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Een hete zomer…

Terwijl onze meteodienst overuren draait om 
wereldrecord na wereldrecord te breken met hoogste 
temperatuur, meeste zomerdagen op een rij en minste 
neerslag per maand, puft mens, dier en begroeiing onder 
de aanhoudende droogte. Alles en iedereen hoopt op 
een beetje regen zodat de bruine vlekken op onze basis 
terug die mooie, groene kleur zouden krijgen. 
Een mooie kleur die werd afgeschilderd in de Medialaan 
reeks “F-16” waarvan we 5 afleveringen lang konden 
genieten op televisie in april. Regisseur Koen Remans is 
er in geslaagd om tijdens zijn verblijf van een jaar tussen 
onze linies, een sereen, ingrijpend maar vooral menselijk 
beeld te scheppen van het leven in en rond de F16. 
Van de opleiding tot de operaties boven Irak en Syrië. 
Uitsluitend positieve reacties bleven binnenstromen. 
Een welgemeende dankjewel aan alle Keebee-ers die dit 
mogelijk maakten, zowel voor als achter de schermen. 
Het programma vormde een welkom tegengewicht tegen 
misschien wel één van de donkerste periodes uit onze 
luchtmacht geschiedenis.
Op de dag van de première van het programma werd er 
opeens met een zwaar beschuldigende vinger gewezen 
naar onze luchtmacht top als zou die op ongehoorde 
en slinkse manier het dossier vervanging F-16 hebben 
gemanipuleerd. Terwijl een interne en een externe 
audit, officiële documenten vanuit het management 
agentschap van de US Air Force (F16 SPO) en rapporten 
van de producent allen staafden dat er niets aan de hand 
was, verdraaiden parlementsleden realiteit en mengden 
het met verkeerde informatie om, puur uit eigenbelang, 
officieren aan de schandpaal te nagelen.  De hoorzittingen 
die volgden waren een sombere vertoning maar konden 
niet anders dan aantonen dat militairen zich met hart en 
ziel dagelijks belangeloos inzetten voor het beschermen 
van de gemeenschap….zij verdienen meer respect!!
Dat respect werd wel getoond tijden de parade op de 
Grote Markt in Brussel ter ere van de meisjes en jongens 
die tijdens de operatie “Vigilant Guardian” de straten 
van onze steden hadden beveiligd. De stromen Japanse, 
Chinese en Spaanse toeristen waren verbaasde getuige 
van het decoreren van een aantal fiere 10de Wingers.
Decoraties werden eveneens opgespeld tijdens de 
herinneringsplechtigheid van Sake Massisi, een Congolees 
dorpje waar in 1960 een Boxcar neerstortte en 36 leden 
van de UDA van KB het leven lieten. Onze VsGP had die 
dag ook een “dag van de verdediging” georganiseerd. Het 
initiatief werd zeer gesmaakt en zorgde voor heel wat 
toeschouwers op de parade.
Vanaf mei trokken onze Keebee-ers weer de wijde wereld 
in. Een 10-tal F16’s vertrokken naar de US om er in 
Mountain Home (Idaho) een blok training af te werken. 

Het was de eerste keer dat Belgische F16s daar te gast 
waren. Eens geïnstalleerd (een huzarenstukje wegens 
een sub optimale ontplooiing) waren de indrukken 
positief. Heel goede infrastructuur, een pak “airspace” 
en een range met vele mogelijkheden. Nadien staken de 
vliegtuigen door naar Cold Lake, Canada om er deel te 
nemen aan een Maple Flag oefening. Eind juni landden 
de vliegtuigen allen terug veilig in KB.
Terwijl de mensen van de Verdediging- en steungroep de 
veiligheid van de Nederlandse F16s nog steeds verzorgen 
in Jordanië, vertrok een ander deel naar Mali om er bij 
operatie MINUSMA onze C-130 te verdedigen. Zij vliegen 
mee tijdens de interne vluchten en zorgen dat crew en 
toestel in alle vrijheid kunnen werken.
Temidden van al deze ontplooiingen slaagde een 
gereduceerde afvaardiging van 31 Sqn er in Polen nog 
in om de “Tiger Spirit Award” mee naar huis te brengen.
En SPIRIT is en blijft toch een handelsmerk van onze 
basis. In het kader hiervan werd er weer duchtig spaghetti 
gegeten en werd er gelopen tijdens de Charity Run. Ook 
zag de ploeg die al jaren zorgt voor de omkadering 
van de jongerenstages zich versterkt met een aantal 
jonge, enthousiaste vrijwilligers die de toekomst van dit 
mooi initiatief verzekeren. Spirit werd er ook getoond 
toen er te elfder ure de taak binnenkwam om een 
Turks detachement te ondersteunen. De Turken zouden 
vanuit Kleine-Brogel deelnemen aan de overvlucht van 
de NAVO Top in Brussel. Met nauwelijks enkele dagen 
voorbereiding werden de 2 A400M transporttoestellen 
ontvangen en de 3 Mangusta T-129 gevechtshelikopters 
vliegklaar gemaakt. Leuke uitdaging die mooi werd 
afgewerkt.
Met de commandowissel bij het 701 Munitions Squadron 
(US), waar Luitenant- Kolonel BAILY de fakkel doorgaf aan 
LtKol PULLIAM Joe, werd het “wisselseizoen” dan ingezet. 
Heel wat ervaren rotten schuiven door naar de staf en 
worden vervangen door nieuwe, enthousiaste jongeren 
die maar graag deel komen uitmaken van onze familie. 
Met de Belgian Air Force Days in het verschiet hebben 
zij de perfecte gelegenheid om direct mee te draaien 
in onze geoliede machine. Wij hopen u daar dan ook in 
grote getalen te mogen verwelkomen.

Veel leesplezier en geniet nog van de zwoele 
zomeravonden

BaseCo
Geert

Voorwoord
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Jongerenstage te 10W TAC
35 jongeren proeven van het militaire leven 
Puike organisatie te KeeBee leidt tot hoogste wervingspercentage van Defensie! 

In de eerste week van juli 2018 vond naar jaarlijkse 
gewoonte een jongerenstage plaats in 10W TAC. Een 
35-tal jongeren werden een week lang ondergedompeld 
in het militaire leven in onze eenheid. KeeBee’ers van de 
diverse groepen vormden voor deze gelegenheid een 
hecht begeleidingsteam en zorgden voor een stevige 
omkadering en een geslaagde stage.    

Maandagochtend 2 Juli 2018 komen de jongeren aan in 
‘KeeBee’, al dan niet vergezeld door hun ouders. De eerste 
” handen uit uw zakken” galmt door de hal. We herkennen 
dit allemaal van lang geleden, onze eerste dag als militair. 
De stage is opgedeeld in 2 disciplines, enerzijds worden 
de Air Cdo’s aan de tand gevoeld, anderzijds nemen enkele 
jongeren deel om de technische functies beter te leren 
kennen. 

Dinsdag ochtend worden de jongeren gewekt met het lawaai 
van de gamellen, een eerste aanraking met het militaire 

milieu. Na 5 minuten moeten de jongeren verzamelen in 
sportkledij om te starten met de Physical Training (PT) . Na 
de PT is er tijd om te douchen en te ontbijten en vervolgens 
vertrekken de Air Cdo’s naar Eupen, de techniekers blijven 
in KeeBee.

In Eupen is het de bedoeling om de fysieke, de karakteriële  
en de mentale paraatheid van de jongeren op de proef te 
stellen. In het KMILO wordt er gestart met een natuurlijke 
omloop. Deze proef moet de groep bij elkaar brengen om 
also samen moeilijke opdrachten te doorstaan.
Vervolgens krijgen de jongeren een initiatie in 
overschrijdingstechnieken (initiatie klimmen, rappel, via 
ferata en deathride). De welbefaamde klimtoren, dichtbij het 
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meer van Eupen is voor sommige een loodzware opdracht. 
De hoogtevrees speelde hen toch parten. Maar door de 
motivatie van de groep en met hulp van de stagebegeleiders 
hebben ze allemaal hun angsten overwonnen en hebben ze 
er zelfs plezier aan gehad! 
Op woensdag is het tijd voor de traditionele 
kaartleesoefening. Wat is een militair die niet kan kaartlezen? 
De stagebegeleiders stipelden een kaartleesoefening uit van 
ongeveer 17km (vogelvlucht). De avond voordien gaven de 
stagebegeleiders onderricht in het kaartlezen, blijkbaar met 
succes aangezien niemand verkeerd liep. Alle doelstellingen 
werden behaald, missie geslaagd, tijd om terug te keren 
naar KeeBee!

De jongeren die in KeeBee bleven konden proeven van 
het leven van een militaire technieker, piloot, weerman/
vrouw, rapcon, ATC. Alle technische diensten kunnen op 
twee dagen niet de revue passeren, toch werd een mooi 
representatief programma doorlopen. De technische dagen 
werden afgesloten met de PhEF-testen, om te zien welk 
potentieel er in de groep zat.
Op woensdagavond werden de twee groepen terug herenigd 
en wordt er een lekker avondmaal voorzien, het C-rantsoen. 
Na het avondeten worden de jongeren in contact gebracht 
met ‘camouflage’. De stagebegeleiders hebben een 
camouflage-oefening voorzien. Met een camouflage stick 

moeten de jongeren zich één maken met de natuur. Met 
patrouillehonden tracht men de 
stagiairs vervolgens op te sporen, 
die al kruipens en sluipend de 
overkant van het terrein moeten 
bereiken.
Op de voorlaatste dag staan 
nog een aantal bezoeken 
op het programma. De 
wakerhondenmeesters geven 
een demo, de brandweer krijgt een bezoek – dat traditioneel 
zeer nat eindigt. Het laatste avondmaal, de verbeterde 
maaltijd is traditiegetrouw altijd een barbecue. Een laatste 
mogelijkheid om samen ervaringen te delen en toffe 
verhalen te vertellen over het voorbije avontuur. 
Op vrijdag volgt het hoogtepunt van de week. Een vlucht 
met de Embrear, die onderschept wordt door twee F-16’s. 
De commentaren achteraf spreken boekdelen. 
Helaas komt aan alles een eind en dit is ook zo met de 
stage. In de namiddag worden de ouders ontvangen met 
een hapje en een drankje. Om klokslag 15u marcheren de 
jongeren in peloton, met gespannen zenuwen tot voor hun 
ouders. Een mooi moment waarbij sommige ouders een 
traantje wegpinken. 
Niet alleen voor de jongeren zit het erop, maar ook voor 
de stagebegeleiders. Het team wil graag alle betrokken 
diensten bedanken die het mogelijk maken deze ervaring 
te geven aan de jongeren. Mede dankzij jullie is dit voor 
hen, getuige de vele commentaren op facebook achteraf, 
een topweek. 
Dit vertaalt zich ook in concrete cijfers. Vorig jaar haalde 
10W Tac het hoogste percentage van jongeren die achteraf 
een baan bij defensie hebben aangevat. Een welgemeende 
dank u hiervoor. 

Stagebegeleiders Jongerenstage 2018 
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Maintenance Groep
Nieuw SATCOM systeem voor onze F-16
Een onzichtbare maar duidelijk hoorbare bijkomende capaciteit  

Na jaren van een zo goed als continue deelname aan 
verschillende operaties (Operation Guardian Falcon, 
Operation Freedom Falcon, Operation Deployed 
Falcon) is 2018 voor onze F-16 gemeenschap een 
‘regeneratiejaar’. Tijd voor familie, tijd om meer te 
trainen (met als orgelpunt de Cross Continental 
Deployment Block Training in Mountain Home (USA) en 
Maple Flag in Cold Lake (CAN)) maar ook tijd om heel 
wat modificaties op te starten met als finaal doel onze 
F-16’s beter uit te rusten voor de toekomstige operaties. 

 
De Strategische Visie voor Defensie en daaropvolgende 
programmeringswet voorziet de nodige budgetten voor 
heel wat end-of-life updates F-16 zoals de integratie van 
satellietcommunicatie (SATCOM), SCORPION (vervanger van 
het Joint Helmet Mounted Cueing System), Missile Warning 
System en 3D-Audio/Active Noise Reduction. 

Deze modificaties zullen grotendeels in-house door de 
Maintenance Groep worden uitgevoerd om zo snel mogelijk 
de overgang naar een nieuwe en uniforme configuratie te 
bekomen.

Begin 2018 werd gestart met de eerste grote in-house 
modificatie, namelijk SATCOM. Voor piloten is dit vrij 
transparant vermits SATCOM een volledig geïntegreerd 
geheel vormt met de rest van de communicatiesystemen. 
Voor de Maintenance Groep is deze modificatie echter wel 
de meest ingrijpende. Er moet namelijk heel wat bedrading, 
een volledig nieuwe antenne alsook verschillende Line 
Replaceable Units geïnstalleerd worden in de vliegtuigen. 
Alvorens een piloot dit systeem kan gebruiken, dienen er 
vóór de vlucht dan ook nog specifieke frequenties en crypto 
sleutels geladen te worden door de technici Avionics.

Het nieuwe SATCOM-systeem moet ervoor zorgen dat onze 
F-16 zijn werk in coalitieverband kan blijven uitvoeren. De 
noodzaak aan zogenoemde ‘Beyond Line Of Sight (BLOS)’

Een overzicht van de SATCOM modificatie                  
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communicatie bleek 10 jaar geleden al duidelijk bij de inzet 
boven Afghanistan tijdens Operatie Guardian Falcon. “Soms 
was er door de grote afstand, kromming van de aarde én 
het bergachtig terrein in Afghanistan geen communicatie 
mogelijk met het Air Operations Center”, zegt testpiloot en 
inmiddels CO 31 Sqn. “De ‘battle space’ boven het Midden-
Oosten is héél erg groot. Een F-16 kan honderden kilometers 
ver vliegen waardoor Line-Of-Sight communicatie met UHF 
en VHF radio’s niet altijd meer mogelijk is. Je bent daardoor 
als het ware afgesneden van de buitenwereld. Om toch te 
kunnen blijven communiceren waren we vaak verplicht om 
coalitiepartners die in de buurt waren als tussenstation of 
relay te gebruiken. Met ons eigen SATCOM-systeem zijn 
we nu volledig onafhankelijk en zijn we bereikbaar voor 
in-flight retaskings tijdens het uitvoeren van de opdracht. 
We kunnen dan ook rechtstreeks contact hebben met 
bijvoorbeeld het Combined Air Operations Center (CAOC) 
waar onze Red Card Holder zich bevindt of een Joint 
Terminal Attack Controller (JTAC) vanop een afgelegen 
locatie in alle omstandigheden.”

Voor het uitwerken van de modificatie was er een 
doorgedreven samenwerking met onze Nederlandse 
collega’s. Vanaf 2015 werd een nieuwe radio, de ARC-210, 
ingebouwd in onze toestellen. Deze nieuwe UHF/VHF-radio 
heeft standaard reeds een tactische SATCOM capaciteit 
en interface ingebouwd en is compatibel met de reeds in 
gebruik zijnde tactische satellietcommunicatie apparatuur 
bij onze NAVO-partners. De vereiste bijkomende 
aanpassingen aan het vliegtuig vormden echter een 
hele uitdaging. De Kapt GC, Materieelbeheerder F-16 
Avionics, verduidelijkt: “Eerst en vooral moest een nieuwe 
bijhorende antenne geïnstalleerd worden in de plaats 
van de huidige UHF/L-antenne. De antenne, in gebruik 
op de F-16C en F-16D modellen van de US Air Force, was 
echter te groot om in onze F-16A configuratie te plaatsen. 
Een bedrijf uit Groot-Brittannië bood echter aan om een 
nieuwe en kleinere antenne te ontwikkelen die wel kon 
gebruikt worden. Daarna hebben we, in zeer nauwe 
samenwerking met de Nederlandse Defensie Materiaal 
Organisatie (DMO), grotendeels alles in eigen beheer 
gedaan: het uitwerken van de modificatie, de installatie 
op vliegtuig en het uitvoeren van de verschillende 

grond- en vluchttesten. Dit was tamelijk uniek aangezien 
dergelijke grote modificaties in het verleden steeds onder 
leiding van de constructeur, Lockheed Marin Aerospace, 
uitgewerkt werden. Eind 2015 kreeg de ‘Orange Jumper’, 
het dual seat testtoestel van de Nederlandse Luchtmacht, 
als eerste de nieuwe antenne ingebouwd. Na succesvolle 
testen volgde begin 2017 dan ook de modificatie bij een 
Nederlandse éénzitter. Het werk van onze Nederlandse 
collega’s kon grotendeels overgenomen worden omdat 
de F-16 configuraties van beide landen quasi identiek 
zijn. Toch was nog heel wat werk van onze kant nodig om 
onze Belgian Military Airworthiness Authority (BMAA) te 
overtuigen dat deze configuratie 100% vliegwaardig was.”

De eerste Belgische SATCOM modificatie werd uitgevoerd 
door SABCA op de FA103 in 2017. Verschillende grond- 
en vluchttesten werden uitgevoerd om de modificatie te 
valideren. Begin 2018 kon in KeeBee dan gestart worden 
met de eerste modificatie op FA123 door het Smaldeel 
Maintenance Vliegtuigen. “Flight Interventie voerde een 
gecombineerde ARC-210 en SATCOM modificatie uit 
in ongeveer 53 werkdagen wat een hele opdracht was 
gezien de grootte en complexiteit van deze modificatie. 
Ondertussen ondergaat ook een derde vliegtuig, de 
FA114, zijn ARC-210 en SATCOM modificatie tijdens de 
300 Hrs fase inspectie”, zegt Lt VR van het Smaldeel 
Maintenance Vliegtuigen.
De volgende stap in dit belangrijke programma is het 
uitvoeren van in-country Operational Test & Evaluation 
campagne in de zomer van 2018 om het gebruik van het 
systeem tijdens operationele missies te evalueren. Begin 
2019 zouden 8 toestellen van Kleine Brogel over het 
nieuwe SATCOM systeem moeten beschikken.
De modificatie mag dan wel uitwendig niet erg zichtbaar 
zijn, het is een complex werk dat enkel succesvol kan 
zijn mits een professionele uitvoering door ervaren en 
gedreven specialisten zoals onze technici van 10W TAC.

Christoph EVERAERT, Ops & Trg MGp

JTAC’s aan het werk tijdens oefening Ringo Strike                  

Achtergrondfoto: FA103 onderweg voor een SATCOM testvlucht              

Orange Jumper is de bijnaam van het testtoestel van de Nederlandse 
Luchtmacht. De F-16B is voorzien van extra – oranje – bekabeling 
(jumpers in het Engels) om diverse testapparatuur te bedienen. Als 
embleem draagt het toestel een oranje kangoeroe op de staart.                 
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Op 02 Mei 18 ging de opdracht BELTAD (Belgian 
Tactical Airlift Detachment) van start. De 15W LuTpt 
heeft de ‘lead’ in deze opdracht, maar wordt gesteund 
door een detachement Force Protection (FP) dat instaat 
voor de beveiliging ter plaatse. De voorwacht oftewel 
Advance Party vertrok die dag naar BAMAKO (MALI) om 
de overgave-overname (HOTO) met de Zweden voor te 
bereiden. Op 09 Mei kwam de Main Party aan in Camp 
BIFROST (BEL compound), één van de zeven kampen 
binnen het Camp SENOU.

De opdracht van dit 55-koppige detachement (waarvan 27 
FP van 10W TAC en 1W) bestaat erin om MINUSMA (VN 
opdracht in MALI) met 01 C-130 te steunen (o.l.v. de BEL 
Force Commander Gen Maj Deconinck). Bovendien kreeg 
het detachement, o.l.v. Lt Kol Patrik ‘Trikke’ DE GROOT (11 
jaar F- 16 in 10W TAC - 23 Sqn en 31 Sqn) van de Force 
Commander de taak om naast de beveiliging van het Camp 
BIFROST en de Flight Line, ook de leiding te nemen in de 
beveiliging van het Camp SENOU. The challenge was big…
but on!!

Na een zeer korte HOTO met de Zweden was de BEL FP 
volledig operationeel capabel (FOC) op 11 Mei 18. De 
eerste dagen waren zoals bij elk eerste detachement 
zwaar maar iedereen ging er vol tegenaan! Ondanks de 
kleine groep waren er talrijke opdrachten te vervullen: het 
bemannen van de Main Gate waarin iedereen en elk Vtg 
24/7 wordt gecontroleerd, het uitvoeren van Flight Line 
Security (FLS) om ons vliegtuig - dat aan de andere kant 
van de luchthaven staat - te beschermen, onze ‘command 
& control’ (C2) die zeer professioneel is uitgerust met 

performante camerasystemen, Quick Reaction Forces (QRF) 
leveren en klaar zijn om binnen de 15’ te reageren…. De 
meest uitdagende opdracht voor de FP was echter het 
rijden van escortes in het zeer drukke BAMAKO. Het verkeer 
is de grootste uitdaging; voorzichtige aanpak, concentratie 
en een zeer grondige voorbereiding van de escortes zijn 
een absolute must.

Primeur op C-130 was de eerste ontplooiing van een Air 
Mobile Protection Team (AMPT) in een operatie. Dit vijfkoppige 
team, afkomstig uit 10W TAC Smd FP verzekert de ‘fly away’ 
security van de crew en het vliegtuig. De taken van een 
AMPT zijn o.a. het escorteren van crew en een pre-mission 
studie over de te bezoeken luchthavens (bedreigingen, 
aanwezigheid bevriende troepen, plaats + verkenning van 
shelters enz..). In geval van passagiersvluchten staan ze de 
loadmasters bij in briefings, personeel handling, checken 
‘ontladen wapens’ bij troepen etc… De AMPT’s helpen ook 
bij de controle van cargo op explosieven. Dit gebeurt met 
‘explo swiffers’.

Bij aankomst in Camp SENOU (samengesteld uit zeven 
kleinere kampen) kon men stellen dat de beveiliging niet 
optimaal georganiseerd was. Van een integratie tussen 
de verschillende kleine kampen was totaal geen sprake 
waardoor het risico op vuren op bevriende troepen (‘blue on 
blue’) zeer groot was. BELTAD 1 heeft het initiatief genomen 
om alle spelers (SENEGAL, BENIN, NEDERLAND, ZWEDEN, 
BANGLADESH, EGYPTE, FAMA) rond de tafel te brengen 
om een ‘Joint Base Defense Plan’ te ontwikkelen. De eerste 
mijlpaal in dit plan werd al na drie weken bereikt. De Main 
Gate van Camp SENOU zou voortaan bemand worden 
door personeel van alle kampen, waardoor de beveiliging 
van Camp SENOU significant verbeterde. Verdere stappen 
zoals de uitbouw van een Joint Blue Screen Plan en het 
step-by-step verbeteren van de infrastructuur met het oog 
op beveiliging van Camp SENOU (Hesco’s, concertina enz..) 
werden genomen en zijn in uitvoering.

De Force Protection BELTAD 1 toonde een enorme 
gedrevenheid en mag trots zijn op haar professionalisme 
en motivatie. De mijlpalen die op korte termijn werden 
gerealiseerd, zullen een blijvende impact hebben op het 
verdere verloop van deze opdracht. Actueel is BELTAD 2 
ontplooid en ook zij zijn er met volle goesting ingevlogen. 
Keep up the good work!

Verdedigings- en steungroep
BELTAD
Force Protection ontplooit naar Mali in steun van de C-130! 
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Na ongeveer een maand van theoretische lessen en 
briefings, waar op een bepaald moment maar geen einde 
aan leek te komen, konden we uiteindelijk beginnen aan 
onze eerste simulatorvluchten. Tijdens deze sessies 
werden ons alle soorten pannes en noodsituaties 
voorgeschoteld. Je moet per slot van rekening best 
eerst leren hoe je deze pannes moet oplossen alvorens 
echt plaats te nemen in de frontseat van het echte 
vliegtuig. Rond het begin van de maand juni zijn we dan 
uiteindelijk gestart met de allereerste “echte” vluchten. 
De weergoden zijn ons gelukkig goed gezind geweest en 
hebben ons voor weken aan een stuk van warm (soms 
zelfs veel te warm) en zomers weer voorzien. Dit heeft 
ervoor gezorgd dat we met een goede continuïteit onszelf 
konden voorbereiden op de allereerste solovlucht. 

De eerste vluchten bestonden uit het ontdekken van de 
wendbaarheid van het toestel, acrobatische manoeuvres 
en een stevige portie “Touch & Go’s”. Daar draaide het 
uiteindelijk allemaal om. Vliegen met de “Mighty Viper” is 
één ding, maar hem zonder kleerscheuren terug aan de 
grond krijgen, dat is toch nog een ander paar mouwen. 
Zo simuleerden we tijdens één vlucht soms wel acht of 
meer landingen. (sorry voor al dat lawaai) .

Na 6 vluchten met een instructeur in hetzelfde vliegtuig, 
kwam onze eerste solo eraan, weliswaar onder het 
wakend oog van een instructeur uit een ander toestel, 
die onze elke beweging tijdens de vlucht nauw opvolgde 
vanop een kleine afstand. 

Wanneer je als leerling achter je keek tijdens deze solo’s, 
zag je die tweede schietstoel niet meer, maar heb je een 
mooi zicht op de staart van het vliegtuig, een gevoel van 
vrijheid. Voor het eerst vliegen we met een vliegtuig dat 
gemaakt is om alleen mee te vliegen, een vliegtuig waar 
maar plaats is voor één piloot. Een onbeschrijfelijk gevoel 
van voldoening om onszelf op de radiofrequentie voor 
het eerst als “Tango-Basic”, de call-signs van de eerste 
solo’s, te mogen omschrijven.

Operational Conversion Unit 
Class 18 OCU
TANGO BASIC!

Zo een drie maanden na de aanvang van onze 
opleiding in het OCU blikken we – de UP’s 

- terug op hét moment waar we jaren voor 
gewerkt hebben, de eerste solo op F-16. 
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Na deze mijlpaal in onze carrière, staan er ons weer 
nieuwe uitdagingen voor de deur in het OCU. Ondertussen 
hebben we leren vliegen met de F-16, nu is het tijd 
om te leren waar het toestel echt voor ontworpen is. 
De komende maanden zullen uitsluitend bestaan uit 
lessen en vluchten die ons zullen leren de F-16 als een 
wapen in te zetten. Van intercepties en luchtgevechten 
tegen één of meerdere toestellen tot gesimuleerde 
gronddoelwitten aanvallen. Het idee hierachter is om ons 
over enkele maanden op een niveau te brengen waar 
we de operationele piloten kunnen vervoegen in hun 
Squadron.
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M o u n t a i n 
Home Air Force 
Base is een 
luchtmachtbasis 

gelegen in het 
centrum van 

de staat Idaho, ten 
noordwesten van de 

Verenigde Staten. Zij wordt voornamelijk gebruikt om 
F-15’s van de USAF en de Singaporese Luchtmacht het 
luchtruim in te sturen. Buiten de enkele F-15 Eagles en 
“tumble weeds”, is de omgeving compleet verschillend

met deze hier in Midden-Europa; een vlakte met de 
bergen op de horizon: droogte, hier-en-daar een veld 
met een irrigatiesysteem, de typische grote vrachtwagens 
en vele fastfoodrestaurants. De dichtstbijzijnde stad is 
Boise,  tevens de hoofdstad van Idaho, en vergelijkbaar 
met Brussel. Ze beschikt over een universiteit en twee 
campussen van omringende hogescholen.

Het antwoord op de vraag “waarom een cross-continental 
deployment naar Amerika?” is vrij voor de hand liggend. De 
Verenigde Staten beschikt over veel grotere luchtruimen, 
waarmee piloten andere tactieken kunnen beoefenen 
die in Europa anders onmogelijk zouden zijn. Verder is 
de omgeving weinig bevolkt, wat hen ook toelaat snel 
en erg laag bij de grond te vliegen. Hier spreken wij 
over ruim 800 km/u, soms wel tot amper 30m boven de 
grond; dit zou in België niet eens denkbaar zijn. Ook de 
nabijheid van bergen is interessant om hiermee ervaring 
op te doen: laag in de valleien vliegen voor tactische 
doeleinden, bijvoorbeeld. Daarenboven beschikt de USAF 
over verscheidene types (inerte) luchtafweersystemen 
die “tegen” onze vliegtuigen ingezet konden worden, om 
zo de juiste zelfbeschermingsmanoeuvres te kunnen 
toepassen. 

349 (F) Squadron 
CCD Block Training
Ontplooiing naar de States voor de grote luchtruimen in weinig bevolkt gebied

Gedurende vier weken werden vijf F-16’s van Kleine 
Brogel, samen met nog vijf andere toestellen van 
Florennes, ontplooid naar de Verenigde Staten, 
meer bepaald in Mountain Home AFB, ID. 
Ondanks de verre en daardoor complexe 

verplaatsing, arriveerden zowel materieel en 
personeel tijdig ter plaatse. Dit dankzij de goede 
inzet van al het steunpersoneel die deze Cross 

Continental Deployment mogelijk maakte. 
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De weekdagen waren erg gevuld: drie waves per dag, 
twee overdag en één ‘s nachts, met telkens acht, zes en 
dan weer acht toestellen. Deze waves werden gedeeld 
met onze collega’s van 350(F)Sqn, uit Florennes, wat 
een goede samenwerking en communicatie vereiste: 
veel personeel in een nieuwe omgeving, waar de 
middelen verschillen met deze die wij kennen in Europa. 
Desalniettemin, door onze vele operationele ervaring, gaf 
dit weinig tot geen problemen en verliep alles vlot. 

In het weekend was er ook wat tijd om uit te rusten van 
het toch wel hoge werktempo voor al het personeel. Er 
werden enkele activiteiten gepland gedurende de twee 
weekends ter plaatse. Zo heeft de “naming” van onze 
Gadis een nieuwe bijnaam opgeleverd, namelijk Wiener. 
Verder hebben wij onze visvaardigheden opgekrikt door 
te gaan vissen in de nabije prachtige meren. Hoewel de 
ene al wat meer wist te vangen dan de andere, heeft dit 
toch een geslaagde barbecue opgeleverd.

In het tweede weekend stond een bezoek aan het 
Yellowstone National Park op de planning. Ondanks 
de lange rit, was het absoluut de moeite om het park 
te bezoeken! Het ene deel van Yellowstone bestaat 
voornamelijk uit een vulkanisch landschap: geisers zoals 
de Old Faithful, warmwaterbronnen, modderpoelen, enz. 
Het andere deel is dan weer meer groene natuur, waar 
je elanden, beren en bizons vindt, tussen de bomen, 
in grasvelden of langs de rivieren en meren. Het park 
is groter dan  Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant 
samen, en vergt uiteraard een voertuig om het te gaan 
bezichtigen. 

Uiteindelijk was CCD in Mountain Home een leerrijke 
ervaring, vooral voor Haldis en Paktis, de twee nieuwe 
rekruten van 349(F)Sqn, en tevens hun eerste ontplooiing 
met het smaldeel.  Zij konden enkele vluchten doen in 
deze volledig nieuwe omgeving en kennis maken met het 
hogere tempo dat verwacht wordt in een operationeel 
squadron. Een zeer goede training dus voor iedereen, 
jong en oud.

LA CHASSE!
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31 Squadron
NATO Tiger Meet 2018
‘One of the most important air meets at the tactical level for NATO and Partner air forces’ 

De internationale NTM (NATO Tiger Meet) is 
ondertussen een vaste waarde binnen onze 
F16 community, in het bijzonder voor 31 
squadron en voor velen het hoogtepunt 
van het jaar. De organisatie van NTM 2018 
viel dit jaar te beurt aan de 31st Tactical 
Air Force Base in Krzesiny (uitspraak 
onbekend), Polen. Sinds de jaren ’60, is de 
NTM het evenement bij uitstek om de hoge 
NAVO training standaarden te onderhouden 
in een multinationale omgeving door middel van 
twee weken doorgedreven training in gesofisticeerde 
scenario’s. Telkens zijn de objectieven gericht op het 
verder verhogen van de operationele vliegcapaciteit, 
vriendschap en inter-squadron relaties.

Het strategische en operationeel belang voor België en 
de NAVO wordt onderstreept in onderstaand citaat:

“The NATO Tiger Meet is one of the most important air 
meets at the tactical level for NATO and Partner air forces. 
The varied mix of aircraft and nations allows participants 
to improve their tactics, techniques and procedures and 
takes interoperability to the next level.”
Tussen 14 en 25 mei, kruisten 22 squadrons uit België, 
Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, 
Nederland, Polen, Spanje, Groot-Brittannië, Oostenrijk en 
Zwitserland de degens, met de steun van de AWACS 
(Airborne Warning and Control System) uit Geilenkirchen. 
In totaal tekenden meer dan 70 jets en 10 helikopters 
present, goed voor ongeveer 2000 deelenemers. Naast 
F16, F18 en Typhoon gevechtsvliegtuigen stonden de 
Gazelle, Merlin, Super Puma en AB212 helikopters paraat 
voor CSAR (Combat Search and Rescue) steun te leveren. 
Een GFD learjet verzorgde het ‘Electronic Warfare’ 
aspect, wat elke dag resulteerde in uiterst interessante 
leeropportuniteiten. 

Na het landen van de laatste ferry vluchten op 
maandag 14 mei, schoten de operationele 

activiteiten uit de startblokken. Gedurende 2 
weken werd de nadruk tijdens de ochtend 
vluchten gelegd op COMAO’s (composite 
air operations) waar de gevechtsvliegtuigen 
moesten samenwerken met ‘Airlift’ en 

helikopters in een aantal complexe scenario’s 
die vaak ook IADS (Integrated Air Defense 

Systems) en landmachteenheden omvatte. In 
de namiddag, de zogenaamde ‘shadow wave’, werden 

er dan diverse kleinere trainingsmissies uitgevoerd. 
Concreet werd er uitgegaan van scenario’s gebaseerd op 
‘real-life’ operaties met ruimte voor nieuwe ervaringen. 
Enkel zo kunnen we leren van elkaar en ons optimaal 
voorbereiden op de toekomst.

Het concept van de Tiger Meet is in de loop der jaren 
geëvolueerd naar een combinatie van ‘combat’ training en 
traditionele sociale evenementen. Qua sociale activiteiten 
springen vooral de ‘flag ceremony’, ‘international evening’, 
‘tiger games’, ‘airshow’, ‘formal dinner’ en de ‘skit night’ in 
het oog.

Op de afsluitende prijsuitreiking werden “Patch”, “Gunny” 

Op de afsluitende prijsuitreiking werden “Patch”, “Gunny” 
en “Fridge” in het bijzonder in de bloemen gezet, zij 
mochten de ‘Special Tiger Spirit award’ in ontvangst nemen 
voor hun uitmuntende bijdrage tot het verhogen van het 
operationeel niveau van de ‘NATO Tiger community’. “31” 
Squadron mag tevens met fierheid terugblikken op de 2e 
plaats in de categorie ‘Best Flying Squadron’. Op naar de 
volgende editie te Mont-de-Marsan in 2019!

Kitten1
Tiger Tiger Tiger!
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Op vrijdag 27 april vond de 58ste herdenkingsplechtigheid 
‘Sake Masisi’, in combinatie met de herdenking ‘Soldaat 
van de Vrede’, plaats op onze basis. Na de ontvangst van 
de vele genodigden werd de herdenkingsplechtigheid 
gestart in de kapel met een eucharistieviering 
voorgegaan door onze aalmoezenier ‘Padré’ Eric Petré.

Aansluitend vond de militaire herdenkingsplechtigheid 
plaats op het paradeplein voor de sporthal. Onder een 
stralend lentezon marcheerde, onder het goedkeurende 
oog van ruim 300 toeschouwers, de Koninklijke 
Muziekkapel van de Gidsen op, gevolgd door een sectie 
eresalvo, twee gewapende pelotons van de Verdedigings- 
en Steungroep, een peloton van onze Amerikaanse 
collega’s van 701 MUNSS en tot slot een niet-gewapend 
peloton, samengesteld uit personeel van de Vlieggroep 
en Maintenance Groep.
Na het in plaats stellen van de Vaandels van 10 W TAC en 
701 MUNSS, nodigde onze Korpscommandant (BaseCo), 
Kolonel Vlieger Geert De Decker de Generaal-majoor 
van het vliegwezen Serge Vassart uit om de plechtigheid 
voor te zitten. Als Doyen van de Force Protection van de 
Luchtmacht aanvaardde de generaal dit voorzitterschap 
om de 15 jaar ononderbroken deelname van Force 
Protection aan operaties, zowel in binnen- als buitenland, 
extra in de verf te zetten.

Na het beëindigen van de dodenappels aan de 36 
overledenen van crash te Sake Masisi en de 169 
collega’s, overleden in actieve dienst, opgeluisterd 
met saluutschoten, werden door onze BaseCo en 
burgerautoriteiten bloemen neergelegd aan het 
monument, gevolgd door de Belgische en Amerikaanse 
hymnes en een overvlucht van 4 F-16s.
Tijdens deze parade werd ook door de generaal de mutsen 
‘Air Commando’ uitgereikt aan de nieuw gebrevetteerde 

Air Commando’s van 10 W TAC, nl.: Kpl Dmitri M, Kpl-chef 
Bart VR, 1Kpl-chef Ronald V en Lt Rens G die tevens ook 
de ‘Rode Cordée’ droeg als pas gebrevetteerd instructeur 
commando.
Na de militaire plechtigheid was er voor de ingeschrevenen 
nog ruimschoots de kans om bij te praten tijdens de 
receptie en het pastabuffet.

Naar aanleiding van het defilé voor de Nationale Feestdag 
op 21 juli was het dit jaar voor 10 W TAC de taak om het 
commando en het Vaandel van 10 W TAC met Escorte te 
leveren voor het detachement Luchtcomponent.
Na de oefeningen te Beauvechain en Peutie op 12 en 
20 juli was het op zaterdag 21 juli het moment om het 
detachement, samengesteld uit personeelsleden van 
alle Luchtcomponent-eenheden, te presenteren voor 
de inspectie door de Commandant der Troepen en de 
schouwing door ZM Koning Filip. Het eigenlijke defilé 
door de straten van Brussel en langs de Koninklijke 
tribune werd onder applaus van de vele toeschouwers 
een mooie afsluiter van deze lange maar mooie dag.

Dat het detachement Luchtcomponent fier mag zijn 
op haar prestaties deze dag blijkt uit de persoonlijke 
felicitaties die onze Detachementscommandant mocht 
ontvangen van de CHOD en de verantwoordelijken van 
de Dienst Protocol.

Laten we deze fierheid en de KeeBee ‘Spirit-Knowledge-
Style’ ook tonen aan de vele bezoekers aan onze basis 
tijdens de vele geleide bezoeken en de aankomende 
BAF Days op 8 en 9 september 2018 door ons correct te 
gedragen en te kleden.

KeeBee Korpsadjudant
RSM aan het woord
In stijl naar de Belgian Air Force Days 2018 

AJM Luc Braeken
Korpsadjudant 10W TAC
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Eerste ontmoetingen met de “Reds”

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 Midden-
Oosten 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.” 

Eerste ontmoetingen met de “Reds”

Door de intensieve inzet van F-16’s in operaties in 
Afghanistan en Libië vanaf 2008 bleef de Luchtcomponent 
een tijdlang afwezig in de Baltische regio. Het was pas op 
26 augustus 2013 dat een kleine ploeg steunpersoneel 
opnieuw in Šiauliai aankwam om er de derde ontplooiing 
van Belgische jachtvliegtuigen voor te bereiden. Deze 
begon op 3 september.

De samenstelling van het detachement bleef dezelfde, 
maar de operationele omstandigheden werden nog 
beter. Op 25 september ontving het detachement officieel 
de sleutels van het nieuwe, ultramoderne QRA gebouw. 
Dat betekende niet alleen een grote stap voorwaarts op 
het vlak van operationele inzetbaarheid, maar ook op dat 
van arbeidscomfort.

Tijdens hun eerste twee ontplooiingen ontmoetten 
de Belgische piloten geen enkel Russisch militair 
vliegtuig, maar kort na hun aankomst in september 
onderschepten ze een Sukhoi Su-34 “Fullback” die een 
Tupolev Tu-134UBK “Crusty-B” escorteerde. Deze laatste 

is een opleidingstoestel voor bemanningen van Tu-22M3 
“Backfire” en Tu-160 “Blackjack” bommenwerpers. Deze 
gebeurtenis kreeg niet alleen in België veel publieke 
aandacht, maar ook in Rusland, waar foto’s van de 
Belgische vliegtuigen in formatie met hun Russische 
collega’s op het internet gepubliceerd werden.

Het Belgisch detachement werd ter gelegenheid van de 
16de editie van het Baltic Region Training Event (BRTE XVI) 
met vier bijkomende F-16’s uitgebreid. Deze toestellen 
voerden vanaf 8 oktober gedurende drie dagen een 
aantal trainingsvluchten uit met vliegtuigen van bevriende 
naties. BRTE’s worden sinds 2008 drie keer per jaar door 
het NATO Allied Air Command in Ramstein ingericht ter 
verbetering van de relaties en de interoperabiliteit met 
de luchtmachten van de Baltische Staten en andere 
geallieerden in de regio. Sinds 2015 dragen deze 
oefeningen de naam “Ramstein Alloy”. Op 18 oktober 
landden vier Aero L-159’s van de Tsjechische Luchtmacht 
in Šiauliai om assistentie te verlenen bij de vorming en 
certificering van de Litouwse luchtgevechtleiders. Op 
verzoek van hun detachementcommandant voerden de 
Belgische F-16’s ook met deze bondgenoten een reeks 
trainingsvluchten uit.

Op 3 januari 2014 beëindigden de Belgen hun derde 
ontplooiing naar Litouwen met meer dan 400 vlieguren 
en 13 “Alpha scrambles”, het merendeel om Russische 
militaire vliegtuigen te identificeren die langs de Baltische 
kust passeerden.

Tussen maart 2004 en april 2014 voerden 15 NAVO-
lidstaten 34 rotaties in Šiauliai uit om het luchtruim van 
de Baltische Staten te vrijwaren. Deze routine zou echter 
snel radicaal veranderen omwille van onrust die zich 
enkele honderden kilometer verder naar het zuiden aan 
de oostflank van de NAVO voordeed.

Enhanced Air Policing Mission

In het kader van de respons van de NAVO op de 
militaire interventie van Rusland in Oekraïne in 2014 
versterkte de NAVO zijn Baltic Air Policing missie tot vier 
detachementen van elk vier vliegtuigen. Die werden op 
drie verschillende vliegvelden gebaseerd, in de nabijheid 
van de streek waar de grootste vliegactiviteiten van de 

Van Baltic Air Policing in 2004 tot 
Enhanced Air Policing Mission in 2017 
“No Reds in Belgian Blue”
DEEL 2 / 3 - artikel © Jos Schoofs
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Su-27UB_RF-33757_102_Red                                                   

Su-27SM_RF-95251_73_Red_1                                                                  Su-27SM_RF-95251_73_Red_2                                                                                 Su-27SM_RF-95251_73_Red_4                                                             

Su-35C_RF-81745_57_Red                                                   

Opening QRA building                                                   ALCA and F-16_2013_1                                                   ALCA and F-16_2013_2                                                  

Il-76 with Flanker escort                                                  

De Sukhoi Su-27UB “Flanker-C” RF-33757 “102 Rood” werd op 5 september 2017 door twee Belgische F-16’s in internationaal 
luchtruim boven de Oostzee onderschept. “102 Rood” was een van de twee jagers die op die dag een Ilyushin Il-76 “Candid” 
transportvliegtuig op de route tussen Sint-Petersburg en Kaliningrad escorteerden. Deze Su-27UB werd in 1989 gebouwd, 
maar werd recent gemoderniseerd en in juni 2017 afgeleverd aan de 72ste Marinevliegbasis in Chkalovsk, in de Kaliningrad 
oblast. © Belgische Defensie.

De Sukhoi Su-27SM “Flanker-B Mod.1” RF-95251 “73 Rood” kwam in 1989 in dienst bij de Sovjetluchtmacht, maar onderging 
sindsdien een uitgebreide upgrade. Toen hij door Belgische F-16’s in internationaal luchtruim nabij de Baltische kust onder-
schept werd, was hij bewapend met vier Vympel R-73 (NAVO aanduiding AA-11 “Archer”) lucht-lucht missiles voor de korte 
afstand. De piloten van beide zijden komen soms dichterbij om de registratie van de vliegtuigen van hun opponenten te lezen 

RF-81745 “57 Rood” en RF-81742 “54 Rood” zijn een paar Sukhoi Su-35S “Flan-
ker-E” jagers van de Russian Aerospace Forces, zoals de Russische Luchtmacht te-
genwoordig heet. Zij werden recent fabrieksnieuw aan de vliegbasis van Besovets 
geleverd. Deze ligt in het noordwesten van Rusland, niet ver van het Onegameer in 
Karelië, op ongeveer 650 km ten noordoosten van Tallinn. Zij werden op 8 novem-
ber 2017 door Belgische F-16’s onderschept. 
© Belgische Defensie.

De opening van het nieuwe QRA gebouw 
in Šiauliai op 18 oktober 2013 beteken-
de niet alleen een grote stap voorwaarts 
op het vlak van operationele inzetbaar-
heid, maar ook op dat van arbeidscom-
fort. 
© Belgische Defensie.

Tijdens hun derde rotatie op Šiauliai voerden de Belgische F-16’s een reeks geza-
menlijke trainingsvluchten uit met Aero L-39 gevechtsvliegtuigen van de Tsjechische 
Luchtmacht. © Belgische Defensie.
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streek waar de grootste vliegactiviteiten van de Russen 
verwacht werden, namelijk in het gebied van de Finse 
Golf en de Oostzee, ook gekend als de Baltische Zee, 
tussen Sint-Petersburg en Kaliningrad. De “oblast” of 
bestuurlijke regio Kaliningrad, met de stad Kaliningrad 
als hoofdplaats, is immers een Russische exclave die 
ingesloten ligt tussen Litouwen en Polen en bijgevolg 
vanuit Rusland alleen rechtstreeks bereikbaar is via de 
Oostzee.

Šiauliai bleef de voornaamste uitvalsbasis en haar effectief 
werd verdubbeld tot twee detachementen van vier 
toestellen. Om het Russisch militaire luchtverkeer tussen 
Sint-Petersburg en Kaliningrad in beide richtingen zo 
goed mogelijk in het oog te kunnen houden en zo nodig 
te identificeren, werden de twee andere detachementen 
ondergebracht in Ämari in het noorden van Estland, op 
ongeveer 200 km van de Russische grens, en in Malbork 
in het noorden van Polen, op ruwweg 125 km ten 
zuidwesten van de stad Kaliningrad. In Malbork bevindt 
zich de 22. Baza Lotnicza (22ste Vliegbasis) van de Poolse 
Luchtmacht met als voornaamste eenheid het 41st 
Tactical Air Squadron, dat uitgerust is met MiG-29A’s en 
G’s. Ämari is een voormalige sovjetvliegbasis die recent 
gerenoveerd werd en tegenwoordig de Composite Flight 
Wing van de Estse Luchtmacht huisvest met een klein 
aantal Aero L-39C jets, Antonov An-2(T) eenmotorige 
schroefvliegtuigen en Robinson R.44 helikopters.

Op 1 mei 2014 werd Polen de eerste lead nation in Šiauliai 
met vier MiG-29’s, versterkt met een contingent van vier 
Typhoons van de Royal Air Force. De ondersteundende 
detachementen bestonden uit F-16AM’s van de Deense 
Luchtmacht in Ämari een uit Rafale C’s en Mirage 2000C’s 
in Malbork. De Franse toestellen werden op 1 september 
vervangen door vier F-16AM’s van de Koninklijke 
Nederlandse Luchtmacht, die op hun beurt op 7 januari 
2015 door eenzelfde aantal Belgische vliegtuigen werden 
afgelost.

De Russisch militaire vliegbewegingen waren 
iets minder intens op de zuidelijke flank van de 
verantwoordelijkheidszone van de EAPM. Het 
detachement had dus naast zijn QRA opdracht wat 
tijd over voor lucht-lucht en lucht-grond training. De 
aanwezigheid van de MiG-29’s van het 41ste Poolse 
Smaldeel bood de Belgische piloten een unieke 
gelegenheid om hun tactieken en technieken tegen 
deze jager van sovjetoorsprong te vervolmaken. Voor 
lucht-grond training konden ze gebruik maken van een 
schietveld in de nabije omgeving. Omwille van deze 
uitzonderlijke trainingsmogelijkheden en omwille van de 
nabijheid van België waardoor de logistieke ondersteuning 
van het detachement vlot verliep, verlengde België zijn 
oorspronkelijke rotatie, die van januari tot april voorzien 
was, met een bijkomende rotatie van vier maanden.

Toen de spanningen tussen Oost en het West in de loop 
van 2015 stilaan afnamen, werd het aantal detachementen 
van de EAPM van vier naar twee gereduceerd: een leidend 
detachement van vier jachtvliegtuigen in Šiauliai et een 
ondersteunend detachement van evenveel toestellen in 
Ämari. De verminderde spanning liet ook een verkorting 
van de tweede Belgische rotatie in Malbork toe. De 
hoofdpiste was er immers aan grote en dringende 
onderhouds- en herstellingswerken toe. Toen de piloten 
op 3 augustus naar huis terugkeerden hadden ze er 14 
“Alpha scrambles” op zitten. Dat eerder kleine aantal 
lijkt er op te wijzen dat de aandacht van de Russen 
hoofdzakelijk uitgaat naar de verbindingsroute tussen 
Sint-Petersburg en Kaliningrad, de verkenning van de 
Baltische kust en de opvolging van Westerse militaire 
oefeningen in de regio…

Deel 3/3 mag u verwachten in onze eindejaarseditie van 
ons magazine.
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BAP_2013                                                 

FA-127                                                Lennubaas                                                

In het kader van de 10de verjaardag van de Baltic Air Policing missie werden een 
reeks publiciteitsfoto’s gemaakt om de goede samenwerking tussen de verschillende 
deelnemers aan de missie en hun Litouwse gastheren in de verf te zetten. Op een 

militairen van het Sovjetleger dat tijdens de Tweede Wereldoorlog deden. De twee 
F-16’s op de achtergrond behoren toe aan de Belgische Luchtcomponent. © Belgi-
sche Defensie.

“Tango scramble” op 21 november 2017.

Missiles of SAM’s) opgesteld die heel het luchtruim van de Baltische Staten bestrijken. Van links naar rechts: Almaz-Antey 
S-300P (SA-10 “Grumble”, Tver 2016), Almaz-Antey S-300PMU-2 “Favorit” (SA-20 “Gargouille”, Zhukovsky 2007) en Almaz-An-
tey S- 400 “Triumph” (SA-21 “Growler”, Zhukovsky 2011).

Standard load_1                                                                                           Standard load_2                                               

De bewapening van de Belgische QRA F-16’s bestond uit twee AIM-9M “Sidewinder” missiles, twee AIM-120B “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.

De Lockheed Martin F-16AM FA-127 verlaat enkele minuten na het afgaan van het alarm het QRA gebouw.

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.

FA-127 and 117_1                                                                  

S-300P_SA-10                                                               

FA-127_5                                                                             

S-300PMU-2_SA-20                                                                                

FA-127 and 117_2                                                            

S-400_SA-21                                                          

Missiles
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Agentschap Natuur en Bos (ANB)
Vliegveld en oefenterrein als biotoop van een dier- en plantenrijkdom
Unieke wendbaarheid, subliem nachtzicht, knappe stealth, hoge actieradius, krachtige acceleratie 

De verbeelding van elke lezer haalt met zo’n titel zeker 
een flitsende F-16 voor de geest. Ondergetekende 
moet ook wel bekennen dat ik tijdens mijn diverse 
bezoeken aan Keebee of Pampa enorm onder de 
indruk was van de technologische capaciteiten van 
de toestellen en de professionaliteit van de piloten 
en het ondersteunend team. Toch moet ik de lezer 
teleurstellen, bovenstaande titel gaat niet over jullie 
geliefde F-16. Het vliegveld en oefenterrein zijn niet 
enkel de bakermat van een weelderige militaire 
bedrijvigheid, het is ook het biotoop van een dier- en 
plantenrijkdom.

Eén van die bewoners is de nachtzwaluw, een zeldzame 
vogel dat volledig voldoet aan de titelbeschrijvingen. 
Bliksemsnel manoeuvreert hij zich door struikgewas 
en heide tijdens zijn jacht op insecten. De kans dat je 
hem ziet is quasi nihil, met een perfecte camouflage-
verenkleed wordt hij onzichtbaar als hij op een tak of 
de grond rust. Grote ogen die elk afzonderlijk kunnen 
draaien en uitgerust zijn met een speciaal netvlies zorgen 
voor een optimaal nachtzicht tijdens zijn jachtvluchten. 
Diverse verkenningsvluchten worden uitgevoerd over 
lange afstand op zoek naar geschikt jachtgebied en 
jaarlijkst vliegt hij probleemloos naar tropisch Afrika om 
te overwinteren. Een F-16 of een nachtzwaluw, what’s the 
difference?

Al bijna twintig jaar werken Defensie en het Agentschap 
voor Natuur en Bos zeer nauw samen via een 
protocolovereenkomst. Samen slagen we er in om Keebee 
en het Pampa te beheren met hoge militaire en knappe 
ecologische doelen. Zo worden de graslanden rond 
de startbaan kort gemaaid en nooit bemest, zodat er 

geen hinder is voor opstijgende en landende vliegtuigen 
én er momenteel bijna 120 plantensoorten kunnen 
groeien. Zo wordt op het schietterrein te Houthalen-
Helchteren boomopslag gekapt, zodat de piloten perfect 
zicht hebben op de grondsituatie én er een soortenrijke 
heidevegetatie kan ontwikkelen. Zo wordt de Amerikaanse 
vogelkers uitgetrokken, zodat zijn bessen geen grote 
groepen ongewenste vogels aantrekken én inheemse 
plantensoorten niet worden onderdrukt. En zo zijn er 
vele voorbeelden waarbij onze samenwerking mooie 
win-win situaties oplevert. We slagen hierin door diverse 
contactmomenten tussen Defensie en het Agentschap 
voor Natuur en Bos. Deze resulteren bijvoorbeeld in 
een gezamenlijk opgesteld beheerplan, waarin wordt 
gedocumenteerd welk beheer kan worden uitgevoerd. 
Of een jaarlijkse kapplanning, dat bepaalt in welke bossen 
bomen mogen worden gekapt. Deze houtinkomsten 
komen in een speciaal opgericht houtfonds gestort, 
waarmee andere natuurwerken worden gefinancierd.  
En zo wordt vanuit militair, ecologisch, juridisch en 
financieel standpunt gunstige langetermijnperspectieven 
gecreëerd voor KeeBee en Pampa. 

Dr. Ir. Koen Thijs
Koen.thijs@vlaanderen.be
Regiobeheerder Agentschap voor Natuur en Bos
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Teutenroute 2018
Fifty-One Club ‘De Teuten’ en vliegbasis Kleine-Brogel
Samen een sterke tandem voor MS… 

De Fifty-One Club ‘De Teuten’ en de vliegbasis Kleine-
Brogel waren op zondag 06 mei 2018 de trotse 
gastheren voor de negentiende editie van de familie-
fietshappening ‘De Teutenroute’ en dat samen met de 
Noord Limburgse gemeentes Peer, Overpelt, Neerpelt, 
Lommel, Hamont-Achel en Bocholt.

De maand mei is in principe één van de mooiste 
maanden van het jaar. De eerste bloesems worden dan 
waargenomen en de vele verlengde weekends bezorgen 
ons de nodige recreatieve tijd om al fietsend de prachtige 
natuur die onze provincie rijk is te verkennen.

Ook de organisatoren van de Teutenroute spelen hier op 
in en onder een stralend zonnetje mochten dan ook de 
meer dan 5.000 deelnemers genieten van een fietstocht 
langs de zes deelnemende gemeentes.

De talrijke fietsliefhebbers ontdekten zo de mooiste plekjes 
en vergezichten in het spoor van de befaamde Teuten. 
De bewegwijzerde routes waren perfect aangegeven. 
Langs de routes deed men gezellige teutenhuizen aan 
waar men zich inschreef of waar men even kon uitblazen. 

Hier kon men terecht voor een verkoelend streekbiertje 
of een plaatselijk streekgerecht zoals de boekweitkoek, 
de kruidenpannenkoek en andere lekkere gerechtjes. 
De muzikale omlijsting verzorgd door divers live-bandjes 
zorgden dan voor de rest. 

Nieuw tijdens deze editie waren de twee culinaire 
fietstochten vanuit Sint-Huibrechts-Lille en Lut-Lommel 
waarbij de deelnemer tijdens de 56 Km lange fietstocht 
in de verschillende aangedane teutenhuizen hun 
viergangenmenu stapvoets kregen voorgeschoteld. Te 
beginnen met spek en eieren met een geurende tas koffie 
om in het volgend teutenhuis de dagsoep, een heerlijke 
hoofdschotel opgediend te krijgen om uiteindelijk in 
het teutenhuis van vertrek te mogen genieten van een 
dessert op voor deze editie zonnig terrasje…..

Ook de CERA sprong op de kar van de Teutenroute en 
organiseerde hun CERA-vennoten dag in het Teutenhuis 
van de vliegbasis waar hun genodigden 2 mooie 
fietstochten en een bezoekje aan het KB-Air museum 
kregen aangeboden. 

Buiten de jaarlijkse steun aan MS mocht Dhr. Andre Peeters van het Dienstencentrum Ter Engelen de helft van de opbrengst van de veiling 
van het kunstwerk, gerealiseerd op de prachtige muziek van de schilderijententoonstelling van Modest Moessorgski, tijdens het concert Viva la 
Vida in de Steengoed arena van Maaseik alsook het ingekaderde kunstwerk zelf in ontvangst nemen.                
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Zo genoot het talrijke deelnemersveld met volle teugen 
van het fietsevenement en droegen tegelijkertijd hun 
steentje bij voor de minder fortuinlijke medemens. 
Immers kortelings kunnen de organisatoren de vliegbasis 
Kleine Brogel en de FOC De Teuten hun sociale doelen de 
vzw Vrienden MS alsook de MS Liga Comité ondersteunen 
met elk een cheque van 12.500 euro een mooi bedrag 
dat zeker goed zal besteed worden ten voordele van 
onze MS-patiënten. 
De 8 deelnemende verenigingen ontvingen voor 
de uitbating van de teutenhuizen een financiële 
tegenprestatie van maar liefst 42.500 euro.

Ook voor jullie is het fietsevent De Teutenroute een 
aanrader!

Daarbuiten mochten 3 deelnemers op dinsdag 19 juni in restaurant 
Kompenhof hun gewonnen elektrische fiets, geschonken door 
The e-bikes in samenwerking met 7 plaatselijke KMO’s, alsook 8 
deelnemers een midweek-arrangement Erperheide, geschonken 
door Center Parcs, in ontvangst nemen.               

Zij lieten ons alvast horen dat ze op zondag 19 mei 2019 wederom van de partij zullen zijn.           
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Club Ten News
Een sociale gemeenschap van en voor alle collega’s 10W TAC. 
‘Club Ten’ = collega’s samenbrengen naast je dagelijkse job.

‘Club Ten’ is een vereniging van en voor alle vrijwilligers 
en onderofficieren van KeeBee met als doel het 
samenbrengen van haar leden. Jaarlijks organiseren 
wij enkele sociale activiteiten waaronder 3 speciale 
maaltijden gevolgd door een Social Call en 2 uitstappen. 
Doel van deze spreiding is alle leden de kans te geven 
aan een activiteit naar keuze deel te nemen. 

Juni jongstleden was het tijd voor onze jaarlijkse BBQ 
Club Ten waarvan wij u graag enkele impressies tonen 
van deze gezellige activiteit binnen de eigen muren 
(omheiding )

 

Onze volgende activiteit heeft plaats In de loop van de 
maand December 2018. We hebben ons oog ditmaal 
laten vallen op de hoofdstad van ons dierbaar België; 
Brussel. Om er een mooie en onvergetelijke dag van gaan 
maken onder Club Ten collega’s gaan we op verkenning 
in Brussel-centrum waar jullie een leuk programma 
wordt aangeboden. In de voormiddag plannen we een 

rondleiding en bezoeken we enkele bezienswaardigheden 
onder leiding van een lokale gids.

’s Middags wordt alleszins tijd gemaakt voor een lunch, 
precieze details en mogelijkheden worden later dit jaar 
gecommuniceerd via een ‘newsflash’. ‘s Namiddags 
kunnen is er vrij bezoek aan de Kerstmarkt. 

Wist je trouwens dat Brussel de langste kerstmarkt heeft 
van België.
Het traject start op de Grote Markt (gigantische kerstboom 
en levende kerststal) vandaar via de Beurs naar het Sint-
Katelijneplein en de Vismarkt. Op het Muntplein ligt de 
ijspiste. 
Laat je inpalmen door de stemmig versierde straten, de 
sfeerrijk verlichte gebouwen.

’s Middags wordt alleszins tijd gemaakt voor een lunch, 
precieze details en mogelijkheden worden later dit jaar 
gecommuniceerd via een ‘newsflash’. ‘s Namiddags 
kunnen is er vrij bezoek aan de Kerstmarkt. 

Wist je trouwens dat Brussel de langste kerstmarkt heeft 
van België.
Het traject start op de Grote Markt (gigantische kerstboom 
en levende kerststal) vandaar via de Beurs naar het Sint-
Katelijneplein en de Vismarkt. Op het Muntplein ligt de 
ijspiste. 
Laat je inpalmen door de stemmig versierde straten, de 
sfeerrijk verlichte gebouwen.



Club Ten 2020Wat en waar :
De Grote Markt hult zich in een sfeer van licht en

 magie en er staat een reusachtige kerstboom. Dagelijks
 is er een uniek klank- en lichtspel.

Bij de Beurs, op het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt 
 staan er samen bijna 300 kerstchalets. ‘Lichtzuilen’ en
 fonkelende bloemen zorgen voor magisch betoverend
 licht.

Dit jaar strijken niet minder dan 270 houten kerstchalets
 neer rond de Beurs, op het Sint-Katelijneplein, op de
  Vismarkt en het Muntplein. Ze etaleren er kerstartikelen,
 ambachtelijke producten en gastronomische 
 lekkernijen. Licht, een belangrijk gegeven in de 
 kerstsfeer, is alomtegenwoordig langsheen het 
 parcours.

Zangkoren creëren stemmige sfeer tijdens Wintervox.
Op het Sint-Katelijneplein staan draaimolens... 

 Lichtzuilen zorgen voor lichtshow op de gevel van de 
 kerk.

Reuzenrad en kerstkraampjes op de Vismarkt.

Terugkeer van deze uitstap is voorzien rond 19:00 hr.

De flash ivm méér info en inschrijving over deze uitstap 
zal in het najaar uitkomen en verschijnen via mail-Intranet 
“Nieuwsberichten”.

Ook op sharepoint kan u ons terug vinden met info over 
de club en zijn uitstappen:
http://units.mil.intra/sites/10W/Organisatie/Sociale-
kassen/Club Ten

In 2020 zullen we 20 jaar bestaan als 
vereniging voor alle onderofficieren, 
vrijwilligers en burgerpersoneel van 
10W TAC.

Voor die gelegenheid willen we e e n 
badge/sticker laten maken om deze gebeurtenis extra in 
de verf te zetten.
Hiervoor zoeken we echter iemand in de 10WTAC die een 
mooie tekening kan ontwerpen om ons 20-Jarig bestaan 
extra kleur te geven. Heb je interesse, neem dan even 
contact op met de voorzitter om te bespreken wat er 
zeker op moet komen te staan. 

Aan het ontwerp is uiteraard een leuke prijs verbonden! 
Ben je een actieve KeeBee’er, vrijwilliger of onderofficier, 
sluit je dan aan bij Club Ten en ontmoet collega’ s 
waarmee je op jouw werkvloer niet in contact komt. Zo 
leer je hen in een gemoedelijke sfeer (beter) kennen! Het 
volstaat om jaarlijks 10 euro lidgeld over te maken op:
CLUB TEN-SVK, Vliegbasis Kleine-Brogel 3990 Peer
IBAN-code: BE04-0012-5550-3231 met vermelding: 
“Naam + stamnummer + Lidgeld SVK-2018”

Of…. Neem contact met:
Voorzitter Guido Nowak (Smd Mavn – Tf 3272)
Ondervoorzitter Vanhoof Peter (Bex MT – Tf 2579)
Secretaris Goossens Peter (Srt MT&LogSp – Tf 2321)
Één van de commissieleden van uw smaldeel.



De zomerperiode, een mooie tijd voor spotters. 
Eindelijk nog eens op verplaatsing, eventjes weg van 
de  bekende draad. 

Maar dat ‘mooie’ krijgt nu toch wel een warm kantje. 
Ondanks de heel uitzonderlijke temperaturen zijn de 
spotters toch weer op post. Van kleinere evenementen 
zoals Ursel tot mega-show RIAT. The Future was er zeker, 
welke van de 3 het ook wordt.
Zelfs op KeeBee was er een bezoek van de nabije 
toekomst. De A400M zal binnenkort ons vliegend arsenaal 
vervoegen. 

Waarschijnlijk zal zijn vracht niet bestaan zoals de turkse 
heli’s die door deze Atlas gebracht werden.

Aan een toekomst ging natuurlijk ook een verleden 
vooraf. Voor onze Alpha Jet  loopt het verhaal helaas op 
zijn einde. Gelukkig krijgen we toch nog af en toe eentje 
te zien, al is het de franse versie
 
Iedereen kent onze “Drache Nationale”. Wat was die 
dit jaar ver te zoeken. Gelukkig maar want onze piloten 
gaven een staaltje weg van hun vliegkunsten. Zowel de 
piloten die naar Brussel  vlogen, als de Thunder Tigers en 
onze nieuwe demo piloot Stefan “Vador”  Darte gaven het 
beste van hun kunnen.
 
Mogen we dan hiermee ook het OCU danken om alweer 
een ijzersterke lichting als solo in de lucht te krijgen. 
Congratz class 2018. We are “Ready For The Future”.

KB Spotting Team
De zomerperiode
Helemaal klaar voor de Belgian Air Force Days Days

© Quinn Loots
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En of we er klaar voor zijn!!  BAF Days 2018. Hier heeft 
menig spotter jaren naar uitgekeken. Verlangens werden 
via allerlei media naar voren gebracht. Mondjesmaat 
kwamen de deelnemers tevoorschijn. En ja, er waren 
toch meningen van ‘oei, is het dat?’. Maar naarmate de 
tijd vorderde werden er via de super opgezette media 
campagne verschillende kleppers bekend en kon men 

rekenen op een groeiend enthousiasme. Het zal een 
super editie worden. Heel veel mensen hebben dit voor 
mekaar gekregen. Een ‘big thanks’ alvast en wij duimen 
voor het enige dat jullie niet zelf in de hand hadden, het 
weer. Tot ziens allemaal op 7/8/9 september.

Peter Scheelen

© Quinn Loots

© Quinn Loots

© Quinn Loots
© Foto rechts: Andrew TIMMERMAN
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Militair wereldkampioenschap mountainbike

Op 13 mei vond in het Sloveense Kamnik het militair 
wereldkampioenschap mountainbike plaats. België ging 
met een delegatie van vijf mountainbikers, waaronder 
twee KB’ers. In total waren 9 landen ingeschreven
De titel van militair wereldkampioen ging naar de Belg 
Ruben Scheire van ATCCC, tweede plaats was voor Jens 
Schuermans 10 W Tac, vierde plaats voor Jeff Luyten 
CBOS en een vijfde plaats voor Sander Elen 10 W Tac.

Uiteraard wonnen de Belgen ook het landenklassement. 
Artikel mil.be
Topsporters Defensie Jens Schuermans en Ruben 
Scheire tekenden beide afgelopen week-end voor 
een glansprestatie op het Belgisch Kampioenschap 
mountainbike (MTB). Jens Schuermans slaagde erin om 
zijn titel met nog een jaar te verlengen en Ruben Scheire 
maakte met een tweede plaats het feestje voor Topsport 
Defensie compleet.
In het West-Vlaamse Westouter was het verzamelen 
geblazen voor de strijd om de Belgische titel. Langs de 
flanken van de Rodeberg kregen de atleten geen al te 
technisch parcours voorgeschoteld. Heel wat toppers uit 
de veldritwereld tekenden dan ook present omdat zij hun 
kans roken om de zege weg te kapen.
Eerste soldaat Schuermans begon als titelverdediger en 
grote favoriet aan de wedstrijd. Ook korporaal Ruben 
Scheire startte met grote ambitie want hij kroonde zich 

twee jaar terug tot Belgisch Kampioen. Beide olympiërs 
wisten zich na de start meteen vooraan te handhaven 
in het pak. Gedurende de ganse race, die lange tijd op 
slot zat, waren beide atleten nooit uit de eerste posities 
weg te slaan. Een kleine groep zat nog samen net voor 
het ingaan van de laatste ronde. Het sein voor Jens 
Schuermans om zijn beslissende aanval te plaatsen. Met 
groot machtsvertoon bouwde hij zijn voorsprong verder 
uit om zo op indrukwekkende wijze voor de tweede maal 
in zijn carrière de Belgische titel te grijpen. Ook Ruben 
Scheire kon een kloof slaan op de rest van het pak en 
nam zo de zilveren medaille mee naar huis.
“Een knappe race met een verdiend podium,” aldus 
bondscoach Filip Meirhaeghe. “De missie richting de 
Olympische Spelen van Tokio is sinds juni volop ingezet. 
Helaas zal België waarschijnlijk maar één atleet mogen 
afvaardigen (in Rio waren zowel Ruben en Jens actief). Het 
belooft dus een spannende strijd te worden de komende 
twee jaren.”
Jens en Ruben moeten vanaf nu dus volop aan de 
bak. Over de ganse wereld zullen onze jongens zoveel 
mogelijk punten proberen te sprokkelen. Hopelijk zien we 
dan een van hen terug op de Olympische Spelen in 2020.

Tekst en foto’s: Gert-Jan D’haene 

Sport bij ons in Keebee
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Op 28 juni organiseerde Sportsectie 10 W TAC voor de 2e 
keer het mil. Kamp. Triathlon (off-road).
Met de Plas in Kelchterhoef hadden we een prachtige en 
overzichtelijke locatie en het aantal deelnemers (45 Trio’s 
en 88 individuelen) overtrof onze verwachtingen. 
Stralend weer en een fantastisch parcours (650m 
zwemmen, 20km mtbike en 5 km lopen)waren dus een 
schitterend decor voor 2 zeer spannende wedstrijden. 
Voor het interkorpsenklassement werden de 2 snelste 
individuen en de 2 beste trio’s in rekening gebracht. 
De eerste wedstrijd (trio’s) waarbij telkens 1 atleet een 
discipline (zwemmen, fietsen, lopen) voor zijn rekening 
nam werd voor 10 W TAC een ware triomftocht. Nadat 
Ruud Brockmans als 8e uit het water kwam mocht onze 
topsporter defensie Jens Schuermans op de Mountainbike 
springen. Met een rotvaart en een toptijd (gemiddeld 34 
km/h) bouwden we een comfortabele voorsprong uit. 
Ruben Winderickx kon het verhaal mooi afmaken en met 
bijna 5 minuten voorsprong op de 2 e ploeg werden we 
verdiend winnaar. Met een 6e plaats en een 10e plaats 
konden we nog 2 teams binnen de eerste 10 klasseren.  
Mooi mooi.

De individuele race , met tal van toppers aan de start 
beloofd na de thriller van afgelopen jaar zeer boeiend 
te worden. Uitgesproken favoriet Kjell de Hertog maakte 
zijn status al tijdens het zwemmen waar. Met een 
indrukwekkende voorsprong (meer dan 1 minuut) 
rondde hij het zwemmen af. Hans Moonen (vorig jaar 2e) 
mocht dus al dadelijk de achtervolging inzetten. Hij zou 
uiteindelijk stranden op 34 seconden. H£ierachter werd 
het voor de ereplaatsen spannender. Met 3 atleten werd 
er volop gestreden voor de laatste podiumplaats. Met 3 
atleten binnen 15 seconden kon Laurent Nobels (KMS) 
nog net Bart Borghs en Sander Elen afhouden. Bijde 
masters (+40 jaar) kon Ronny Driesen een welverdiende 
en mooie zilveren medaille uit de wacht slepen.

Voor het interkorpsen stond ook dit jaar geen maat op 
10 W TAC. Met 4 minuten voorsprong op de 2e ploeg 
(1 W) en meer dan een half uur voorsprong op de 
derde (1C/1Gr) werden we voor de 2e keer op rij militair 
interkorpsen kampioen.   

Ter herdenking aan Etienne Gailly (ooit luitenant bij 
de paracommando’s) organiseert Defensie jaarlijks de 
Challenge Gailly te Eupen. Deze aflossingswedstrijd, 
waarbij in ploegen van vijf personen elke deelnemer 8,5 
km loopt en zo gezamenlijk de marathon wordt overbrugd, 
wordt op een loodzwaar parcours afgelegd. In 2018 
wordt dit evenement voor de 42ste keer georganiseerd 
en jaarlijks zijn zo’n 900 atleten aanwezig.

10 W TAC was met 8 mannenploegen  goed 
vertegenwoordigd. Vooral de mannen van de SSY (Strike) 
zetten met veel volk hun beste beentje voor. Ook dit jaar 

hadden we weer een ploeg afgevaardigd die voor een 
podiumplaats zou meestrijden. Na een zeer zware (lees 
temperatuur van 28°C )wedstrijd bleek helaas 1 ploeg 
te sterk en met enige fierheid mochten we als 2e het 
podium bestijgen.

Voor deze ploeg werd 10 W TAC door  volgende militairen 
vertegenwoordigd (Sgt Ruben Winderickx, Kpl Tim 
Stessens, Kapt Martijn Bijnens, Sgt Jelle Clijsters en 
AdjtChef Patrick Vandersanden )

Militair wereldkampioenschap O ff-road Triathlon

Verslag CROSS GAILLY  09 mei 2018
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De Belgian Air Force Days (BAFD) op 8 & 9 september 
2018 zijn voor een buitenstaander ongetwijfeld 
dé meest in het oog springende activiteit van onze 
vliegbasis. Maar er is zóóó veel meer dan dat alleen… 
Terwijl maintenancegroep naast de dagelijkse 
onderhoudstaken o.a. nog extra F-16 fase-inspecties 
300 uren bijbeent (gevolg van verlengde inzet van 
onze F-16’s in ODF), verdedigings- en steungroep haar 
mensen uitzendt naar Jordanië, Mali en onze mensen 
hier beschermt en ondersteunt, haalt de vlieggroep 
alles uit de kast om te zorgen dat onze piloten hun 
kwalificaties verzilveren om inzetbaar te blijven voor 
alle mogelijke scenarios waar ook ter wereld. En dan 
inderdaad… zijn er natuurlijk ook nog eens de BAFD18.   

2017 was een lang en (over)intensief werkjaar; grootse 
‘strike’ oefeningen met als hoogtepunt de strenge 
doch uiterst geslaagde NATO-evaluatie. Terzelfdertijd 
ontplooiden we met 4 F-16’s en een 120-tal 
personeelsleden in de strijd tegen DAESH, een operatie 
die op slechts enkele weken voor de einddatum van 30 
juni 17 plots met 6 maanden werd verlengd en dus ineens 
het hele jaar in beslag nam. Een reportagemaker van VTM 
volgde ons ook nog eens op de voet voor een exclusieve 
docureeks ‘F-16’, welke in voorjaar 2018 zéér warm werd 
onthaald door TV-kijkend Vlaanderen. De aflossing van 
onze F-16’s door die van de Nederlandse Luchtmacht 
betekende voor onze Force Protection dan weer de 
ontplooiing naar ODF voor bescherming van de RNLAF-
toestellen, terwijl intussen ook Belgische C-130’s te Mali 
worden beschermd door onze AMPT-teams. Alle mannen 
en vrouwen druk in de weer met hun specifieke taken als 
schakel in de ketting van deze grootse machine, KeeBee! 
Maar in de schaduw van dit alles en nog veel meer werd 
er de laatste 2 jaar gelijktijdig door een sterk kernteam 
BAFD (een ‘ruggengraat’ met vertegenwoordigers van 
alle groepen en smaldelen) keihard gesleuteld aan onze 
BAFD18. 

Na een zorgvuldige en noodzakelijk lange 
voorbereidingsperiode van 2 jaar moeten tijdens het 
weekend van onze BAFD uiteindelijk alle kleine en grote 
puzzelstukjes samenvallen tot 1 geoliede machine. Het 
wordt een airshow week(end) gedragen door quasi alle 
KeeBee’ers in samenwerking met goede versterkingen, 
enthousiaste sympathisanten en uiteraard het sterke 
en toffe team van Sanicole! Nu alvast absoluut grote 
bewondering, respect en loftrompetgeschal voor de 

(zoals ik ze graag noem) vele ‘steunpilaren’ van de eenheid 
die met hun kennis, ervaring, jobfierheid, integriteit en 
gedrevenheid al decennialang een drijvende kracht zijn 
en het geheel doen slagen (Willy, Mario, Polleke, en nog 
tal van die kleppers…). Dit benadrukt nog maar eens 
dat kwalitatieve opvolging een must is en een groots 
PR-event als onze BAFD een broodnodige investering. 
We hebben niet enkel zéér dringend nood aan nieuwe 
collega’s om de nakende pensioneringsgolf op te vangen, 
we willen in het bijzonder de best denkbare collega’s die 
ons goede werk in de nabije en verre toekomst kunnen 
voortzetten als een sterk en hecht team. Hoe breder 
het publiek aan jongeren die we bereiken en kunnen 
enthousiasmeren voor onze jobs, des te gemotiveerdere 
en ‘sterkere’ collega’s we mogen verwachten. Onbekend is 
onbemind, dus we trekken voor, tijdens en na de BAFD18 
alle registers open om de 10W TAC, de Luchtmacht en 
Defensie op de kaart te zetten als boeiende werkgever 
die klaar wil zijn voor de uitdagingen voor de toekomst. 
 

PR News
Ready for the future!
Een ‘airshow’ als parel bovenop het topje van de ijsberg…



En ook nog… meteen na de BAFD verwachten we 
onze toekomstige Korpscommandant Kolonel vlieger 
stafbrevethouder Poesen Jeroen, die uiteindelijk het 
bevel van 10W TAC officieel overneemt op 28 september 
2018. Naast de nodige voorbereidingen voor een 
geslaagde bevelsoverdracht wil onze aanstaande BaseCo 
na zijn aanstelling graag kennismaken met de KeeBee’er 
en zijn/haar opdrachten, alsook met de omliggende 
gemeenten, pretparken en partners. Als nieuwe baas 
van de enige F-16 basis in Vlaanderen en gelijktijdig met 
haar +/- 1500 personeelsleden één van de grootste 
werkgevers van Limburg, verwachten we voor deze 
nieuwe Korpscommandant (die zelf Limburger is) ook wel 
wat extra aandacht van lokale en nationale media.

In het kader van de nakende pensioengolf en de nood aan 
opvolging van personeel wil ik nog eens extra benadrukken 
dat jullie contact met jongeren en geïnteresseerden DE 
allerbelangrijkste en laatste schakel is in de werving. Als 
we willen dat ons noeste werk wordt voortgezet door 
even goede mannen en vrouwen, moeten we ook trots 
en positief over onze eigen jobs vertellen. Wat voor 
ons veelal een normale en alledaagse werkomgeving 
is – hier of op oefenzending of operatie-  is voor een 
buitenstaander en in het bijzonder de jongeren absoluut 
‘wauw…!’. Denk maar eens aan het enthousiasme van je 
familie en vrienden om eens te mogen proeven van onze 
eenheid tijdens onze familiedagen (2 juni/21 juli)! 
Kortom: zowel tijdens het dagelijkse leven als tijdens 
onze bijzondere Belgian Air Force DayDays, wees een 
positieve en vriendelijke ambassadeur van KeeBee, de 
Luchtmacht en Defensie en schenk de jongeren de kans 
om in te stappen en ons te helpen in de uitdagingen van 
de toekomst.

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

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

In promotie zolang de voorraad strekt:

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

T-SHIRT 10WTAC
KNOWLEDGE 
SPIRIT STYLE

Exclusieve 
t-shirts 
voor kinderen !!!!

NIEUW!

€14

€14
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Kruiswoordraadsel 

Stuur vóór 1 november 2018 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 mag afhalen.

Succes,
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Opnieuw werden 11 correcte oplossingen van het vorige 
kruiswoordraadsel ingezonden. Deze keer kwam Serge Van 
den Bossche als gelukkige winnaar uit de bus. Serge koos voor 
de mooie tricolor polo met het gekende 10 W Tac-logo. Dit 
kwaliteitsvolle poloshirt wordt eveneens aan € 20 in onze PR 
Shop te koop aangeboden.

Gefeliciteerd Serge!

Het PR-team

HORIZONTAAL

2    vliegenier
5 vuurwerk
7 groot mens
9 handwerk
11 soldaten
12 hulppost
14 edelman

VERTICAAL

1 rijwiel
3 labyrint
4 talent
6 bijenhouder
8 adder
10 vrucht
13 pasgeborene
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Foto: © KB Spotting - Raf Verheyen
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