opdrachten op diverse locaties
ver van huis. De omvangrijkste zijn: Baltic Air Policing
in Litouwen, Operation Desert Falcon in Jordanië en
de VN-opdracht MINUSMA in Mali. Al deze militairen
verdienen onze aandacht en bovenal ons respect voor
de opofferingen die zij doen. Over dat respect voor
militairen leest u verder in dit magazine nog meer.
Sinds de publicatie van de vorige editie van ‘Bij ons in
KeeBee’ heeft onze Wing diverse hoogtepunten beleefd.
Na een relatieve zomerkalmte volgde in september
2018 immers, zonder overdrijven, een van de meest
geslaagde militaire publieksevenementen van het
voorbije decennium; de Belgian Air Force Days. Tijdens
twee absolute hoogdagen voor luchtvaartfans mochten
de meer dan 70.000 bezoekers zowel op de grond als
in de lucht een uniek programma beleven. Het weer was
een meevaller, maar het waren bovenal de alom gekende
knowledge, spirit and style van talrijke KeeBee’ers en
hun externe medewerkers die aan de basis lagen van dit
succes. Daarna ontplooide 349 Squadron enkele weken
geleden naar het Poolse Poznan. Ik kon er met eigen ogen
vaststellen hoe onze ‘Maces’ gedurende twee weken ten
volle gebruik maakten van het uitgebreide luchtruim en
de Poolse gastvrijheid om een puik eindresultaat neer
te zetten. Dit bewijst dat dergelijke squadron moves
een duidelijke meerwaarde genereren, niet enkel qua
operationele output maar ook wat betreft samenhang en
spirit onder de deelnemende KeeBee’ers.
Het nieuwe jaar start meteen met een mooie, grote
uitdaging: de Trans-Atlantische Cross Continental
Deployment (CCD) die meer dan twee maanden zal
duren. Deze CCD kadert perfect in de voortzetting van
het regeneratieproces voor onze luchtgevechtscapaciteit.
Hierbij ligt de focus op het oefenen van disciplines en
scenario’s die wegens onze langdurige buitenlandse
operationele inzet de voorbije jaren niet aan bod

Baltic Air Policing - SU-27 & F-16

MINUSMA

ODF

BAFD18 (c) Raf Verheyen

kwamen. Regeneratie staat dus allesbehalve synoniem
voor rust. De CCD 2019 bestaat, naast de complexe
oversteek van de oceaan met 10 F-16’s, uit een deelname
aan de prestigieuze ‘Red Flag’ oefening op Nellis Air
Force Base in Nevada, USA, gevolgd door een intensieve
periode van Block Training op de luchtmachtbasis van
Mountain Home. 2019 zal eveneens gekenmerkt worden
door de voortzetting van lopende en diverse nieuwe
bouwprojecten, waarover meer in een volgende editie.
Ten slotte, last but not least, konden we enkele weken
geleden met veel voldoening en opluchting een
langverwachte regeringsbeslissing noteren, meer bepaald
de stelselmatige vervanging van onze betrouwbare F-16
door de hyperperformante F-35 Lightning II vanaf 2023.
Het is echter nog niet zover en onze Fighting Falcon zal
nog een tiental jaren op hoog niveau moeten blijven
presteren, maar het is evident dat deze beslissing van
cruciaal belang is voor onze basis. De tevredenheid en
het vertrouwen die deze belangrijke keuze genereerde
op onze basis waren duidelijk voelbaar, waardoor alle
huidige en aanstaande KeeBee’ers nu al kunnen uitkijken
naar een veelbelovende toekomst voor onze Wing!
Ik wens jullie, al jullie geliefden en vrienden alvast een
zalige Kerst, een sfeervol jaareinde en een 2019 vol liefde,
geluk en een goede gezondheid.

BAFD18 (c) Gert Trachez

BAFD18 (c) Raf Verheyen

BAFD18 - 70.000 bezoekers

F-35 tijdens BAFD18

BAFD18 - (c) Raf Verheyen

BAFD 18

BAFD18 - (c) Raf Verheyen

Jeroen Poesen
BaseCo
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KeeBee Gala

Korpsmaaltijd

Sinterklaasfeest

Dienst in de kijker

(compressoren en turbines) verder ontmanteld en na de
nodige herstellingen terug volledig geassembleerd. Echt
specialistenwerk!

‘Engine Shop’ 10 WTac

Een waaier aan verschillende onderhoudstaken.

Elke 200 vlieguren dient de motor van onze F-16
verwijderd te worden van het vliegtuig voor een
diepgaande ‘faze-inspectie’. Dit onderhoud, net als al
het andere geplande onderhoud op de F-16 motoren, is
de verantwoordelijkheid van de Flight Motoren.
De flight motoren - of ook wel bekend als de ‘engine shop’
- is gelegen naast de grote F-16 onderhoudsloods van het
smaldeel maintenance en heeft als hoofdtaak het uitvoeren
van de “Intermediate Maintenance” van onze motorenvloot.
Dit betekent dat 39 motoren in een optimale conditie
behouden worden door in totaal 43 personeelsleden
waarvan de meesten natuurlijk gespecialiseerd zijn in de
F100-PW220E. Deze groep technici wordt aangevuld met
het nodige logistiek personeel.
Het technisch beheer van de Engine Shop volgt dagelijks onze
motoren op via de “Wing Engine Situation”. In dit QRNode

inspectie is belangrijk voor de motor. Er zijn immers vele
componenten die worden gevolgd in “Engine Operating
Time” en/of “Engine Cycles”. Deze tellers zijn belangrijk
voor de planning van het depot level onderhoud van deze
componenten. Wanneer componenten (bijna) “due” zijn
voor depot onderhoud en bijgevolg naar SOR (Source Of
Repair) gestuurd moet worden voor een revisie, zullen deze
verwijderd worden in de Engine Shop. Er wordt getracht
om dit zoveel mogelijk te laten samenvallen met de faze
inspecties om zodanig het onderhoud efficiënt te laten
geschieden (beperken van het aantal “engine removals”).
De vervanging van deze componenten (modules, controls
en dergelijke) kan enkel wanneer de motor in de engine
shop op speciale “maintenance stands” wordt geplaatst.
Dit wordt dan beschouwd als “Jet Engine Intermediate
Maintenance” of kortweg “JEIM”.

Motor in de engine shop wanneer hij volledig ontmanteld is.
techniekers alle toegankelijke componenten volgens de
in de technische documentatie voorgeschreven limieten.
Testen zoals “Main- & Augmentor ignition system analysis”
komen ook aan bod. Kortom, de volledige motor wordt van
a tot z onderworpen aan de deskundige analyse van de
vakbekwame technici van de ‘dock boro’.

Specialisten van ‘dock boro’ tijdens een faze inspectie.

Volledig geassembleerde motor geplaatst op de speciale maintenance stands van de engine shop
rapport (gegevens uit ILIAS - de database materieelbeheer
Defensie) kan men zien hoever een motor in zijn 200
vlieguren interval zit waardoor men een prognose kan doen
wanneer de motor “due” is voor zijn faze inspectie. Op deze
manier kan er een werkplanning opgemaakt worden. Ook
het logistieke luik wordt niet vergeten (beschikbaarheid
van de nodige “spare parts”). Niet enkel de 200 vlieguren

Het verhaal van F-16 motor serienummer ABEX862.
Motor ABEX862 werd verwijderd van het vliegtuig omdat
deze “due” was voor zijn faze inspectie.
Dit houdt in dat er een ‘boroscopie’ (inbrengen van een
geleide microcamera) wordt uitgevoerd op de volledige
motor om zo de inwendige onderdelen (compressoren turbinebladen) te inspecteren. Tevens inspecteren de
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Tijdens de boroscopie inspectie blijkt dat de HPT (High
Pressure Turbine) slecht is. De “First Stage Turbine Rotor
Blades” vertonen een vergevorderde vorm van erosie.
Erosie is vooral te wijten aan het feit dat deze motor de
afgelopen jaren tijdens onze operaties in Kandahar (OGF)
en Jordanië (ODF) boven woestijnachtige gebieden heeft
gevlogen. Normaal gezien zou deze motor enkel een faze
inspectie ondergaan en was hij terug klaar voor gebruik. Dit
zou ongeveer drie dagen in beslag nemen. Omwille van de
erosie dient de HPT vervangen en wordt de motor nu verder
onderworpen aan het JEIM-proces. Dit houdt in dat de
motor op de ‘dock repair’ wordt geplaatst voor een volledige
ontmanteling, de vervanging van de HPT en vervolgens nog
de assemblage van de motor. Dit proces neemt ongeveer
drie weken in beslag. Zoals u al kan vaststellen, in plaats
van slechts drie dagen een faze inspectie te ondergaan,
is de motor nu meerdere weken out voor “Jet Engine
Intermediate Maintenance”.
De slechte HPT die verwijderd werd in de ‘dock repair’,
zal nu verder behandeld en hersteld worden in de ‘dock
module’. In deze dock worden de modules van de motor
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Technici tijdens de installatie van een HPT (High Pressure
Turbine).

Tussen al die leidingen, kabels en componenten manipulaties
uitvoeren is niet zo simpel als op het eerste zicht lijkt…

Technici van dock module tijdens de assemblage van de “First
Stage Turbine Rotor Disk & Blades”.
Wanneer de technici van de ‘dock repair’ hun werk gedaan
hebben, is de motor klaar om naar de testbank te gaan.
Hier wordt de motor onderworpen aan verschillende
testen. Ook wordt hij gemonitord via de verschillende
schermen van de controlekamer van de testbank. Alle
werkingsparameters worden via deze schermen in beeld
gebracht zodat de testbank operator een zicht heeft
op het verloop van de test die zich op dat moment

afspeelt. Alle olie-, brandstof- en luchtdrukken worden
in kaart gebracht, de vibraties worden nauwkeurig
gemeten, temperaturen, EPR (Engine Pressure Ratio)
en nog vele andere parameters die de piloot niet in zijn
cockpit te zien krijgt, moeten voldoen aan minimumen maximumgrenzen. In functie van het onderhoud
dat heeft plaatsgevonden, wordt de motor aan een
specifieke test onderworpen. Veel voorkomende testen
zijn: “Engine Acceptance Test”, “Augmentor Fuel Flow
Annalysis”, “Core Run-in” en “Engine Vibration Survey”.
Ook de noodsystemen worden nu getest, in de praktijk
komt het (gelukkig) immers niet veel voor dat deze in
werking gesteld worden.

inspectie is dus niet alleen de eerste schakel in het
onderhoudsproces van de motor, maar ook de laatste.

Speciale bezoekers op Kleine-Brogel
De vijfde generatie
Op woensdag 17 oktober 2018 was er een première
voor onze basis. Voor het eerst in de geschiedenis,
streken er 2 F-22s neer in Kleine-Brogel. De Raptors
waren eerder opgestegen vanuit RAF Lakenheath om
samen te trainen met onze Belgische F-16s.

De boroscopie specialisten beschikken over een zeer
gesofisticeerde uitrusting die een specifieke ervaring vereist
waardoor de boroscopie is uitgegroeid tot een aparte specialiteit
binnen de wereld van de motor F-16.

Motorentestbank: de motor wordt opgehangen in een speciaal
harnas, ook verschillende kabels en connectoren dienen
gekoppeld te worden vooraleer de engine test kan plaatsvinden.

F-22 ‘Raptors’

Nadat de “final inspection” is uitgevoerd, wordt het
werkdossier afgehandeld door het technisch beheer. Alle
werkorders worden afgesloten in ilias, vervolgens wordt
het dossier gecontroleerd op correctheid en volledigheid.
De “WorkCenter Chief” zal nog een laatste “release
inspection” uitvoeren op de motor in het kader van
“quality control” vooraleer de motor wordt geregistreerd
als gebruiksklare “spare engine”.

De F-22s behoorden toe tot het 27ste Fighter Squadron,
1ste Fighter Wing van Langley – Virginia en waren sinds
begin oktober in Europa.
Met de opkomst van toestellen van de 5e generatie
zoals F-22 en F-35, is het noodzakelijk om vaker samen
te trainen. De integratie van toestellen van de 4e en 5e
generatie zal namelijk in de toekomst steeds aan belang
winnen.

Na een onderhoudsproces dat in totaal een viertal
weken in beslag heeft genomen is de motor terug
gereed om geïnstalleerd te worden. Tijdens alle fases
van dit onderhoudsproces hebben de technici van de
verschillende docks van de engine shop steeds het beste
van zichzelf gegeven zodat we kunnen zeggen dat we
een 100% kwaliteitsvol product hebben afgeleverd. Onze
piloten rekenen immers op een betrouwbare motor, of
zoals het in het logo van de constructeur Pratt & Whitney
staat vermeld: “DEPENDABLE ENGINES”.

De operator die de motorthrottle bedient, controleert continu
de verschillende werkingsparameters zodat hij kan ingrijpen
indien nodig.
Wanneer de motor goed is bevonden op de testbank,
keert hij terug naar de engine shop en zal hij onderworpen
worden aan een “final inspection” door de borospecialisten
van de dock boro. Tijdens de “final inspection” wordt er
onder andere weer een volledige boroscopie inspectie
uitgevoerd, dit om er 100% zeker van te zijn dat de
motor zich in een goede conditie bevindt. De boroscopie
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Het was dan ook niet de eerste keer dat we samen konden
trainen, maar het was wel de eerste keer dat dit in het
Belgisch luchtruim gebeurde en dat de toestellen nadien
op een Belgische basis konden landen.
Hun bezoek leidde tot bijzonder veel belangstelling met
een aantal mooie beelden tot gevolg. U kan hier alvast een
beetje meegenieten van dit bijzonder bezoek.

349 (F) Squadron
D-day

Hun offers zullen nooit vergeten worden, en de spirit zal nooit verdwijnen!

Het is 04u00, 6 juni 1944, en de leden van 349
(Belgian) Squadron zien elkaar bij het ontbijt
in de mess van RAF Selsey. Sinds april bereidt
het smaldeel de invasie van Normandië voor
vanop deze basis aan de Britse Zuidkust.
Het weer is ronduit slecht met veel regen,
wind en hoge golven voor de kust van de 5
ontschepingsstranden. Ondanks het uitstekende
ontbijt van toast met spek en (echte) eieren staan
de zenuwen gespannen. Piloten en grondpersoneel
begrijpen de ernst en het belang van deze dag als geen
ander. Sommigen hebben meer dan 4 jaar moeten
wachten op dit moment.

toestellen opereren immers in kleine formaties, verspreid
over een groot gebied, zonder “Radar coverage”, in
luchtruim gecontroleerd door de Luftwaffe en in
plaatsen die uitpuilen van de luchtafweer. De 4-ship
die de aanval uitvoert op Amiens wordt tijdens haar
opdracht overvallen door lokale FW-190’s. De 4
Belgen bijten van zich af, maar na thuiskomst blijft
de Flight Sergeant Vanden Broeck spoorloos. De
ganse dag gaan vrijwilligers op zoek naar hun vermiste
kameraad, tot diep in vijandelijk gebied. Wanneer de avond
valt moeten zij de zoektocht staken. Ondanks de vele Air en
Ground kills die het squadron tijdens de oorlog maakt, zal
dit toonbeeld van kameraadschap Commanding Officer Ivan

Alvorens dit punt in haar geschiedenis te bereiken heeft 349
al een indrukwekkend parcours achter de rug. Selsey is reeds
haar 14e Britse “Station” sinds haar aankomst in RAF Wittering
in juni 1943. Het afgelopen jaar werd het gestationeerd
in enkele iconische plaatsen zoals Digby, Acklington en
Hornchurch. Kort na de terugkomst uit West-Afrika is het
smaldeel ook overgeschakeld van de P-40 naar de Spitfire
MkV. Een omschakeling die, ondanks een aantal omvangrijke
technische aanpassingen, zonder noemenswaardige
problemen verloopt. De Belgische technici stonden immers
toen al, net zoals vandaag, bekend om hun professionalisme
en hun technische kunde. Rust is het smaldeel echter niet
gegund. De operaties tegen de bezetter schakelen elke
maand een versnelling hoger. De zendingen (veelal “Escort”
en “Sweep”) verlopen succesvol, en het commando van
Fighter Command bericht met veel hoogachten over het
jonge smaldeel. Maar de strijd verloopt bikkelhard en in
oktober 1943 valt het eerste slachtoffer wanneer Flying
Officer Van Hecke om het leven komt. Een zware slag voor
de hechte groep, die maar al te goed begrijpt dat dit niet de
laatste keer zal zijn.
Op 2 januari 1944, krijgt het smaldeel de opdracht
verschillende vliegvelden in Noord-Frankrijk aan te vallen. Een
relatief eenvoudige zending, maar één met een hoog risico. De

“Duke” du Monceau de Bergendael bijblijven als één van de
mooiste momenten van zijn lange loopbaan.
In februari van dat jaar krijgt het squadron beschikking
over de performantere Spitfire MkIX, en wordt ze steeds
dieper in Frankrijk ingezet. Deze versie beschikt over een
grotere actieradius, een performantere motor en besturing,
wat hem beter geschikt maakt tegen de nieuwe FW190jager van de Luftwaffe. Met het betere toestel worden de
zendingen ook steeds risicovoller. Aangezien het toestel nu
uitgerust kan worden met bommen wordt 349 ook ingezet
om de Duitse militaire transportketen aan te vallen. Al in
1944 toont het smaldeel dat het zijn multirole-opdrachten
met trots en efficiëntie de baas kan. Honderden vliegvelden,
spoorwegstellen en colonnes vallen in de eerste maanden van
1944 ten prooi aan het jonge Belgische smaldeel. Ontelbare
keren wordt het smaldeel ingezet om de Messerschmitts en
Focke Wulfs uit de buurt van de geallieerde bommenwerpers
te houden.
Terug naar 6 juni 1944. De voorbije dagen hebben CO
en Flight Commanders steeds meer verkenningsvluchten
uitgevoerd boven Normandië, een opdracht die normaal
niet tot het takenpakket behoort. Tijdens de terugkomst
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worden ook de geallieerden troepenconcentraties in Zuidoost
Engeland steeds omvangrijker. De jonge mannen van het
smaldeel, waaronder ook de nu 97-jarige flight Sergeant
Joseph Moureau, weten dat het moment van de waarheid
nabij is. De exacte datum is hen echter onbekend. Wanneer
CO Duke de mannen persoonlijk komt wekken op de ochtend
van dinsdag 6 juni weten ze het: vandaag is de dag.
Al om 05u30 stijgen de eerste “Bankers” (de callsign van 349
tijdens WO2) op om de stranden te vrijwaren van Duitse
jachtvliegtuigen of bommenwerpers. Wanneer ze koers zetten
richting het zuiden is de anders zo lege Noordzee gevuld
met duizenden Geallieerde schepen. Het weer is barslecht,
het zicht is adembenemend. De Luftwaffe blijft die ochtend
echter aan de grond, maar de Flak is zeer hevig. In de loop
van de middag verbetert het weer, en tijdens de derde vlucht
van de dag worden de degens met de Luftwaffe gekruist. Om
14u50 stijgt een formatie van 12 Spitfires onder leiding van
Flight Lieutenant Seydel op richting Normandië. Iedere 2-ship
krijgt zijn stukje te verdedigen luchtruim, zo ook Flying Officer
Moreau en Flight Sergeant Moureau, respectievelijk Blue 1
en 2. Omstreeks 15u45 ziet Blue 1 een JU-88 uit de wolken
duiken, vlakbij Cabourg, in de richting van Sword Beach. De
twee 349-ers van Blue Section aarzelen geen seconde en
zetten de achtervolging in. Ook de Duitse bemanning merkt de
2 Spitfires op, en besluit de bombing run op de Britse troepen
af te breken. Ze dropt haar lading bommen in een veld en
maakt een scherpe duikvlucht in de richting van Caen, in een
poging haar lot te ontlopen. Vastberaden, zoals altijd, geeft
Blue Section niet op en zet de Junkers onder druk door vanop
600m vanuit line abreast het vuur te openen (de gebruikelijke
schootsafstand is ongeveer 250m). Geen van beiden ontwaart
echter impacts en achtervolgen de JU-88 nu tot boven Caen,
pal boven het hart van de Duitse troepen. Op 349m afstand
vuurt Blue 1 opnieuw een salvo van 2 seconden, ditmaal is het
wel raak maar niet voldoende om het toestel neer te halen.
Beide beslissen nog even te wachten, naderen tot op 200m
dead astern en Blue 1 lost ditmaal een schot van maar liefst 4
seconden. Eén van de motoren en de volledige romp worden
zwaar geraakt. Blue 2 nadert nu voor het genadeschot tot
op 150m, vuurt 3 salvo’s van 2 seconden en raakt het toestel
in de romp en de cockpit. De zwaargehavende Junkers klimt
nog even, duikt daarna stijl naar beneden en boort zich in de
grond ten zuiden van Caen. 349 verhindert op die bewuste
dag nog verschillende aanvallen op de Westelijke sector en
behaalt daarbij meerdere kills, maar verliest ook één van haar
toestellen. De in Leuven geboren Joseph van Molkot slaagt er
echter in zijn parachute te gebruiken en wordt krijgsgevangen
genomen in de buurt van Rennes. Het zal nog tot augustus
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duren alvorens hij het smaldeel vervoegt, nadat hij wordt
bevrijd door Amerikaanse troepen in een kamp in de buurt
van de Bretoense stad.
Wanneer om 21u00 het laatste toestel van de vierde wave
in Selsey landt is het smaldeel uitgeput, maar trots deze
historische dag te mogen afsluiten met indrukwekkende
statistieken voor een smaldeel in de voorste linies: geen
aanvallen van de Luftwaffe op Geallieerde troepen in de eigen
sector, tientallen doelwitten op de grond vernietigd, 5 kills en
slechts 1 toestel verloren op 48 sorties.
Het hoge tempo van 4 waves per dag wordt ook de volgende
dagen voortgezet. Daarenboven krijgt het squadron er in de
namiddag van 7 juni ook 5 nieuwelingen bij te midden van
het helse tempo, met slechts een handvol instructors ter
beschikking. CO Duke vermeldt die dag in de orders: “We can
hardly spare the time or the aircraft to train them at this stage.
A serious problem at present. Some things never change”.
In lijn met de squadron-traditie van “First In, Last Out” landt
CO Duke op 10 juni om 16u45 op het net aangelegde
vliegveld van Sainte-Croix-sur-Mer, op slechts 2 kilometer van
de frontlijn. Hiermee maakt hij van 349 (Belgian) Squadron de
eerste gevechtseenheid die landt in de bevrijde gebieden. De
lokale dorpsbewoners zijn uitgelaten en schenken de piloten
een boeket witte anjers, waarvan er nog steeds verschillende
exemplaren worden bewaard en gekoesterd door de families
van de veteranen. Het squadron zal ook de volgende weken
en maanden druk in de weer zijn met het ondersteunen en
beschermen van het Geallieerde offensief in Normandië. Eind
augustus laat het squadron het Verenigd Koninkrijk achter
zich en vestigt zich in Frankrijk om van daaruit de strijd voor

de bevrijding van Europa verder te zetten.
Wanneer het Duitse opperbevel op 8 mei 1945 de
onvoorwaardelijke overgave tekent is de oorlog in Europa
voorbij en worden de laatste bezette gebieden bevrijd. Bij
de verdediging van West-Afrika en de bevrijding van WestEuropa zullen 17 piloten van 349 (Belgian) Squadron het
leven laten. 14 Belgen en 3 Britten, waarvan de jongste 21 jaar
oud, de oudste 33. Het smaldeel zal bij de strijd voor vrijheid
dus een hoge prijs betalen. Het is dan ook met trots dat wij
terugkijken op de prestaties van onze voorgangers in deze
donkere periode van de geschiedenis. Hun offers zullen nooit
vergeten worden, en de spirit zal nooit verdwijnen.
349 Forever !!!
Et à la chasse….

31 Squadron
Intel opdracht in het Combined Air Operations Center (CAOC)
Mee strijden tegen Da’esh vanuit Al-Udeide Airbase, Qatar
Wim is sinds 2013 actief binnen 31 Tiger
Squadron als Intel Officier. Hij nam de
afgelopen jaren deel aan verschillende
oefeningen en operaties in binnen- en
buitenland als verantwoordelijke voor
de intel support op tactisch niveau. Na
enkele keren te hebben deelgenomen
aan ODF (Operation Desert Falcon) was
het tijd om de opgedane ervaring verder
uit te bouwen om in de toekomst onze F-16’s
nog beter te kunnen ondersteunen. Wim kreeg de
mogelijkheid zich verder te ontwikkelen door deel
te nemen in de strijd tegen Da’esh vanuit de CAOC
(Combined Air Operations Center), het hoofdkwartier
in Qatar. Hij greep deze kans met beide handen
en vertrok voor een onvergetelijk avontuur. 31 Sqn
vroeg Wim om zijn avontuur neer te schrijven voor
ons magazine.

verkeer totaal anders was dan ik gewoon was in
Belgie. Het hele land leek wel onderbroken
door wegenwerken waardoor een GPS een
overbodige luxe bleek te zijn. Gevolg, tijdens
het eerste ritje alleen, afslag gemist en
eerst volgende uitrit bevond zich pas 25km
verderop. Het begon al goed.
Gelukkig kon ik terug vallen op mijn MIF
(Militaire Initiatie Fase) training en een volle
brandstoftank, waardoor ik, na vele omleidingen
enige tijd later als bij wonder terug aan kwam op de
basis.

Vanuit AL UDEID AIR BASE in Qatar worden de luchtoperaties
in het Midden-Oosten gepland en gecoördineerd. Tijdens
mijn periode in Qatar maakte ik deel uit van de CIFC ACF
(Coalition Intelligence Fusion Cell Analysis Correlation
and Fusion) die deel uitmaakt van de CAOC (Combined
Air Operations Center). CIFC is een multinationaal team
van intelligence specialisten die zij aan zij werken in de
strijd tegen Da’esh. De taak van CIFC bestaat erin om
de internationale coalitie te voorzien van de nodige
inlichtingen als ondersteuning van de luchtoperaties.
CIFC bestaande uit de ACF (Analysis, Correlation and
Fusion) cell, de CM (Collection Management) cell en
een TDS (Target Development) cell, onderscheidt zich
in de CAOC doordat het volledig onafhankelijk kan en
mag werken. Zo worden Intel rapporten komende
van verschillende bronnen geanalyseerd door de ACF
cell die vervolgens POI’s (Points of interest) overmaken
aan de collection management cell. Deze cell beschikt
over verschillende ISR-platformen waaronder Duitse
recce Tornado’s, de Italiaanse AMX en de MQ-9 Reaper.
Collection management verzamelt op haar beurt de
nodige beelden en informatie die overgemaakt worden
aan de target development cell. Zij leggen, na een
studie van de beelden, mogelijke targets voor aan de
targeting board waar ze al dan niet worden opgenomen
in de targeting list. CIFC bestaande uit 15 leden met 8
verschillende nationaliteiten is een kleine groep met
een grote diversiteit aan specialisten en expertise. Deze
unieke mix zorgt ervoor dat ondanks de kleine groep,
CIFC erin slaagt een relatief grote output te leveren. In
2017 werden meer dan 20.000 beelden geanalyseerd,
400 POI (Point of interest) geïdentificeerd en 25 CIFC
‘developed targets’ opgenomen op de target list. Los
hiervan voorziet de ACF cell het commando, tot niveau 3
sterren generaal, van de dagelijkse briefings.

Naast mijn dagelijkse werk in CIFC had ik het geluk om ook
de rol van LNO (Liaison Officier) en SNR (Senior National
Representative) te mogen vervullen. Als LNO was ik vooral
verantwoordelijk voor de steun aan de 15e Wing telkens
wanneer zij een zending naar Irak of Afghanistan gepland
hadden. Hierbij zorgde ik voor de integratie in de ATO
(Air Tasking Order) en bezorgde de nodige INTEL en OPS
documenten aan 15e Wing zodat zij hun vlucht konden
voorbereiden. Deze functie kwam me al snel bekend voor
doordat we in ODF ook afhankelijk waren van de LNO
voor het verkijgen van de nodige documenten. Ondanks
het feit dat we momenteel geen F-16’s ontplooid hebben
in Jordanië heb ik toch verschillende C-130 zendingen
kunnen ondersteunen. Verder heb ik als LNO vanuit de
ACF verschillende keren de Belgische SOF teams kunnen
ondersteunen door middel van ISR assets te tasken
met FMV (Full Motion Video) capaciteit. Tot slot was
het verzekeren van de info flow naar België een niet te
vergeten onderdeel van de job.
Als SNR was ik de Belgische vertegenwoordiger binnen
de CAOC in Qatar. Als jonge kapitein bevond ik mij tussen
verschillende kolonels en generaals en het werd al snel
duidelijk dat België een graag geziene partner is binnen
de coalitie. Door het harde werk van de 10de Wing tijdens
ODF de afgelopen jaren heeft onze lucht component zich
zeker en vast bewezen. Wekelijks was er wel een of ander
social event waarop België werd uitgenodigd. Was het
niet een officiële meeting gevolgd door een drink, of een
national day, dan was het een BBQ of andere gelegenheid
georganiseerd onder de SNR’s. Onder het motto ‘Show
the Flag’ heb ik dan ook telkens hier mijn beste beentje
voorgezet. Natuurlijk was het niet enkel plezier en vertier,
de dag erna werd er steeds keihard gewerkt tijdens de
planning en uitvoering van de volgende luchtoperatie.
Wat ik vooral onthoud van dit onvergetelijke avontuur,
is dat we terecht fier mogen zijn op de prestaties die
België geleverd heeft in de strijd tegen Da’esh. Ondanks
het feit dat we een kleine partner zijn binnen de coalitie,
blijven we een vaste waarde waar steeds op gerekend
kan worden.

Begin September zette ik voor het eerst voet neer in
Qatar. De temperaturen van 45+ graden vielen als een
blok op mij.. Toch, als enige Belgische militair op mijn
voorganger na, was ik klaar voor de uitdaging. Na enkele
dagen acclimatiseren en een korte HOTO (Hand over
take over) was het dan zo ver.
Ik bracht mijn voorganger terug naar de luchthaven voor
zijn terugreis en ontdekte al snel dat het wegennet en
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Operational Conversion Unit
Class 18 OCU

The basic fighting manoeuvres (BFM)

So there we were… nadat we de eerste fase van
onze opleiding hadden overleefd op de mighty
Viper, werd het tijd om aan het echte werk te
beginnen: de Basic Fighter Maneuvers (BFM).
In deze module zou ons ‘The Art of Aerial
Warfare’ aangeleerd worden. We ondervonden
In augustus was het dan eindelijk zover en de weergoden
waren ons gunstig gezind. Vooreerst werd ons ‘Offensive
BFM’ aangeleerd, waar voor de leerling het gevecht startte
vanuit een comfortabele positie achter de instructeur, die
de vijand simuleert. Dit was de eerste keer dat we de
Viper tot de limieten van zijn kunnen leerden gebruiken.
Hoge snelheden, zware G-krachten maar ook de uiterst
andere kant van het extreme; lage snelheden waar het
toestel nog net niet uit de lucht begon te vallen. Na de
aanvang van het gevecht, vlogen we er meteen in (maar
heus niet letterlijk, of toch niet altijd). Helaas na de eerste
paar seconden werd al snel duidelijk dat onze voordelige
positie niet te behouden viel tegen de instructeurs met
hun vele jaren ervaring. We hadden vier vluchten de tijd
om de basis onder de knie te krijgen. Gelukkig slaagden
we er uiteindelijk wel in om enkele gesimuleerde missiles
succesvol af te vuren.

echter na enkele vluchten dat we toch een
paar afspraken bij onze kinesist nodig gingen
hebben voor de vele stijve spieren in de
nek en rug, opgelopen door het harde werk
geleverd in de cockpit.

12 vluchten en ontelbare stramme spieren later zijn
we klaar met de BFM module en werd het tijd om het
boordkanon van de F-16 voor de eerste keer te richten
naar de grond. Hoe dit is afgelopen, horen jullie later!

Hierna werd het tijd om ons te leren verdedigen tegen
een ander vliegtuig – Defensive BFM. Hetgene wat dit
deel betrekkelijk uitdagend maakt, is het feit dat je zo
goed als permanent achteruit kijkt tijdens het vechten,
vliegen en opereren van je toestel. Hier kwamen onze
afspraken met de kinesist helemaal tot zijn recht. Ook
hier hadden we slechts vier vluchten de tijd om te leren
voorkomen dat het boordkanon van de instructeur ons
vliegtuig doormidden zeefde.
Voorgaande scenario’s waren echter enkel de introductie
tot het echte werk. De situatie veranderde volledig
wanneer we twee F-16’s met de neus gericht op elkaar,
recht op elkaar toe lieten vliegen – High Aspect BFM. In
deze vluchten begonnen we vanuit een neutrale positie
(of toch ongeveer). De bedoeling was dat na de initiële
kruising we konden terugvallen op wat we de voorgaande
acht vluchten geleerd hadden. Het is ook in dit deel van
de vorming waar we afscheid namen van onze Franstalige
collega’s – Jojo en Djoba – om hun opleiding verder te
zetten in Florennes.
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Verdedigings- en steungroep
Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS)
Steadfast Nomad (STND) 2018

Joint Conflict and Tactical Simulation (JCATS) is een vaste
waarde in de trainingsactiviteiten van de Strike Security.
In het kader van de strategische ontradingsopdracht
van de NATO – in opdracht van de Joint Theatre Surety
Management Group (JTSMG) - wordt er permanent
gewerkt aan de verbetering van de beveiliging van de
verschillende Main Operating Bases in Europa.

Deze simulatietraining wordt jaarlijks georganiseerd in de
gebouwen van Sandia Laboratories op Kirtland Air Force
Base in Albuquerque, USA. Meerdere naties – betrokken
bij deze opdracht van de NATO - participeren ten einde
hun eigen beveiligingsplannen te optimaliseren. Met
een computersimulatie worden gevechten gesimuleerd
tussen twee opponenten, blue forces (vriend) en red
forces (vijand). Afhankelijk van de vooropgestelde
‘rules of engagement’ (ROE) voor het conflict, kunnen
er verschillende simulaties (het betreft hier fysieke
barrières, tactieken, technieken en procedures, gebruik
van voertuigen, zoals ze in werkelijkheid bestaan)
geprogrammeerd worden. Dagelijks passeren meerdere
scenario’s de revue die tijdens verschillende runs
gevalideerd worden.

In opvolging van het Joint Conflict and Tactics Simulation
(JCATS) programma (lente 2018 in Albuquerque, USA)
werd het Smaldeel Strike Security van KeeBee (SSY)
aangeduid om deel te nemen aan de Steadfast Nomad
(STND) 2018 en dit bij de noorderburen te Volkel,
NLD. De STND moet de resultaten van de JCATS studie
valideren en uiteindelijk leiden tot de aanpassing en/of de
verbetering van de beveiligingsprocedures en – systemen
op de “Strike” basissen.

Het “OPFOR(vijand)” team, bestaande uit 15 zeer
gemotiveerde kaderleden en vrijwilligers, werd
samengesteld uit personeel van alle Flights en dit in
functie van hun brevetten. Bovendien leverde de BEL Air
Component ook 07 controllers om alle runs (aanvallen op
de basis) in goede banen te lijden en te arbitreren. Na alle
voorbereidingen en brainstormsessies in KeeBee startte
de oefening op 03 Sep 2018. Er werd gestart met een
gezamenlijke trainingsweek, voornamelijk georiënteerd
op de Recce van de basis en het testen van het SAABsysteem (SIM Duel, analyse en evaluatie van “skills and
tactics”).
De effectieve STND vond plaats van 10 Sep 2018 tot en
met 14 Sep 2018. Tijdens deze uitvoeringsweek werden er
maar liefst 30 “runs” afgewerkt, waardoor een massa aan
nieuwe data beschikbaar kwam. Elke run werd door de
OPFOR met een enorme toewijding en professionalisme
aangegaan alsof het telkens de eerste was.
Na afloop van deze zeer intense week en de vergelijkingen
van de data JCATS en STND kon deze editie afgevinkt
worden als een enorm succes. De vele appreciaties die
de OPFOR kreeg van de “Strike” collega’s (Volkel, Buchel,
Ghedi, Aviano en de MUNS) benadrukken nog maar eens
de motivatie, het professionalisme van het personeel
binnen de 10W Tac.

16

Op donderdagavond werden de resultaten verder
besproken met een frisse pint en het nodige eten. De
nodige attesten en geschenken werden uitgewisseld en
als kers op de taart werd 1SD Vermosen Tom uitgeroepen
tot “Best OPFOR member 2018”. Een geslaagde week
met alweer een “job well done” in de KeeBee rugzak,
aangevuld met een pak praktijkervaring en “last but
not least” een aantal gesmede vriendschappen voor het
leven .

Verdedigings- en steungroep

Force Protection en Strike Security testen nieuwe Sim Duel systemen
Van gecontroleerde omgeving naar tactische scenario’s

In het kader van de vervanging van de MINIDRAsystemen (simulatiesysteem voor Live Force-on-force
training) voor kleine wapens loopt er sinds 06 november
een testprogramma in LEOPOLDSBURG. De kandidaatleveranciers kunnen hun product aanbieden ten einde
het te onderleggen aan een evaluatie conform de
normen opgelegd door DGMR.
Het personeel van de smaldelen Force Protection en
Strike Security dragen hun steentje bij! Eén sectie en
een volledige operationele LYNX SPS (incl.crew) werkt
samen met het personeel van Bevr/5Li en DGMR om
de verschillende systemen in haar mogelijkheden te
onderleggen aan een aantal vooropgestelde criteria.
Luitenant BG van het smaldeel Strike Security maakt
deel uit van het evaluatieteam. Samen met de testteams
(het testteam 10W Tac staat onder leiding van Sergeant
HT) dient hij op het einde van de evaluatieperiode
een geconsolideerd verslag af te leveren omtrent
de vooropgestelde eisen en normen. De testteams
onderwerpen de verschillen systemen aan testen in
zowel een gecontroleerde omgeving, als in tactische
scenario’s. De systemen worden getest op SCAR, Minimi,
UGL, LAW, Sniper, .50, LMV met SPS en Piranha.
Momenteel hebben vier firma’s hun systemen aangeboden
voor deze testfase, nl. THALYS, SAAB, RHEINMETALL
DEFENCE en RUAG. Op termijn moet het nieuwe systeem
het huidige patrimonium – enkel sensoren voor de
individuele soldaat voorzien – vervangen, ten einde
de effectiviteit en efficiëntie – zowel de individuele
soldaat, het collectieve materiaal als de voertuigen zullen
uitgerust kunnen worden met sensoren - van de Live
Force-on-Force maximaal te verhogen.
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KeeBee vertrouwenspersoon
Op zoek naar versterking binnen de 10W Tac
‘Een luisterend oor…’

Soms zit het allemaal even niet mee… Moeilijkheden
op privé-vlak of op de werkvloer kunnen leiden tot
stress, onzekerheden, onenigheid, ruzie, of zelfs burnout of depressieve gedachten. Of misschien word
je op de werkvloer wel geconfronteerd met vormen
van ongewenst gedrag. Denk aan pesten, intimidatie,
discriminatie, seksuele intimidatie. Het is fijn als je in
zo’n situatie terecht kunt bij een vertrouwenspersoon
binnen je eenheid.

Leopoldsburg waarvan je onderaan dit artikel de namen
en gegevens kan terugvinden.
Wij zoeken trouwens nog kandidaten vertrouwenspersonen die ons team willen en kunnen vervolledigen
(liefst graadniveau vrijwilliger/onderofficier).
Dus indien jij een voelend persoon bent die discreet kan
zijn en ook iets wil betekenen voor je collega’s van onze
10de Tactische Wing, neem gerust contact op met een
vertrouwenspersoon!

Indien je meer informatie wenst kan je steeds terecht bij
Annelies Roose, vertrouwenspersoon 10W TAC
011/51.26.97
roose.annelies@mil.be
Vertrouwenspersonen Leopoldsburg:
Weckx Eric - De Brabander Leen
Bemilcom 9-6321-25109

Mindful Warrior II
Mindfulnesstraining
Deze training is een diepgaande toepassing van mindfulness in een drukke en
veeleisende werksituatie, waarbij aandachtsmanagement, stressbestendigheid en
work/life balance op de voorgrond staan. Er wordt gewerkt rond work-life balance
met als doel een betere levenskwaliteit, innerlijk evenwicht, een verhoogde
concentratie, respectvolle communicatie, meer openheid en veerkracht voor
verandering, betere prioriteiten stellen, oplossingsgericht leren denken en
vermijden van stress, bore-out, burn-out en presenteïsme.
De training bestaat vooreerst uit het aanleren van technieken zoals zitmeditatie, de
bodyscan, staande en liggende bewegingsoefeningen, visualisatieoefeningen, …
Daarnaast trachten we op mindfulness gebaseerde attitudes te introduceren en te
stimuleren zoals leven in het moment i.p.v. op automatische piloot, omgaan met
grenzen, omgaan met gedachten en gevoelens, acceptatie als houding.

Je kan bij de vertrouwenspersoon onder andere terecht
voor:
• Eerste opvang bij persoonlijke of werk gebonden
psychosociale moeilijkheden waarbij je hulp en/of
advies nodig hebt of wenst
• Het geven van voorlichting over de aanpak van
ongewenst gedrag op de werkvloer
• Het samen bespreken of een oplossing mogelijk is
(op een informele manier) zoals
o een gesprek met een andere betrokkene
o of zelfs bemiddeling bij een verzoeningsgesprek.
• Eventueel doorverwijzen naar andere hulpverlenende
instanties (Sociale dienst, moreel consulente, Centrum
voor Geestelijke Gezondheid)
De vertrouwenspersoon is vooral een luisterend oor
waar je in alle rust en vertrouwen een gesprek mee kan
aangaan op het moment dat je er nood aan hebt.
Hij/zij heeft absolute geheimhoudingsplicht en gaat altijd
vertrouwelijk om met jouw informatie of verhaal.
In 10W Tac is Annelies Roose momenteel de enige
vertrouwenspersoon, een cumulfunctie die ze combineert
met haar hoofdfunctie als luchtverkeersleider. Echter bij
dringende hulpvraag en indien Annelies niet meteen
beschikbaar is, kan je ook beroep doen op één van de
twee fulltime vertrouwenspersonen van de antenne

In 3 volle en 1 halve dag leer je mindfulness toepassen in al haar aspecten

WANNEER

WAAR

Di 05 Feb - 26 Feb - 12 Mar 2019
van 09u00 tot 15u30,
Di 26 Mar 2019
van 09u00 tot 11u45

Plateau LEOPOLDSBURG
Cx Noord – Blok B14( Bar Lln-CBOS)
3970 Leopoldsburg

INFORMATIESESSIES

INSCHRIJVINGEN

Wo 19 Dec 18 van 10u00 tot 11u30
ANTHONIS Didier, Mindfulness trainer
Vr 11 Jan 19 van 13u00 tot 14u30
Tel: 9-6321-24125 of 0473 581751
Do 17 Jan 19 van 10u00 tot 11u30
E-mail: didier.anthonis@mil.be
Di 22 Jan 19 van 13u00 tot 11u30
in Cx Noord – Blok B14 te Leopoldsburg
(Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan - zie inschrijvigen)
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KeeBee Korpsadjudant
RSM aan het woord
Plechtigheden 10 W Tac in 2018

Onze eenheid organiseerde dit jaar verschillende
militaire plechtigheden op de eigen vliegbasis KleineBrogel. Daarnaast waren onze mensen ook buiten de
Wing actief om tijdens plechtigheden de 10 W Tac te
vertegenwoordigen.

Op vrijdag 27 april werd de jaarlijkse herdenking ‘Sake
Masisi - Soldaat van de Vrede’ voor de 58ste maal
georganiseerd. Na de ontvangst van de genodigden werd
de plechtigheid gestart met een eucharistieviering in een
afgeladen volle kapel. Deze viering werd voorgegaan
door onze Padré Eric Petré en muzikaal opgeluisterd
door Dirk Swennen, een ex-medewerker van 10 W Tac.
Aansluitend vond een wapenschouwing plaats op het
paradeplein voor de sporthal. Onder een stralende
lentezon woonden meer dan 300 toeschouwers deze
parade bij waarbij de namen van de 36 overleden
medewerkers van KB bij de crash van een C-119 ‘Flying
Boxcar’ te Sake Masisi op 19 juli 1960, alsook alle
overleden medewerkers van 10 W Tac en 701 MUNSS
tijdens hun actieve dienst, tijdens een dodenappel
werden herdacht, begeleid door saluutschoten. Onder
muzikale begeleiding van de Koninklijk Muziekkapel
van de Gidsen werden er bloemenkransen en roosjes
neergelegd door militaire en burgerlijke autoriteiten en
familieleden van de overledenen. De plechtigheid werd
afgesloten met een receptie en walking dinner in Hof
Bergendal. Genietend van het heerlijke pastabuffet dat
door onze mensen van de keuken werd bereid, konden
de mensen nog wat napraten en herinneringen ophalen.
Naar jaarlijkse traditie neemt 10 W Tac met een delegatie
deel aan de troepenschouwing en defilé naar aanleiding
van de Nationale Feestdag op 21 juli. Dit jaar was
KB aan de beurt om naast het commando van het
detachement van de Luchtmacht ook het Vaandel met
escorte te leveren. Na een eerste kennismaking met
de afvaardigingen van de andere eenheden vond een
eerste herhaling plaats te Bevekom. Goed voorbereid
werd er op 20 juli een algemene repetitie georganiseerd
te Peutie. Op 21 juli werden de troepen, na de
inplaatsstelling op de Wetstraat te Brussel, geschouwd
door ZKH Koning Filip. Na de schouwing marcheerden
de troepen voorbij de Koninklijke tribune tijdens het
jaarlijkse defilé. Dat de medewerkers van KB en ook alle
deelnemers van de Luchtmacht hun professionaliteit ten
toon spreiden bleek uit de persoonlijke felicitaties van
de CHOD en het hoofd van de Dienst Protocol die onze
detachementscommandant achteraf mocht ontvangen,
en met veel plezier doorgaf aan alle deelnemers.
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KeeBee Korpsadjudant
Plechtigheid Fonavibel

Naar jaarlijkse traditie werd ook dit jaar door Fonavibel
een herdenkingsplechtigheid georganiseerd voor haar
beschermelingen. Deze plechtigheid vond plaats op
zondag 4 november j.l.
Op zondag 4 november om 11.30 werden de
overledenen van onze Luchtmacht herdacht tijdens een
eucharistieviering in de Basiliek van Koekelberg. Deze
plechtige viering, bijgewoond door de Vleugeladjudant
van de Koning, werd voor gegaan door 7 priesters die
voor een volle Basiliek een mooi en respectvol eerbetoon
brachten ter nagedachtenis van de overledenen. De
Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht luisterde,
zoals ieder jaar, deze viering op met mooie toepasselijke
muziekstukken, alsook werden de Last Post en de
Nationale Hymne gespeeld.

Vrijdag 28 september j.l. werd afscheid genomen van
Kolonel Vlieger SBH Geert De Decker, ir als BaseCo
en werd Kolonel Vlieger SBH Jeroen Poesen tijdens
een militaire plechtigheid ‘Bevelsoverdracht 10W Tac’
onder massale belangstelling in plaats gesteld als 25ste
Korpscommandant van 10 W Tac. Onder een stralende
najaarszon nam Kolonel De Decker met een speech en
een laatste troepschouwing afscheid van onze eenheid
en nam Kolonel Poesen het bevel over de troepen van
hem over.
Op woensdag 14 november werd de nieuwe minister
van Defensie in Brussel door de CHOD ontvangen op het
hoofdkwartier. Ondanks de zeer korte tijd die er was om dit
te organiseren vanuit KB werd dankzij de grote flexibiliteit
van onze medewerkers dit toch gerealiseerd en namen
een peloton en een erehaag van 10 W Tac deel aan deze
plechtigheid. Ook werd op deze woensdag de jaarlijkse
Korpsmaaltijd voor Onderofficieren en Vrijwilligers in de
sporthal georganiseerd. Tijdens de overheerlijke maaltijd
kon onze nieuwe BaseCo met korte gesprekken al kennis
maken met verscheidene medewerkers van verschillende
diensten van 10 W Tac. Om zijn eenheid nog beter te
leren kennen, zal de BaseCo regelmatig in onze All Ranks
Mess een ontbijttafel reserveren waarop hij telkenmale
enkele andere medewerkers van KB uit verschillende
diensten en personeelscategorieën uitnodigt.
Jaarlijks herdenkt de Duitse bevolking op de zondag het
dichtst bij 16 november alle slachtoffers van oorlog en
geweld tijdens de ‘Volkstrauertag’, ongeacht hun statuut,
nationaliteit, godsdienst, ras of geslacht. Dit jaar werd KB
door het Provinciecommando gevraagd om ook hier een

peloton af te vaardigen om deze plechtigheid, samen met
een afvaardiging uit Norvenich, op te luisteren. Dat dit
wederom met de nodige professionaliteit werd uitgevoerd,
blijkt uit de felicitaties van onze Provinciecommandant en
de Gevolmachtigde van de Duitse Begraafplaatsen in
België.
Om de belasting op het personeel van de verschillende
Luchtmachteenheden een beetje te verlichten, werd dit
jaar een nieuw concept uitgetest om personeel aan te
duiden voor de Paleiswachten te Brussel. Door de ietwat
stroeve onderlinge communicatie werd door de RSMs
COA beslist om in 2019 terug te gaan naar de uitvoering
zoals dat vroeger van toepassing was.
Zoals je kan lezen, was dit jaar, naast de vele operationele
en oefenopdrachten, ook weer een druk jaar voor
wat betreft protocollaire inspanningen. Maar door de
professionaliteit en flexibiliteit van iedere KeeBee’er
werden ook deze hordes stijvol genomen.
Iederen dankjewel voor je inzet hiervoor!
SPIRIT - KNOWLEDGE - STYLE
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Na deze viering werd de verplaatsing gemaakt naar de
Prins Albert Club waar dit jaar de gezamenlijke maaltijd
werd genuttigd omdat wegens renovatiewerken Club
Koningin Elisabeth gesloten was. In deze mooie sfeervolle
omgeving die in het hartje van onze hoofdstad gelegen
is, konden de beschermelingen tijdens het genieten
van een overheerlijke maaltijd een babbeltje slaan met
de militairen van de eenheden waarin hun overleden
dierbaren actief waren tijdens hun carrière.
Dat deze dag zeer belangrijk is voor de naasten en
vrienden blijkt duidelijk uit de jaarlijks grote opkomst
voor zowel de herdenkingsviering als de maaltijd. De
tomeloze inzet van de medewerkers van Fonavibel zorgt
dat iedereen ieder jaar weer uitkijkt naar deze mooie dag.

Foto: © Aviation Photo Crew

Van Baltic Air Policing in 2004 tot
Enhanced Air Policing Mission in 2017

De Antonov An-26 “Curl-A” is een licht tactisch transportvliegtuig dat afgeleid is van het An-24 “Coke” passagiersvliegtuig en zijn eerste vlucht in 1969 maakte. Twee Belgische F-16’s ontmoetten de Antonov An-26 RF-36126
“27 Rood” (c/n 6908) op 8 november 2017 zonder gevechtsescorte. © Belgische Defensie

“No Reds in Belgian Blue”

An-26_RF-36126_27_Red_1

DEEL 3 / 3 - Tekst en foto’s: © Jos Schoofs
“No Reds in Belgian Blue” was het officieuze motto van
het 349steSmaldeel toen het tijdens de laatste jaren
van de Koude Oorlog nog als jachteenheid in Bevekom
gebaseerd was. Het was tijdens een bezoek aan
Estland eind vorig jaar dat Generaal Frederik “Fred”
Vansina, Commandant van de Luchtcomponent,
deze leuze als het ware extrapoleerde naar de
bijdrage die Belgische F-16’s op dat ogenblik leverden
aan de Enhanced Air Policing Mission (EAPM) vanop
de vliegbasis van Ämari. “Het is aan de grenzen
van de NAVO dat de beveiliging van ons nationaal
grondgebied begint. Door DAESH in het MiddenOosten te bestrijden, verhinderen we dat ze ons land
rechtstreeks aanvallen. Door deel te nemen aan
een versterkte en geloofwaardige luchtverdediging
aan de oostgrens van de NAVO tonen we onze
grote vastberadenheid om niet alleen ons eigen
luchtruim, maar op collectieve wijze ook dat van onze
geallieerden te beschermen tegen iedere mogelijke
tegenstander.”
Ämari NATO Air Base
Na drie rotaties in Šiauliai in het kader van de Baltic Air
Policing en twee in Malbork ter ondersteuning van de
Enhanced Air Policing Mission, vervulde het Belgisch
contingent F-16’s begin 2016 en eind 2017 zijn zesde
en zevende ontplooiing in Ämari. Deze voormalige
sovjetbasis wordt sinds 1998 door de Estse Luchtmacht
gebruikt. Toen het land in 2004 tot de NAVO toetrad,
werden in samenwerking met het bondgenootschap
renovatiewerken aan de basis aangevat om ze geschikt
te maken voor gebruik door Westerse vliegtuigen. De
vernieuwde start- en landingsbaan, die tot 2.750 m
was verlengd, werd in 2010 officieel ingehuldigd en
is sindsdien in staat om gelijktijdig 16 jachtvliegtuigen
en 20 transportvliegtuigen te ontvangen. De eerste
toestellen van de NAVO die er langdurig gebruik van
maakten, waren vier F-16’s van de Deense Luchtmacht.
Dat gebeurde vanaf 30 april 2014 in het kader van de
Enhanced Air Policing Mission.
Het eerste Belgisch detachement dat vanop Ämari
opereerde, kwam er op 4 januari 2016 toe om zijn
opdracht drie dagen later aan te vatten. Die eindigde op
28 april met een totaal van 76 “Tango Scrambles” en 11

An-26_RF-36126_27_Red_2

“Alpha scrambles”, samen goed voor 288:35 vlieguren.
Het tweede detachement verbleef er van 5 september
2017 tot 10 januari 2018. Het presteerde in die periode
340 vlieguren en 222 sorties, goed voor 26 “Alpha” en 85
“Tango scrambles”.
Zoals in Šiauliai en Malbork telde het detachement in
Ämari vier vliegtuigen en ongeveer 50 personeelsleden.
De F-16’s vonden er een onderkomen in splinternieuwe
en goed uitgeruste QRA gebouwen. Omdat de
verblijfscapaciteit op de basis nog beperkt was, werd
het personeel in de hoofdstad Tallinn ingekwartierd, op
ongeveer een uur rijden van Ämari. Hoewel de vliegbasis
enkel op werkdagen open is, was het QRA personeel 24
uur op 24 en 7 dagen op 7 van dienst. Een minimale
QRA ploeg bestond uit twee piloten, twee technici, een
operationeel assistent en een paar brandweerlui. Deze
laatste waren altijd Belgen omwille van de aanwezigheid
van hydrazine, de brandstof van de hulpmotor (Auxiliary
Power Unit, APU) van de F-16, die met specifieke kennis
en zorg gemanipuleerd moet worden.
De bewapening van de F-16’s bestond uit twee infrarood
geleide AIM-9M “Sidewinder” lucht-lucht missiles voor de
korte afstand en twee radargeleide AIM-120B “Advanced
Medium Range Air-to-Air Missiles” voor de middellange
afstand en uit een volledige lading van 511 20 mm
M70 patronen voor het intern General Electric M61A1
“Vulcan” kanon. Omdat er in de Baltische Staten geen
tankvliegtuigen gebaseerd zijn, waren de toestellen ook
van twee externe brandstoftanks van 1.400 liter onder
de vleugels voorzien. Zij gaven de F-16’s een autonomie
van ongeveer 1u30, wat hen voldoende reikwijdte gaf
om zelfs de verste uithoeken van hun operatiegebied
te bereiken en voldoende tijd om onbekende
vliegtuigen te identificeren en ze zo nodig terug naar
internationaal luchtruim te begeleiden. Gelet op hun
zuiver defensieve rol, waren de jagers niet voorzien van
een AN/AAQ-33 “Sniper” doelaanduidingspod of een
AN/ALQ-131 pod voor elektronische tegenmaatregelen
(Electronic Countermeasures of ECM). Wel voerden ze
een lading lokpatronen met flares en chaff mee als
zelfverdediging tegen infrarood en radargeleide missiles.
Om de onderschepte vliegtuigen na de vlucht grondig te
identificeren en te bestuderen, was een GoPro filmcamera
in de cockpit geïnstalleerd en was er een hoge resolutie
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De Antonov An-26RTR “Curl-B” RF-36002 “31 Rood” (c/n
8904) is een speciaal voor elektronische inlichtingenvergaring (ELINT) ontwikkelde versie van het licht transportvliegtuig An-26 “Curl-A”. Het vliegtuig is uitgerust met een
uitgebreid instrumentarium voor elektromagnetische
waarneming en kan herkend worden aan de het breed
gamma aan bijkomende antennes, zowel boven als
onder de romp. Het werd op 8 november 2017 zonder
jachtescorte door de Belgische F-16’s geïntercepteerd. ©
Belgische Defensie

Lennubaas

Badge EAPM 2015

Badge EAPM 2017

Badge van de Estse vliegbasis Ämari.

Badge van de Belgische bijdrage aan
de Enhanced Air Policing Mission die
de NAVO opzette naar aanleiding van
de gebeurtenissen in Oekraïne in 2014.
De Belgische F-16’s opereerden in 2015
gedurende zeven maanden vanop de
vliegbasis van Malbork in Polen, de
meest zuidelijk gelegen basis van waarop vluchten in het kader van de Enhanced Air Policing Mission werden uitgevoerd.

Badge van het Belgisch Enhanced Air
Policing Mission detachement dat in
2017 naar Ämari in Estland ontplooide.

QRA hangar_1

Ämari Tower

De controletoren van de vliegbasis van
Ämari, gezien vanuit een ondersteuningsvliegtuig van het Belgisch detachement
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DetCo Slip

QRA hangar_3

“Slip”, een Kapitein-commandant Vlieger van het 1ste Smaldeel van de 2de
Tactische Wing, was de laatste detachementcommandant van de 2017 ontplooiing naar Ämari.

De F-16’s van de Belgische Luchtcomponent werden in Ämari in gloednieuwe, moderne QRA gebouwen ondergebracht.

fototoestel aan boord. De piloten droegen naar keuze
een standaard helm of een helm met het Joint Helmet
Mounted Cueing System. Voor avond- en nachtvluchten
werden nachtkijkers (Night Vision Goggles, NVG’s) op de
helm aangebracht. Omdat alle vluchten de piloten boven
de Oostzee of de Finse Golf konden brengen, droegen ze
altijd een zwemvest en een dompelpak voor het geval ze
in het ijskoude water terecht zouden komen.
De opdracht
“Slip”, de laatste bevelhebber van het meest recente
F-16 detachement in Ämari, beschreef het doel van de
missie boven de Baltische Staten als “het veiligstellen van
de integriteit van het luchtruim van de NAVO en dat op
collectieve wijze en zo lang als het nodig mag blijken. Het
is niet alleen een missie van solidariteit en duurzaamheid,
maar ook van flexibiliteit en zichtbaarheid. Het Readiness
Action Plan dat de NAVO in 2014 op haar top in Wales
aankondigde, garandeert een snelle en vastberaden
reactie op alle veranderingen in de veiligheidssituatie
aan haar oost- en zuidflank. De verhoging van het aantal
gevechtsvliegtuigen in het noordoosten van Europa
tussen maart 2014 en augustus 2015 was een van de vele
veiligheidsmaatregelen die de NAVO in werking stelde
naar aanleiding van de onrust in Oekraïne en vormde
een duidelijk zichtbaar teken van haar vastberadenheid
en krachtdadigheid.”
De detachementcommandant ging verder: “De opdracht
van de piloten gaat echter verder dan het zuiver militaire
objectief van de missie. Zij moeten immers ook de
veiligheid van alle gebruikers van het Baltische luchtruim
verzekeren. Het merendeel van onze vluchten voert
ons naar internationaal luchtruim, dat natuurlijk vrij
toegankelijk is voor iedereen volgens een geheel van
regels dat opgesteld is door de International Civil
Aviation Organization (ICAO), maar dat zich ook dicht
bij NAVO territorium bevindt. Dat betekent dat ieder
vliegtuig dat het luchtruim van de Alliantie nadert zich op
correcte wijze elektronisch moet identificeren, tweezijdig
radiocontact met de bevoegde luchtcontroledienst tot
stand moet brengen en zich aan zijn vooraf ingediend
vluchtplan moet houden. Gebeurt dat niet, dan beveelt
het bevoegde CAOC ons onze F-16’s uit te sturen om het
toestel visueel te identificeren en het in geval van nood
bij te staan of het van het luchtruim van de NAVO weg te
escorteren.“
Luchtpolitie is in vredestijd een verantwoordelijkheid van
het NATO Allied Air Command (AIRCOM) in Ramstein,
Duitsland. Het Combined Air Operations Centre (CAOC)
in Uedem, eveneens in Duitsland, is bevoegd voor het
afkondigen van de QRA alarmen voor het luchtruim
gaande van het Verenigd Koninkrijk tot Slowakije en
van Noorwegen tot de Baltische Staten. Het CAOC krijgt
daarvoor een radarbeeld van het Baltische luchtruim van

het Combined Control and Reporting Centre (CRC) in
Karmelava, Litouwen. Het CRC stelt dat radarbeeld samen
op basis van gegevens die het ontvangt van radarstations
die opgesteld staan in de drie Baltische Staten. Eens
het QRA alarm gegeven is, krijgen de jachtvliegtuigen de
nodige informatie over de positie en de bewegingen van
hun “doelen” van de luchtgevechtleiders van de Control
and Reporting Post (CRP) in Ämari die het hele Baltische
luchtruim overziet en beheert.

De QRA piloten in Ämari droegen naar keuze
een standaard helm of een helm met Joint
Helmet Mounted Cueing System (JHMS). Voor
avond- en nachtvluchten werden nachtzichtkijkers op de helmen aangebracht.

Vaststellingen en statistieken
Na meer dan 13 jaar luchtpolitie boven de Baltische
Staten kan men bepaalde tendensen in het gedrag
van de Russen ontwaren. Terwijl ontmoetingen met
Russische militaire vliegtuigen tijdens de eerste rotaties
zeldzaam tot onbestaand waren, zijn ze tegenwoordig
heel wat frequenter. Het merendeel van deze contacten
vindt plaats op werkdagen, overdag tussen 6 uur en 13
uur UTC, zelden tijdens het weekend of ‘s nachts. De
Russische piloten zijn ook assertiever dan voorheen,
wat echter niet wil zeggen dat ze ruw of gevaarlijk
tewerk gaan. Soms komen ze wat dichter bij de NAVO
vliegtuigen dan gebruikelijk om hun registratienummers
te lezen of om ze te fotograferen, iets wat beide zijden
met wederzijdse instemming doen. Het gaat tenslotte
maar ook om identificatiemaatregelen in vredestijd in
internationaal luchtruim. Ook al komen de Russen soms
zeer dicht bij het NAVO luchtruim, toch hebben ze het tot
op heden niet geschonden.
Tijdens oefeningen nemen de vliegbewegingen van
de Russen aanzienlijk toe, wat in september duidelijk
werd tijdens “Запад 2017” (Zapad of Westen 2017).
Deze strategische oefening, die ook in 2009 en 2013
plaatsvond, speelde zich van 14 tot 20 september af in
het noordwesten van Rusland, Kaliningrad en Wit-Rusland
en beoogde het verbeteren van de interoperabiliteit van
de lucht-, land- en zeemiddelen van Russische en WitRussische eenheden.
Vóór en tijdens de oefening moesten de Belgische
F-16’s veel vaker dan gewoonlijk tussenkomen. Van
5 tot 12 september onderschepten ze verschillende
transportvliegtuigen en een vliegende commandopost.
Soms waren die door jachtvliegtuigen geëscorteerd, in
andere gevallen niet. Toen “Запад 2017” begon was er
veel verkeer in de vorm van “Flanker” jachtvliegtuigen
en meerdere formaties van “Backfire” bommenwerpers.
De maand september eindigde met een totaal van
niet minder dan 11 uitgevoerde “Alpha scrambles” om
daarna terug te normaliseren tot een drietal per maand
in oktober en november. De geïdentificeerde vliegtuigen
omvatten een breed gamma aan verschillende types:
jagers, bommenwerpers, transportvliegtuigen, vliegende
commandoposten en ECM en ELINT (Electronic
Intelligence) toestellen.
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Standard helmet

JHMCS

Standard load_1

Standard load_2

De bewapening van de Belgische QRA F-16’s bestond uit twee AIM-9M “Sidewinder” missiles, twee AIM120B “AMRAAM” missiles en 511 20 mm patronen voor hun intern “Vulcan” kanon. Om alle uithoeken
van de verantwoordelijkheidszone te kunnen bereiken, werden de vliegtuigen van twee brandstoftanks
van elk 1.400 l onder de vleugels voorzien.

FA-117_4

FA-127_4

41_Yellow

De QRA gebouwen in Ämari zijn modern,
goed uitgerust en voldoende ruim om
alle types jachtvliegtuigen van de NAVO
een gepast onderkomen te bieden.

NAVO normen leggen op dat QRA vliegtuigen in het kader van de Enhanced Air
Policing Mission binnen 15 minuten na
het alarmsignaal moeten kunnen opstijgen. Voor de Belgische bemanningen
vormt dat absoluut geen probleem.

De Antonov An-2 “Colt” ”41 Geel” (c/
n111747320) behoort toe aan het 1. Eskadrill van de Estse Luchtmacht dat op
Ämari zijn thuisbasis heeft. Het toestel
was op 21 november 2017 bezig met circuittraining toen het plaats moest maken
voor de scramble van twee Belgische QRA
F-16’s.
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Tijdens de luchtpolitie opdrachten gaat er niet alleen
een mogelijke “dreiging” uit van een grote variëteit aan
militaire vliegtuigen, maar ook van een brede waaier aan
moderne SAM’s (Sol-Air-Missiles of luchtafweerraketten),
zoals de SA-10 “Grumble”, SA-20 “Gargouille” en SA-21
“Growler”, die in grote aantallen rond de Baltische Staten
ontplooid zijn.
De Commandant van de Luchtcomponent lichtte deze
dreiging toe: “Zoals in Syrië, vliegen we ook hier bij de
gratie van de Russen. Zodra de openheid, transparantie en
dialoog ophouden, zullen wederzijdse verstandhouding
en respect dat ook doen en zal alles heel wat moeilijker
worden. Rusland beschikt immers over voldoende
middelen om ons het vliegen moeilijk te maken of het
zelfs te beletten. Vandaar ook het belang dat de NAVO
hecht aan het in stand houden van een zinvolle dialoog
en correcte afspraken.”
Vooruitzichten
Hoewel de Baltische Staten goed met elkaar en met
de NAVO samenwerken om een gemeenschappelijk
luchtverdedigingssysteem uit te bouwen, verloopt dat

minder snel dan verwacht. De vliegbasissen van Šiauliai
en Ämari zijn momenteel al conform de NAVO normen en
kunnen in een crisissituatie 14 tot 16 gevechtsvliegtuigen,
24 transportvliegtuigen, 2.000 ton vracht en 1.000 troepen
in 24 uur tijd ontvangen. De vliegbasis van Lielvārde in
Letland is de volgende in de rij om gemoderniseerd te
worden. Het CRC in Karmelava en de CRP in Ämari zijn
volledig operationeel en de drie landen beschikken over
de nodige radarstations om deze te ondersteunen.
Tien jaar geleden ging men er van uit dat de Baltische
Staten vanaf 2018 over eigen jachtvliegtuigen zouden
beschikken en zelf voor de beveiliging van hun
luchtruim zouden kunnen instaan. De bankencrisis van
2008 en de jarenlange economische teruggang die
daaruit voortvloeide, liggen waarschijnlijk aan de basis
van de aanzienlijke vertraging die deze planning heeft
opgelopen. Het aanpassingsvermogen en de solidariteit
van de NAVO zijn echter zeer groot. De Belgische F-16’s
hebben hun volgende rotaties dan ook al ingepland: van
1 september tot 31 december 2018 in Šiauliai en tijdens
dezelfde periode van 2019 in Ämari.

BAP en EAPM – Deelname van de Belgische Luchtcomponent
Plaats
Periode
1 Šiauliai, Litouwen 01 april 2004 – 30 juni 2004
2 Šiauliai, Litouwen 01 december 2006 – 30 maart 2007
3 Šiauliai, Litouwen 03 september 2013 – 03 januari 2014
4 Malbork, Polen
07 januari 2015 – 30 april 2015
5 Malbork, Polen
01 mei 2015 – 03 augustus 2015
6 Ämari, Estland
07 januari 2016 – 28 april 2016
7 Ämari, Estland
05 september 2017 – 10 januari 2018
8 Šiauliai, Litouwen 01 september 2018 – 31 december 2018
9 Ämari, Estland
01 september 2019 – 31 december 2019

Maintenance Groep

Smaldeel Motor Transport & Logistieke Steun (MT&Log Sp):
Veelzijdig en betrouwbaar in operationele ondersteuning!

Het Smd MT&LogSp maakt deel uit van de Maintenance
Groep (MGp) maar levert ondersteunende diensten
ten voordele van de ganse 10 W Tac. De meeste zaken
worden als vanzelfsprekend beschouwd of worden
niet meer opgemerkt. De mannen en vrouwen van
Smd MT&LogSp opereren meestal ver weg van de
schijnwerpers, maar hun bijdrage is net zo essentieel
voor de operationaliteit van de eenheid. We help
generate airpower! Het is tijd om uit de schaduw te
treden.

Vehicle Maintenance
Wanneer men spreekt over “den MT” gaat er bij de
meesten wel een belletje rinkelen. MT is waarschijnlijk
de meest bekende flight van het smaldeel MT&LogSp.
Het personeel staat garant voor het onderhoud en
de herstellingen van de strategische voertuigen
waaronder de brandstofwagens (Fuel trucks/’bowsers’),
brandweervoertuigen, Mercedes Unimogs, Gepantserde
terreinvoertuigen LMV Lynx, vliegtuigtrekkers en de
gecertifieerde voertuigen van onze US collega’s 701MUNSS.
In het Bureau Exploitatie (BEx) en de verschillende
werkplaatsen zijn specialisten in “Ground Technics”
dagelijks in de weer met de planning en uitvoering van
onderhoudsactiviteiten op een patrimonium van een
200-tal voertuigen en inframateriaal. Voor herstellingen
aan militaire fietsen kan je ook bij hen terecht. De nodige
wisselstukken worden besteld en beheerd door de
magazijnier.
No fuel, no flight!
Flight MT is echter niet louter een onderhoudsorganisme.
Ze speelt ook een belangrijke rol in de bevoorrading
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van de brandstoffen. De sectie Brandstoffen is
verantwoordelijk voor de uitbating van het pompstation
en voor de aanlevering van de fuel aan de vliegtuigen.
In het pompstation worden klanten met hun voertuigen
voorzien van benzine en diesel. In de nabije toekomst
zal het pompstation een facelift ondergaan waarbij het
vrijwel volledig geautomatiseerd zal worden. Voor de
bevoorrading van fuel beschikt de Wing over een installatie
met enorme citernes, de “keroputten”. Het is daar dat
op regelmatige basis de kraan van de Belgian Pipeline
Organisation (BPO) letterlijk wordt opengedraaid. Met de
7 recent geleverde tankwagens van het type STOKOTA
leveren de “bowser drivers” jaarlijks miljoenen liters
brandstof aan onze F-16s. Wist je dat het ongeveer 18
minuten duurt om de tankwagen met een capaciteit van
18.000 liter te vullen? Met 2 kleinere tankwagens leveren
ze diesel voor GSE-materiaal en om de genie voertuigen op
het schietterrein te bevoorraden. Binnenkort verwachten
we een bijkomend type tankwagen dat transporteerbaar
zal zijn met luchtmiddelen.

Special vehicles
De operatoren van de sectie Speciale Tuigen zijn opgeleid
om materieel te verplaatsen met allerlei heftuigen
en kranen. Zij kunnen worden ingezet in en rond de
basis maar evengoed tijdens ontplooiingen voor de
“handling” van Cargo. Daarnaast houden ze dagelijks
met hun borstelwagens de pistes vrij van FOD (Foreign
Object Damage = voorwerpen die kunnen ingezogen
worden in de motorinlaat van vliegtuigen en zo schade
berokkenen). Tijdens de wintermaanden draagt de flight
een extra verantwoordelijkheid in de inwerkingstelling
van de sneeuwruimmiddelen en de samenstelling van

de sneeuwploeg. Bij winterse omstandigheden zorgen
zij er mee voor dat de belangrijkste wegen en de pistes
in de vliegbasis sneeuwvrij gemaakt worden. Er zijn
concrete plannen om in de nabije toekomst enkele
sneeuwruimmiddelen te vervangen.

Nationale distributie & mobiliteit
De Movement & Mobility Cell (MMC) speelt een hoofdrol
in de sturing van de interne en externe distributie en
mobiliteit. Ze is verantwoordelijk voor de sturing van
de goederenstroom en de efficiënte inzet van lokale
transportmiddelen.
Het Mobility Center (MobCen) is onze lokale
vertegenwoordiger in de nationale territoriale structuur
van de mobiliteit binnen Defensie. De planners van het
MobCen beheren meer dan 80 commerciële voertuigen
die dagelijks ingezet worden voor de uitvoering van
verplaatsingen binnen en buiten de basis. Een aantal
van deze voertuigen zijn permanent gepositioneerd
op verschillende locaties binnen de basis. De overige
voertuigen worden in pool beheerd en kunnen samen
met de boorddocumenten vertrekkensklaar afgehaald en
vervolgens terug binnengebracht worden bij de Inspectie
IN/OUT.
Eind 2018 zullen we
stranden in de buurt
van 1,5 miljoen gereden
kilometers. Om en bij
30.000 geregistreerde
verplaatsingen binnen
de basis zijn goed voor
een aandeel van 20%
in het totaal gereden
kilometers.
Elke levering van materieel
wordt bij de Dispatch
in bewaring genomen
en
gecontroleerd
op zichtbare gebreken. Vervolgens garanderen ze de
levering aan het juiste magazijn in de basis, via de
bekende “Tour Plein”. Ook het materieel dat verzonden
wordt naar externe klanten transiteert er alvorens
het de basis verlaat. Het personeel controleert of de

verzending de juiste verzendingsdocumenten bevat en of
de verpakking conform is volgens de richtlijnen. Dispatch
is het competentiecentrum voor de verzending van
gevaarlijke goederen en organiseert de verzending van
persoonlijke bagage voor de deelnemers aan operaties.
Tienduizenden pakketten passeren zo jaarlijks door de
handen van de dispatchers.

Passenger & Cargo Handling
MMC is niet alleen actief in ondersteuning van de
dagelijkse werking van de Wing, maar is ook bijzonder
bedrijvig in de operationele steun bij ontplooiingen. Ze
coördineert alle bewegingen van materieel en personeel
in het kader van oefeningen en operaties.
“Load Controllers”, specialisten in Air- en Road
transport, bereiden in de voorbereidingsfase zorgvuldig
de “Moves” (uitzendingen) voor en maken de nodige
verzendingsdocumenten op. “Loaders” conditioneren
de Cargo voor luchttransport of zorgen voor de
ladingzekering bij containertransport.
Wanneer cargovliegtuigen (ANTONOV, C-17, A400M,
C-130,…) landen in de basis is MMC verantwoordelijk voor
de “marshalling”, “handling” en de eventuele contacten met
de douane. Wegtransporten worden hoofdzakelijk met
eigen vrachtwagens en chauffeurs uitgevoerd. Colonnes
met 8 opleggers en meer naar allerlei bestemmingen
binnen Europa waar onze F-16 ingezet worden, maken
ook deel uit van het takenpakket.
Naast de Redeploy van Operation Deployed Falcon
(ODF), met o.a. de ontvangst van een ANTONOV AN-124
met 12 containers in Keebee, was de Cross Continental
Deployment (CCD) naar de Verenigde Staten één van de
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hoogtepunten voor MMC in 2018. Voor deze oefening
werd meer dan 150T Cargo geconditioneerd, geladen en
verscheept in 26 containers en op verschillende C-130. In
2019 staan we voor een gelijkaardige uitdaging!
Supply
De hoofdopdracht van de Flight Logistieke Steun of “Log
Support” is de controle op de (her)bevoorrading van
de eenheid. Zij leveren logistieke steun aan de ganse
Wing. Met een bestand van om en bij 1350 klanten
is het eenheidsmagazijn, beter bekend als “de kledij”,
ons lokale verdeelcentrum van kledij en uitrusting. Ze
verdelen niet alleen vliegkledij, korpsuitrusting, werkkledij,
specifieke kledij voor buitenlandse zendingen en
kampeermaterieel, maar bijvoorbeeld ook persoonlijke
beschermingsmiddelen (PBM) aan het personeel van
de Wing. Vanaf 2019 zullen ze ook geleidelijk aan het
gecentraliseerde beheer van het meubilair voor gans
de vliegbasis voor hun rekening nemen. Meubilair is
altijd een hot topic, maar de laatste jaren nam de
staat van ons patrimonium zienderogen af. Omwille van
budgettaire beperkingen kwam er de voorbije jaren maar
weinig schot in de zaak voor de vervanging van versleten
meubilair. Met de start van een algemene inventarisatie
en de centralisatie van het beheer is een inhaalbeweging
alvast ingezet. Het nieuwe wachthuis werd zopas van
meubilair voorzien en het project voor meubilair in de
nieuwe luchtverkeerstoren krijgt vorm.
Aankopen en contracten
De medewerkers van het bureau contracten beheren
meer dan 100 verschillende contracten voor de
aankoop van leveringen, diensten of werken. Zij beheren
bijvoorbeeld contracten voor onderhoud van gebouwen
of poorten, levering van wisselstukken, belijning van de
pistes, afvalverwerking, aanschaf van ontijzingsproducten,
levering van gereedschappen, … In 2018 zullen we voor
de totale uitgaven landen op 3,5 miljoen €. Naast het
plaatsen van bestellingen en behandelen van de facturatie
behoort toezicht op de uitvoering van leveringen en
prestaties tot hun takenpakket. Zij rekenen daarvoor
op de steun van alle gebruikers om ervoor te zorgen
dat de leveranciers zich houden aan de contractueel
afgesproken voorwaarden. Sinds november 2018 wordt
het containerpark uitgebaat door een burgerfirma onder
hun toezicht. Gelet op de geplande outsourcing van het
Facility Management zullen zij ook in de toekomst nog
een prominente rol blijven spelen in de dienstverlening
ten voordele van de Wing.
Diensten of leveringen die niet hernomen zijn op
contract kunnen door de medewerkers van bureau
lokale aankopen worden verworven met kredieten die ter
beschikking worden gesteld van de korpscommandant.
Gezien er geen voorafgaand contract werd afgesloten
dienen zij steeds op zoek te gaan naar de meest
geschikte leverancier op basis van de wetgeving op de
overheidsopdrachten.
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Coaching & training
Bureau Analyse is het kloppend hart van de bevoorrading
van de Wing en de ‘superuser’ is de draaischijf voor
het Integrated Logistics Information & Automation
System (ILIAS). Als functionele autoriteit oefenen zij
controle uit op het correct gebruik van ILIAS en de
strikte opvolging van de richtlijnen in het kader van de
bevoorrading. Hun hoofdtaak is oplossingen aanreiken
en het magazijnpersoneel adviseren en begeleiden bij de
uitvoering van hun job, in de basis, maar ook wanneer zij
ontplooid zijn als Fly Away Kit Manager (FAKMgr).
De commandant van de Flight LogSp speelt ook een
belangrijke rol in de coaching en training van het logistieke
personeel. Als stageverantwoordelijke begeleidt hij elke
nieuwe logistieke onderofficier of vrijwilliger doorheen
het vormingstraject. Hij moet ervoor zorgen dat de
magazijniers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen ingezet
worden als FAKMgr bij ontplooiingen.
Voor de uitvoering van deze
opdrachten
zetten
110
gemotiveerde, plichtsbewuste
en goed opgeleide mannen en
vrouwen zich dagelijks voor 200%
in. De nakende pensioneringsgolf

zal in het smaldeel
zwaar doorwegen.
In de vakrichtingen
Supply Chain &
Mobility (SM) en
Ground Technics
(GT) zullen de
komende
jaren
bijna de helft van de militairen afvloeien.
Om te anticiperen op dit enorme verlies aan kennis
en ervaring, hebben we twee hoofdobjectieven
vooropgesteld. Enerzijds zetten we vol in op een versnelde
uitbouw van onze competenties. Anderzijds gaan we
steeds verder in de optimalisatie van onze processen.
We are ready for the future! At your service!

Dimitri HUYSMANS, Kapt v/h Vlw, CO MT&LogSp

‘Respect’
Lezersbrief vanwege BaseCo’s 2W & 10W
Begin oktober verscheen er een artikel in De
Standaard naar aanleiding van het schietincident
met een F-16 op onze zusterbasis in Florennes. De
Korpsoverste van Florennes, Kolonel Polomé, en
onze eigen BaseCo vonden de titel van het artikel
dermate misplaatst dat ze in samenspraak met de
Luchtmachtstaf beslisten om samen een lezersbrief
te schrijven. De krant besloot echter deze lezersbrief
niet te publiceren.

Hierna volgt een kopie van de brief die COMOPSAIR
daarom via sociale media verspreidde. De kracht van
de sociale media kwam tot volle uiting aangezien de
brief meerdere duizenden keren gedeeld werd en door
vele tienduizenden mensen gelezen werd. Velen onder
jullie hebben deze brief dus ongetwijfeld al gelezen,
maar gelet op de belangrijke inhoud drukken we hem
graag nog een laatste keer af. Dergelijke misplaatste
insinuaties stemmen immers niet overeen met het
respect dat de militairen verdienen.

Respect

U berichtte in de weekendeditie van uw krant over het incident op de vliegbasis Florennes verleden
donderdag. “Ongeloof op veel gezichten bij de Belgische Luchtmacht” was er inderdaad toen we het incident
vernamen, ook op het onze. Maar even groot was het ongeloof op onze gezichten toen we de weinig
respectvolle titel van het verder overigens neutraal geschreven artikel lazen: “Nieuwste Belgenmop, ken je
die van die ene F-16 die de andere opblies?”
De laatste tien jaar zijn de F-16’s van onze Luchtmacht haast onophoudelijk ingezet tegen extremistische
groeperingen in luchtoperaties boven Afghanistan, Libië en het Midden Oosten. Net als vandaag het geval is,
hebben onze mensen en onze vliegtuigen in die periode ook deelgenomen aan de beveiliging van het NAVOluchtruim boven de Baltische Staten, eveneens om onze grenzen en onze bevolking te beschermen. Telkens
opnieuw oogsten onze mensen die aan de basis liggen van de inzet van onze F-16’s internationaal veel lof met
de manier waarop ze in alle bescheidenheid maar met het hoogste professionalisme hun taak uitvoeren. Het
is één van de redenen waarom ons land zich binnen de NAVO terecht een kleine maar betrouwbare partner
mag noemen, al situeert onze financiële bijdrage zich ver onder wat billijk is tegenover onze bondgenoten.
Het uitvoeren van deze succesvolle operaties vereist een continue training van onze mensen en voortdurend
onderhoud en modificaties aan de vliegtuigen om ze operationeel relevant te houden. Dit is een zaak van
opeenvolgende menselijke handelingen en mensen zijn nu eenmaal feilbaar. De verschillende onderzoeken
die lopen moeten uitwijzen welke samenloop van omstandigheden heeft geleid tot dit tot de verbeelding
sprekend incident. De gepaste maatregelen zullen genomen worden, dit zowel ter preventie van een volgend
incident als ter sanctionering van een mogelijke ernstige fout. Maar laat ons hierbij niet vergeten dat het hier
uiteindelijk gaat over mensen die zich elke dag inzetten voor uw en onze veiligheid en dus ons respect
verdienen. Respect omdat ze de laatste tien jaar dikwijls maanden aan een stuk van huis geweest zijn om hun
opdracht uit te voeren in dikwijls barre omstandigheden: doelwit van regelmatige mortieraanvallen tijdens
de operaties vanop Kandahar in Afghanistan, logerend in tenten of aangepaste containers in de woestijn
zonder enige privacy en ver van hun gezinnen, hun taak uitvoerend in extreme klimatologische
omstandigheden gaande van min 25 tot plus 50 graden boven de tarmac. Dit alles met een ongelooflijk
groepsgevoel en een “can do” spirit. Ook in eigen land zetten deze mensen zich dagelijks in om de vliegtuigen
klaar te maken voor hun nationale opdrachten zoals het beveiligen van ons luchtruim. Om maar een paar
zaken te noemen. Ze klagen daar niet over en we zijn het met u eens dat dit eigen is aan een leven als militair
waarvoor ze gekozen hebben. Allen zijn erg gemotiveerd en geven elke dag opnieuw het beste van zichzelf en
dit in omstandigheden die niet altijd ideaal zijn op het vlak van infrastructuur, beschikbaar materiaal of het
aantal collega’s. Maar ze blijven ervoor gaan, elke dag opnieuw. U kunt het niet eens zijn met wat ze doen en
waar ze voor staan, maar ze verdienen tenminste uw respect. Net zoals al die andere militairen die dagelijks
het beste van zichzelf geven: de mensen van onze landmacht bij de bewaking van de straten in onze steden
en bij het uitvoeren van gevoelige opdrachten in Mali of in Irak, onze artsen en verplegend personeel die onze
detachementen overal ter wereld ondersteunen en ons marinepersoneel dat bijvoorbeeld de schepen bemant
die mijnen uit de Europese wateren halen. Ze verdienen allemaal ons respect en daarom achten wij het nodig
om te reageren op de misplaatste titel boven uw artikel. Wij zijn ervan overtuigd dat de meeste lezers van uw
kwaliteitskrant ons hierin zullen kunnen bijtreden.
Didier Polomé, Commandant vliegbasis Florennes
Jeroen Poesen, Commandant vliegbasis Kleine Brogel

Didier Polombé,
Commandant
vliegbasis Florennes
Jeroen Poesen,
Commandant
vliegbasis Kleine-Brogel
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Foto: © Bart Tilmans

KB Spotting Team
Wat is een jaar toch kort!
Het uitkijken waard
Niet te geloven maar 2018 loopt al op zijn laatste
benen. Zooo lang uitgekeken naar de BAF days en nu
zijn ze al 3 maanden geleden.

We zullen zeker nog veel plezier beleven aan onze
falcons. Als je ziet wat voor mooie silhoutten ze geven bij
een sunset, dan weet je wat ik bedoel.

Juni jongstleden was het tijd voor onze jaarlijkse BBQ
Maar het was het uitkijken waard. Wat begon met
regen groeide uit tot een prachtige show met talrijke
hoogtepunten. Denk maar aan de prachtige aankomst
van onze OekraInse vrienden en het eerste optreden van
een F-35 op KeeBee bodem. Wat een ervaring.

Het valt op dat de generatie aan het veranderen is. We
kregen zelfs het bezoek van de fantastische F-22. Een
super gemoderniseerd toestel met, als je je ogen dicht
doet, een hoog F-104 gehalte met zijn geluid.

Over F-35 gesproken. Het is nu eindelijk zover. Het
aangekondigde vertrek van onze geliefde F-16 is gestart.
Over de opvolger zijn al menige artikels geschreven,
zowel positief als negatief. Feit is dat een spotter zich
daar uiteindelijk niet zoveel aan stoort. Het afscheid
van de iconische starfighter is ook nog altijd een
gespreksonderwerp.

Maar ook was er een verandering aan het hoofd van
ons KeeBee. Wij nemen met een heel goed gevoel wat
betreft samenwerking tussen 10W Tac en de spotters
afscheid van BaseCo Kolonel Vlieger Ir Geert De Decker.
We wensen hem heel veel succes met zijn verdere
carriere. Aan een vertrek hangt natuurlijk ook een
aankomst. Wij begroeten Kolonel Vlieger Jeroen Poesen
als nieuwe BaseCo . Heel veel succes “Poeske” en op onze
samenwerking kan je rekenen.
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Bij ons in KBAM
Geschiedenis buiten het vliegveld.
Rij je richting vliegveld op de Kruisakkerweg in Grote Brogel kom je dit verlaten gebouw tegen.

FU84 Z6Y in het tweede gedeelte van 1959 met op de achtergrond
een mobiele Homer en daarachter de loods van het 23 smaldeel.

Het gebouw dateert van 1954 en was bestemd om de
Homer van de 10 Wing te huisvesten. De keuze van
de locatie was niet optimaal en had als resultaat dat
de Homer een nomaden bestaan leidde in en rond
het vliegveld. Uiteindelijk zal in 1977 dit ondertussen
verouderde systeem buiten dienst gesteld worden.
Kort nadat een radio-installatie gemeengoed was geworden
in de luchtvaart werd een eerste hulpmiddel uitgevonden
om vliegtuigen uitgerust met een radio naar een basis te
brengen of hun positie te bepalen. Dit was de gonio of
Homer.

Na een brand in 1974 werd een nieuwe installatie geplaatst.

Een gonio installatie omvat een ontvanger met een antenne
die radiosignalen meet in een veld van 360 graden.
De signalen worden zichtbaar gemaakt op een scherm
waarop ook de kompasroos is afgebeeld. Deze roos
wordt geijkt naar het magnetisch noorden. Wanneer een
pilooot een homer oproept, meet de antenne van waar het
radiosignaal komt en geeft dit weer op het scherm als een

Binnenzicht van de trailer.

lichtende straal (foto 7); in pilotentaal een QDR (richting
naar het vliegtuig). De operator moet deze QDR slechts
omzetten in een QDM (richting naar het station) om het
vliegtuig op te lijnen naar het vliegveld. In de vijftiger jaren
was de Homer voor gevechtsvliegtuigen een standaard
navigatiesysteem want de vliegtuigen waren nog niet
uitgerust met andere mogelijkheden. Er bestond in België
een gecoördineerd net van Homers met als centrum het
radarstation van Glons(Tongeren) met callsign Glory.
Een piloot die niet zeker was van zijn positie riep Glory
op en vroeg een fix of positiebepaling. Terwijl de piloot
opriep, werd door verschillende Homers verspreid over de
verschillende vliegvelden, een QDR opgegeven aan Glory.
Een operator in Glons tekende al deze QDR’s op een kaart
en het kruispunt van de lijnen was de vermoedelijke positie
van het vliegtuig.
De goniostations leverden dus niet alleen een QDM, een
magnetische koers naar het station, maar ook een QDR,
magnetische koers van het station weg. Bij slechte weer
of bij nacht kon, doordat het Homer station de positie
voortdurend weergaf, een piloot geholpen worden zijn
basis te vervoegen. Dit werd een QGH genoemd of een
controlled descent through clouds.
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Positie van homer op het vliegveld

Een verfijnde meervoudige antenne met elementen die in een cirkel
in alle richtingen zijn opgesteld en permanent in snel tempo worden
uitgelezen.
Als het vliegtuig uitzendt wordt automatisch de juiste radiaal
gelezen en wordt deze afgebeeld op een beeldbuis.

VDF presentatie en procedure

41

Sport bij ons in Keebee
NCD ½ Marathon BRASSCHAAT op Do 20 Sep
Het Nationaal Kampioenschap Defensie halve marathon
werd op 20 september in het stadspark van Brasschaat
gelopen.
De 10 W Tac behaalde een 10de plaats van de 23
eenheden bij de Large Units.

Uitslag
INDIVIDUEEL
Dames (06 deelnemers)
4. Van Wulpen Thais

Nationaal Kampioenschap Defensie Oriëntatiecross
2018 – Schiftingen & Finale Individueel

Uitslag
1. 10 W Tac (1)

Claes Gert
Celus Tony
Anciaux
Benjamin

2. Md Bn 1C/1Gr
3. TrgC Cdo
13. 10 W Tac (2) Deijgers Niel
Cuyvers Marc
Vandersanden
Patrick
19. 10 W Tac (3) Gebruers Stef
Bullen Jos
Bleyen Patrick

31’33”
44’14”
27’51”

38’25”
45’32”
50’19”
51’05”
46’30”
55’30”

Totaal:
1u43’38”

1u15’32”
1u32’53”
2u02’09”

Masters (75)
56. Van Diest Bart

1u48’05”

Uitslag
Seniors (8170m)

1u47’43”
1u55’23”
2u14’16”

Masters (7000m)
Masters (7050)

2. Anciaux Benjamin
7. Deijgers Niel
21. Gebruers Stef
12. Cuyvers Marc
46. Bullen Jos
7. Celus Tony

1u02’36”
1u23’24”
1u46’57”
1u24’35”
2u20’37”
1u19’33”

2u28’05”

HQ Mot Bde organiseerde op woensdag 10 oktober de
FINALE te Houthalen – Helchteren.

1u48’06”

Seniors (87)
6. Maes Dave
42. Ooms Kenny
86. Kommenovic Cedric

Het 1W / BKOKS organiseerde op donderdag 13
september de schiftingen te Oostduinkerke.

Benjamin Anciaux liep over de afstand van 11 km de
snelste tijd bij de seniors en mag zich Belgisch kampioen
noemen.
Hij was alweer “outstanding” in het natuurgebied van
Masy, gelegen ten noordoosten van Houthalen-Oost.

INTERKORPSEN
1. KMS
2. 1C/1Gr
3. 1W/BKoks
10.
10 W Tac

Oriëntatieloop Wisselbeker ADC Rik THYS op Vr 28 Sep
Het TrgC Para organiseerde op vrijdag 28 september
de 27ste editie van de “Wisselbeker ADC Rik THYS” te
Lommel.
De Vliegbasis Kleine Brogel was met 3 ploegen (9
deelnemers) vertegenwoordigd.
Aan dit spektakel namen bijna 100 ploegen deel, inclusief
burgers.
De wisselbeker werd voor de 3de maal op vijf jaar tijd
door de 10 W Tac in ontvangst genomen!
(foto: Massastart en winnende ploeg 10 W Tac)
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Uitslag
Heren Open (11000m)
1. Anciaux Benjamin
2. Simkens Geert (Md Bn 1C/1Gr)
3. Linten Jo (1W/BKoKs)
9. Deijgers Niel

58’48”
1u06’39”
1u13’44”
1u36’01”

Heren Open (B-finale 8800m)
5. Gebruers Stef

1u30’19”

Heren Masters (8300m)
8. Celus Tony

1u01’57”

Heren Masters (B-finale 7400m)
15. Bullen Jos
1u29’16”

Het gevechtsvliegtuig van de Belgische
trailrunning. (vertaling artikel “La Meuse”)
Jérôme Remacle, vijfde Belgische trailrunner in het
Betrail-classement, is de man in topform
Zegevieren op de trail van de Hoge Venen, daarna, zaterdag 19/10/18 overwinning op de trail van de CHU in Luik:
de 32-jarige man uit Malmedy eindigt 2018 als een kanonskogel.
Als het laatste Betrail-klassement wordt bekeken, opgesteld
op basis van de drie beste resultaten over de voorbije
twaalf maanden op Belgische trails (een ingewikkeld, maar
vrij betrouwbaar, algoritme dat een overzicht geeft van de
resultaten van alle ruim 15km lange wedstrijden die “trail”
genoemd mogen worden), stellen wij vast dat vier coureurs
uit onze contreien deel uitmaken van de nationale top10. Olivier Remacle (2de), Jérôme Vanderschaeghe (4de),
Jérôme Remacle (5de), en opmerkelijk Sébastien Carabin
(9de) die soms aan een loopwedstrijd deelneemt als
het mountainbikeseizoen het hem toelaat. De derde
benoemde laat zich de voorbije drie weken twee maal
opmerken. Eerst laat hij zichzelf gelden in zijn eigen regio,
tijdens de Trail van de Hoge Venen, een klassieker dat de
hoge plateau’s van Xhoffraix gaat opzoeken. Hierna, op de
prachtige trail van de CHU in Luik, een parcours van een
dertigtal kilometer dat zaterdag 19/10/18 eindigde tussen
de steile heuvels van Sart Tilman, en met als opmerkelijke
finish de trappen van een groot Luiks ziekenhuis. “Ja, het
gaat goed op dit moment”, legt Jérôme Remacle uit. “Ik
hou van de Hoge Venen. Het is namelijk waar ik afkomstig
van ben, en het gaat door op de wegen dat ik vaak
gebruik voor mijn training. Ik heb me vorig jaar reeds
laten gelden, een ex-aeqo met een Franse loper. In 2016,
op mijn eerste deelname, heb ik de trail van 17 kilometer
het meeste geapprecieerd, hierop ben ik 5de geëindigd”.
In feite, als we de Luikenaar van dichterbij bekijken, zien
we dat hij nog niet zo lang op de trails te bespeuren
valt. Voornamelijk actief op zijn fiets (“Tussen 6000 en
7000 kilometer per jaar”), het lopen ontwijkend door een
chronische ruitenwisser-syndroom, heeft hij zich in 2015
alsnog op deze sport gesmeten, waar hij meteen op de
eerste plaats kwam te staan op de trail des Croix (voor een
zekere Laurent Grenier…). “Volgens mij is de klik in 2016
gebeurd, tijdens een triplette dat wij gewonnen hebben,
samen met Florent Maréchal en Jérôme Vanderschaeghe”,
zegt coureur ‘Trakks’. “Zij hebben mij uitgenodigd om
het team te vervolledigen. Toen ik besefte dat ik hen
kon vervoegen, besefte ik dat deze sport voor mij was
gemaakt…”. Het begin van een mooie succesreeks, zoals
deze geweldige 5de plaats dat in juni werd veroverd op de
48km van de befaamde Trail van Lavaredo, op minder dan

Misschien. Maar nu denk ik hier niet aan…”.
Zijn programma in 2019: zonder twijfel Corsica en de
Ventoux
Bij Jérôme Remacle, net zoals bij alle andere trailrunners,
een oneindige liefde voor de natuur. Daar bovenop is zijn
regio perfect om zijn sport te beoefenen. “Mijn prioriteit
in het lopen is de ontduiking. Ik vertrek thuis en verdwijn
in de natuur, zonder GSM, zonder horloge en ik ‘duik
onder’”, geeft hij toe. “Hierna, uiteraard, zijn resultaten
belangrijk. Het tegendeel beweren zou liegen zijn…”. Het
is dus niet opmerkelijk dat, als wij om de bestemmingen

25 minuten van de winnaar (de Amerikaan Zach Miller),
en wat klappen te hebben uitgedeeld aan enkele pro’s van
het trailrunnen, zoals Français Chaigneau (11de, op ruim
20 minuten van onze landgenoot). “Tot recentelijk geleden,
was het de triatleet, maar ook trailrunner, François Reding
die mijn plannen maakte”, legt Jérôme uit wanneer wij
hem vragen wat uitleg te geven over zijn vervoeging van
de hogere rankings. “Het was fantastisch, ik ben fel vooruit
gegaan, veel geleerd. Maar ik heb gemerkt dat ik geen
plannen meer wil. Ik wil geen ‘wegenkaart’ meer hebben
waarmee je je verplicht voelt om te gaan lopen en een
bepaald type training uit te voeren…”.
Hij maakt deel uit van de zestigtal F-16-piloten van België
Noem hem Commandant Remacle
Wat minder bekend is, betreffende Jérôme Remacle, is zijn
beroep, zeldzaam en, ergens, fascinerend. Deze man is
namelijk commandant in het Belgische leger. Sinds 2007
maakt hij deel uit van de zestigtal piloten die zich dagelijks
achter de stick van een F-16 mag installeren. “Ik heb mijn
studies aan de Koninklijke Militaire School gevolgd, in
Bevekom en in Frankrijk”, legt de Luikenaar uit. “Op dit
moment ben ik gebaseerd te Kleine-Brogel, in Limburg. Ik
ben F-16-piloot, maar ook F-16-instructeur. Ik heb gekozen
om dit te worden daar ik in alles wat ik doe, een hekel heb
aan routine. Ik hou niet van computers, ik hou niet van
voor de TV ‘wortel te schieten’. Het moet beweging zijn,
verandering…”. In zijn job is hij op dat vlak duidelijk goed
bediend. Het ligt dan ook gevoelig om meer duiding te
krijgen over zijn dagelijks leven. Geen 100% staatsgeheim,
maar ook niet ‘open source’. Ja, hij vliegt elke dag,
of toch bijna, als hij niet op verlof is of de basis niet
verscholen zit onder de mist. Ja, hij heeft al deelgenomen
aan buitenlandse zendingen, ter “ondersteuning van de
grondtroepen”. “Tussen 2010 en 2013, heb ik vier periodes
van tweeënhalve maanden in Afghanistan doorgebracht”,
brengt hij op. “Ik was 23 jaar. Ik was toen de jongste F-16piloot van België. Ik heb namelijk niet stil gezeten tijdens
mijn opleiding. Ik heb ook boven Lybië gevlogen, vanuit
een Griekse luchtmachtbasis”. Hij weet dat hij dit niet gans
zijn leven zal doen. Zijn passie is het vliegen. “Moest ik niet
meer mogen vliegen, zou ik wellicht het leger verlaten. Om
waar naartoe te gaan? Als piloot in de burgerluchtvaart?
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van het volgende seizon vragen, het locaties zijn met een
groot potentieel aan natuur. “Ik zou graag, want niets is
al zeker, in maart deelnemen aan de trail van de Ventoux,
in het begin van de zomer aan die van Restonica (Corsica)
en op het einde van de zomer aan de OCC, de 50km van
het UTMB-programma”, kondigt hij aan. “In België zal
het wellicht de Bouillonnante zijn, in april”. In het kort,
enkel prachtige locaties, meer bepaald Corsica, waar hij
meermaals op vakantie is geweest en, hoewel hij er nog
nooit aan een wedstrijd heeft deelgenomen, uitkijkt om de
steenachtige wegen uit te testen.
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L’avion de chasse
du trail belge

Jérôme Remacle, sixième traileur belge au classement Betrail, est l’homme en forme du moment

V

ictoire chez lui au Trail
des Hautes Fagnes,
puis victoire samedi au
trail du CHU de Liège :
le Malmédien de 32 ans termine
2018 en boulet de canon
Si l’on prend le dernier classement Betrail, établi sur base des
trois meilleurs résultats forgés
au cours de ces douze derniers
mois sur des trails belges (un algorithme compliqué, mais assez fiable, permet une « pondération » de chaque course de
plus de 15 km méritant l’appellation « trail »), on s’aperçoit
que quatre coureurs de la région figurent dans le top 10 national. Soit Olivier Remacle (2e),
Jérôme Vanderschaeghe (5e), Jérôme Remacle (6e) et le surprenant Sébastien Carabin (9e), qui
vient parfois faire des « piges »
en course à pied, lorsque la saison VTT le lui permet.
Le troisième cité vient de se
faire doublement remarquer
ces trois dernières semaines.
D’abord en s’imposant chez lui,
lors du Trail des Hautes Fagnes,
un classique qui va sillonner les
hauts plateaux autour d’Xhoffraix. Puis, sur le très beau trail
du CHU de Liège, une course
d’une trentaine de bornes qui a
amené samedi dernier les coureurs sur les pentes du Sart Tilman, avant de leur offrir un finish rare dans les escaliers intérieurs du grand hôpital liégeois.
« Oui, cela va bien pour le moment », explique Jérôme Remacle. « Je tenais beaucoup aux

ex-æquo avec un coureur français. Et en 2016, pour ma première participation, j’avais préféré le 17 kilomètres, sur lequel
j’avais terminé 5e. »
En fait, si l’on y regarde de plus
près, le Malmédien n’est sur le
trail que depuis peu. Surtout
actif sur son vélo avant (« Entre
6000 et 7000 kilomètres par
an »), évitant la course à pied à
cause d’un syndrome des essuie-glaces récurrent, il n’a en
effet débarqué sur ce sport

«Je tenais
beaucoup aux
Hautes Fagnes.
C’est chez moi, sur
des chemins que
j’emprunte souvent
à l’entraînement »

qu’en 2015, signant même une
victoire d’entrée sur le trail des
Croix (devant un certain
Laurent Grenier…) (*)
« Je pense que le vrai déclic s’est

produit en 2016 lors d’une triplette que l’on gagne avec
Florent Maréchal et Jérôme Vanderschaeghe », indique le coureur ’Trakks’. « Ils m’avaient inHautes Fagnes. C’est chez moi, vité pour compléter l’équipe.
sur des chemins que j’emprunte Lorsque j’ai vu que je pouvais les
souvent à l’entraînement. Je accompagner, je me suis dit que
m’étais déjà imposé l’an dernier, ce sport était fait pour moi… »

À côté de sa passion pour les trails, Jérôme Remacle est aussi pilote de F-16. © D.R.

Le début d’une belle série de
succès et d’accessits de belle facture, comme cette superbe 5e
place conquise en juin dernier
sur le 48 km du renommé Trail
du Lavaredo, à moins de 25 minutes du vainqueur (l’Américain Zach Miller), mais en mettant aussi la « pâtée » à

quelques pros du trail, comme
le Français Chaigneau (11e, à
plus de 20 minutes de notre
compatriote).
« Jusqu’il y a peu, c’est le triath-

lète, mais aussi traileur, François
Reding qui faisait mes plans »,
explique Jérôme lorsqu’on lui
demande d’expliquer un peu

Il fait partie de la soixantaine de pilotes F16 en Belgique

Son programme en 2019: sans
doute la Corse et le Ventoux

Appelez-le
Commandant
Remacle
Ce que l’on sait moins, concernant Jérôme Remacle, c’est sa
profession, rare et, quelque
part, fascinante. L’homme est
en effet commandant dans l’armée belge. Depuis 2007, il fait
partie de la soixantaine de pilotes habilités à s’installer derrière le « manche » d’un F16
chez nous.
« J’ai fait mes études à l’École
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Royale Militaire, à Beauvechain et
en France », explique le Malmédien. « Pour l’heure, je suis basé à
Kleine-Brogel, dans le Limbourg.
Je suis pilote F16, mais aussi ins-

tructeur F16. J’ai cherché à le devenir parce que comme dans tout
ce que je fais, je déteste la routine. Je n’aime pas les ordinateurs, je n’aime pas glander devant la TV. Il faut que cela bouge,
que cela change… »
Clairement, dans son métier, il
a dû être servi.
C’est d’ailleurs délicat d’avoir
des précisions sur ce qu’est son
quotidien. Pas secret défense à
100 %, mais pas non plus
« open source ». Oui, il vole tous
les jours, ou presque, lorsqu’il
n’est pas en congé ou que sa

cette éclosion au sommet des type d’entraînement… » UNE PAGE D’ÉRIC VERSCHUEREN
classements « haut de gamme ».
« C’était excellent, j’ai beaucoup
à noter Laurent Grenier avait
progressé, beaucoup appris. Mais
quand même participé aux
je me suis aussi aperçu que je ne
Crêtes de Spa de 2014, avec une
veux plus des plans. Je ne veux
« anonyme » 73e place sur le 21
plus avoir une « feuille de route »
km.
à cause de laquelle tu te sens
obligé d’aller courir et de faire tel

Il y a, chez Jérôme Remacle,
comme chez tous les traileurs en fait..., un amour de
la nature sans borne.
Lui, en plus, sa région se
prête parfaitement à la pratique de son sport.
« Ma priorité, avec la course à

Jérôme (au centre) a encore gagné le trail du CHU. © D.R.

base n’est pas noyée dans le
brouillard. Oui, il a déjà participé à des missions à l’étranger,
comme « support de troupes au
sol ».
« De 2010 à 2013, j’ai ainsi eu

quatre périodes de deux mois et

demi en Afghanistan », évoque-til. « J’avais 23 ans. J’étais à

l’époque le plus jeune pilote de
F16 belge. Il faut dire que je

n’avais pas traîné en chemin lors
de ma formation. J’ai aussi volé
au-dessus de la Libye, en partant
d’une base grecque. »
Il sait qu’il ne fera pas ça toute
sa vie. Sa passion, c’est le vol.
« Si je ne peux plus voler, je quitterai sûrement l’armée. Pour aller
où ? Dans le civil, toujours
comme pilote ? Peut-être. Mais là,
je n’y pense pas… » -

pied, c'est l'évasion. Je pars
dans la nature, à partir de
chez moi, sans gsm, sans
montre, et je m'évade »,
confie-t-il. « Après, évidemment, les résultats, c'est important. Dire le contraire serait mentir... »
Ce n'est donc pas étonnant
que lorsque l'on évoque avec
lui la prochaine saison, les
destinations choisies pour
rythmer ses foulées sont des
lieux à fort potentiel « na-

ture »...
« J'aimerais, car rien n'est encore définitif, participer au
trail du Ventoux en mars, à celui de la Restonica (Corse) début d'été, et à l'OCC, le 50 km
du programme de l'UTMB à la
fin de l'été », annonce-t-il. « Et
en Belgique, ce sera sûrement
la Bouillonnante, en avril ».
Bref, que de beaux endroits,
avec mention particulière
pour la Corse, un endroit où
il est allé de nombreuses fois
en vacances et qu'il apprécie
par dessus tout, sans toutefois avoir encore eu l'occasion de participer à une
course afin d'y tester, en
conditions réelles, l'âpreté
des
chemins
caillouteux... 28

Fietsen en genieten in Limburg 2018
Al trappend onze streek ontdekken
In het zadel voor 2019!
Vijf organisatoren van de grootste fietshappenings
binnen onze provincie slaan al sinds 2010 de handen
in elkaar om gezamenlijk het fietsen en vooral
het genieten in onze mooie provincie Limburg te
promoten. Door samen publiciteit te voeren voor
het fietsen, trokken zij in 2018 maar liefst meer dan
13.000 enthousiaste fietsers naar onze provincie!
De aanwezigheid van de fietser, de inzet van tientallen
verenigingen en medewerkers achter de schermen,
alsook de financiêle of materiële bijdrage van sponsors
èn van de lokale middenstand, hebben meer dan het
spreekwoordelijk steentje bijgedragen tot het financieel
welslagen van de vijf fietshappenings. Deze gesmaakte
Limburgse initiatieven hebben dan ook in 2018
wederom diverse goede doelen ondersteund, waarbij de
Teutenroute haar bijdrage van 25.000 euro schonk aan
de jaarlijkse MS-actie van de vliegbasis Kleine Brogel.
Fietsers die aan 3 van de 5 fietstochten hadden
deelgenomen, maakten bovendien kans op talrijke mooie
prijzen waaronder:
• één elektrische fiets geschonken door E-bikes
• 11 fietstrips- of meerdaagse fietsvakanties
aangeboden door de Zigeuner
• 4 bungalowcadeaubonnen van Center Parcs.
Op woensdag 29 november 2018 gaven de gelukkige
winnaars, de prijssponsors en een delegatie van de
organisatoren van de vijf fietstochten present op onze
vliegbasis voor de uitreiking van deze prijzen.
Allen zijn ervan overtuigd dat ook in 2019 dit mooie initiatief
een vervolg moet krijgen waarvoor de organisatoren
wederom borg staan voor 5 prachtige fietshappenings
op volgende data:
• Teutenroute op zondag 19 mei 2019 voor hun 20ste
jubileumeditie
• Bokkerieje op zondag 26 mei 2019
• Drieprovinciënroute op zondag 02 juni 2019
• De Dommelroute op zondag 16 juni 2019
• De Maaslandse gordel op zondag 25 augustus 2019
Zoals jullie al kunnen opmerken heeft de Teutenroute
inderdaad dit jaar de eer het nieuwe fietsseizoen te
openen. De voorbereidingen zijn al volop gestart want de
Fifty-One Club ‘De Teuten’ en de vliegbasis Kleine Brogel
vormen als sinds 2000 een sterk tandem…
Ze zijn dan ook fier om op zondag 19 mei 2019 gastheren
te kunnen zijn voor de twintigste familie-fietshappening

‘De Teutenroute’ en dat samen met vijf Noord Limburgse
gemeentes.
Het is immers de nauwe band tussen Leger & Natie
die aan de basis ligt van de betrokkenheid bij de vele
activiteiten ten voordele van diverse charitatieve doelen
waaronder de strijd tegen Multiple Sclerose. Al sinds 1986
organiseren de stad Peer en de vliegbasis Kleine Brogel
gezamenlijk de jaarlijkse MS-actie waarvan de opbrengst
integraal gaat naar de strijd tegen multiple sclerose.
Het fietsevenement “De Teutenroute” met haar meer dan
vijfduizend deelnemers is een vaste waarde geworden
binnen deze jaarlijkse MS-actie. Niet alleen fietsen voor
eigen plezier maar tegelijkertijd zijn steentje bijdragen
voor de minder fortuinlijke medemens omschrijft kort
maar krachtig de doelstelling van ‘De Teutenroute’ die in
dit kader is uitgegroeid tot een fietsfestijn voor jong en
oud. Een ideale fietstocht voor grootouders, ouders en
(klein)kinderen.
De twintigste editie van de Teutenroute is wederom
gebaseerd op één groene gordel van 100 Km en 9
rode verbindingsassen waardoor men vanuit elk
teutenhuis afstanden kan fietsen vanaf 22,3 tot
100,3 Km. Zo ontdekken de meer dan 5.000 fietsers de
prachtige groene omgeving die ‘Noord-Limburg’ ons te
bieden heeft.
De Teutenroute is niet enkel fietsen… in de negen
teutenhuizen staan verenigingen klaar om de fietser
culinair te verwennen met streekgerechten.
Nieuw binnen de Teutenroute zijn de vier culinaire
fietstochten rond de 60 Km waar je in elke teutenhuis
verwend wordt met een streekgerecht. Op het einde
van de dag heb je van een deugddoend ontbijt en een
driegangenmenu mogen genieten dit voor de prijs van
amper 30 Euro.
En wens je als een VIP ontvangen te worden, dat kan ook
want deze fietstocht start met een ontbijtbuffet en eindigt
met een barbecue in de feesttent van het Kompenhof
(Neerpelt) en dat kan voor de prijs van 60 euro. Laat je
alvast culinair verwennen maar geniet ook van een
zeer uitgebreid animatie- en kinderprogramma,
de Teutenroute is en blijft bovenal een fietstocht voor
alle leeftijden. Wij verwachten dan ook jong en oud op
zondag 19 mei voor een onvergetelijk fietsevenement.
Voor meer gedetailleerde informatie surf vanaf 2019
naar: www.teutenroute.be
U doet in 2019 toch ook mee!
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PR News
Ready today, preparing for the future
And very proud looking back…!
2018 is een jaar om apetrots op te zijn. Als je even
terugblikt en vaststelt wat we allemaal samen hebben
beleefd en verwezenlijkt, zijn voldoening en fierheid toch
2 kernwoorden. We liepen op diverse manieren vaak
en goed in de schijnwerpers. We haalden meermaals
het nieuws, deden interviews voor kranten, tijdschriften,
radio & TV, we drongen dankzij de zeer boeiende en
goed vertelde VTM-docureeks ‘F-16’ tot bij de mensen
binnen in huiskamers én de harten, waren gastheer
voor de uiterst geslaagde Belgian Air Force Days 2018
en haar +/- 72.000 enthousiaste bezoekers en onze
regering hakte onlangs de knoop door wat betreft
opvolging F-16. En dit allemaal terwijl onze dagelijkse
drukke bezigheden, ontplooiingen en operaties gedreven
werden voortgezet, chapeau…!
2018 was een zéér bijzonder jaar op het gebied van
zichtbaarheid voor de Luchtmacht en Defensie. De
heisa rond het opvolgdossier zorgde voor heel wat
emoties en ongerustheid, terwijl gelijklopend de VTMreeks ‘F-16’ hoge kijkcijfers scoorde en Vlaanderen met
eigen ogen kon zien wie we zijn, wat we doen en hoe we
dit doen. Berichten van bewondering en respect voor
onze mannen en vrouwen staken ons een stevig hart
onder de riem. De reeks haalde wekelijks een onverwacht
hoog marktaandeel van televiesiekijkend Vlaanderen,
ondanks de programmatie tegen onder andere de
weergaloze omhaal van Christiano Ronaldo (champions
league voetbalwedstrijd Real Madrid-Juventus) en een
voetbalwedstrijd van de Rode Duivels als absoluut
kijkcijferkanon. Uit eerste hand weten we intussen dat
onze reeks ‘F-16’ normaliter integraal opnieuw wordt
uitgezonden op CAZ, vermoedelijk in voorjaar 2019 (doch
datum op dit eigenste moment nog niet bekend). Men
zegge het voort, please spread the word! �
Maar het zijn toch vooral de adembenemende Belgian Air
Force Days die ons als KeeBee’er zullen bijblijven. Het was
al van 2017 keihard werken om doel na doel, deadline
na deadline te halen om in september 2018 klaar te
staan voor dit grootste militaire publieke event in 2 jaar.
Toegegeven, de laatste maanden was op het tandvlees,
maar we gingen door en zetten iets onvergetelijk neer.
En dat deden we samen met vele anderen, van militairen
tot vrijwilligers hand in hand met de ervaren teams van
Sanicole. What a stunning ride it was…!
Wat mij vooral opviel tijdens onze Belgian Air Force Days
(en me tot op vandaag nog steeds een goed gevoel schenkt

wanneer ik eraan terugdenk), was de (job)fierheid die de
aanwezige Belgische militairen uitstraalden. Ik zag naast
de eigen KeeBee’ers ook vele andere militairen in uniform
- al dan niet vergezeld van familie & vrienden - over het
terrein stappen, trots rondkijkend, wijzend en vertellend.
Je zag gewoon dat èlke militair zich betrokken voelde en
iets had van: ‘Ja, dit is mijn job, dit zijn mijn collega’s en
daar ben ik trots op!’. We voelden allemaal dat dit iets
uniek was, maar qua professionaliteit en flex voor ons
toch eigenlijk vanzelfsprekend en dus typisch Defensie.
Een vlekkeloze, grootse organisatie waar we als KeeBee
en luchtmacht in schitterden, een groots evenement
waar de hele Defensie als modern en professioneel
bedrijf zicht- en tastbaar werd. We creëerden héél wat
zichtbaarheid voor KeeBee, de Luchtmacht en Defensie
en genoten massa’s positieve aandacht. De vele berichten
van dank en respect spreken voor zich, 72.000 tevreden
bezoekers was ongezien in onze Defensie. Het was een
boost voor ons allemaal, bewijs daarvan is onderstaande
‘Tweet’ van de commandant van de Landcomponent,
generaal Marc Thys. Dankuwel generaal, om met 1
zo’n knappe boodschap na een uitputtingsslag als de
BAFD ook mijn batterijen en die van vele anderen weer
helemaal op te laden

Kortom, in KeeBee weet ieder wat te doen, van
operationeel tot PR en maken we ons samen sterk voor
alle uitdagingen van 2019.
Maar… laat ons eerst terug in alle rust en sereniteit tijd
maken voor familie en vrienden, samen genietend en
verzameld rond de tafel voor een vredevol kerstfeest en
een gelukkig nieuwjaar. Proost en tot in 2019… bij ons in
KeeBee!

Kapitein Bart Knockaert
Adjunct officier – Officier Publieke Relaties

Na de Belgian Air Force Days echter geen tijd om op
lauweren te rusten. Met de bevelsoverdracht kwam
er een nieuwe BaseCo die ons wil leren kennen en
het goede KB-werk ijverig wil voortzetten met zijn
specifieke accenten. Ondertussen liepen de buitenlandse
opdrachten, trainingszendingen alsook interne
oefeningen en maintenanceactiviteiten ook in razend
tempo verder. De mens in de KeeBee’er werd ook
bediend tijdens ons eigen sfeervolle KeeBee Galabal, de
Korpsmaaltijd ter ere van Koningsdag, Sint-Elooi en voor
onze kids kwam Sinterklaas op bezoek. Momenteel gaan
de kerst- en nieuwjaarswensen de deur uit terwijl we
de nodige voorbereidingen treffen voor de huldigingen
van onze ‘meest verdienstelijke militairen’ en onze
nieuwjaarsreceptie 2019.

48

Foto: © Robin Mues

Kruiswoordraadsel

PR-Shop
News & promo’s
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HORIZONTAAL

Een bezoekje aan blok 15
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.
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voor kinderen !!!!
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Stuur vóór 1 maart 2019 uw oplossing naar het e-mailadres 10WTAC-COMDO-PUBLICRELATIONS@mil.be
Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot, die mag kiezen tussen de blauwe polo ‘Home of the Falcon’
en de ‘Tricolor’ polo, af te halen in onze PR Shop.

T-SHIRT 10WTAC
KNOWLEDGE
SPIRIT STYLE

Succes,
Na publicatie van de vorige uitgave van ons magazine (editie augustus)
ontvingen we 18 correcte oplossingen van het kruiswoordraadsel.
Deze keer kwam Mr Jan Creemers als gelukkige winnaar uit de
bus. Mr Creemers koos voor de mooie donkerblauwe polo met het
gekende 10 W TAC logo.
Dit kwaliteitsvolle poloshirt wordt eveneens aan € 20 in onze
PR Shop te koop aangeboden.

€14

Proficiat Mr Creemers! A
Het PR-team
Het PR-team
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