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Voorwoord

Knowledge - spirit - style
KeeBee Gala

AMPT

Van harte welkom op deze parade ter gelegenheid van
de bevelsoverdracht in de 10de Tactische Wing. Na
een periode van 3 jaar geef ik het Commando over aan
Kol Vl SBH Jeroen POESEN die vandaag zijn plechtige
intrede doet als 25ste bevelhebber van de vliegbasis
Kleine-Brogel. Ik neem graag de tijd om samen met jullie
even terug te blikken op de boeiende en uitdagende
periode die achter me ligt. De hoogtepunten van deze
periode werden gebundeld in deze “bij ons in Keebee”,
ons magazine dat voor deze gelegenheid in een speciaal
kleedje werd gestoken.
Geluk en trots zijn de gevoelens die overheersen
als ik kijk naar de schitterende resultaten die de 10de
Tactische Wing heeft behaald tijdens de talrijke operaties,
inspecties, NAVO-evaluaties en evenementen in de
afgelopen 3 jaar. Verschillende malen werd ons vanuit
verschillende hoeken gemeld dat we de standaard
hadden gezet voor de volgende edities. De felicitaties
hiervoor komen toe aan het personeel, want zij maken KB
tot wat KB is: een operationele F-16 eenheid die uitblinkt
door haar ‘kennis’, haar ‘spirit’ en haar ‘stijl’. De
focus die onze mensen ten toon spreiden voor, tijdens
en na de opdrachten bracht hen allen als smaldeel of
flight dichter bij elkaar. Getuige daarvan zijn de vele
vrijwillige initiatieven op sociaal-maatschappelijk vlak die
een belangrijk rol spelen in Limburg.
Drie jaar geleden meldde ik in een eerste toespraak
dat we voor een druk najaar 2015 stonden, en dat het
personeelstekort weleens een moeilijk te nemen klip
zou kunnen worden. Terugkijkend moeten we vaststellen
dat de voet nooit van het gaspedaal werd gehaald, de
personeelsbezetting zachtjes is teruggelopen maar dat
de inzetbaarheid op het hoogste niveau werd gehouden
door de ongebreidelde inzet van de vrouwen en mannen
van KeeBee. Ik ben mijn oversten in de Luchtmacht
dankbaar voor het vertrouwen dat in mij gesteld werd
om gedurende 3 jaar temidden van deze fantastische
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groep te mogen werken. Ik vraag hen dan ook om de
specificiteit en taakgerichtheid van deze eenheid nooit
uit het oog te verliezen bij het nemen van beslissingen.
Onze eenheid blijft één van de meest operationele van
Defensie!
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Als eenheid sta je uiteraard nooit alleen. Zeker hier in en rond Kleine-Brogel is de verbondenheid van de lokale
besturen, organisaties en serviceclubs enorm. We hebben
er steeds een punt van gemaakt om hen zoveel mogelijk
bij onze activiteiten te betrekken. Als eenheid was het een
hele eer om hen een blik achter de schermen te kunnen
gunnen, zodat ze van kortbij de gedrevenheid van het
personeel konden ervaren. Het deed dan ook deugd om
te merken dat we steeds mochten aankloppen bij die
buren om ons te ondersteunen indien nodig.
Ik ruil vandaag mijn bureau en kamer op Kleine-Brogel
voor een plaats in onze generale staf. Daar timmer ik graag
mee aan een uitdagende en voldoening schenkende
toekomst voor onze organisatie. Ik zal wat minder te
vinden zijn in de 10de Wing, maar kom er zeker graag
terug. Wees overtuigd van jullie kunnen, blijf voor elkaar
door het vuur gaan en aanvaard geen halve maatregelen.
Jullie zijn een voorbeeld voor velen. Hartelijk dank voor
alle steun en vriendschap die ik heb mogen ontvangen
en die jullie ongetwijfeld ook mijn opvolger Jeroen gaan
bieden.

ODF
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VS Gp Strike Sy

Kolonel Vlieger Ingenieur
Stafbrevethouder Geert DE DECKER

24e Commandant 10de Tactische Wing
Curriculum Vitae

Van 1999 tot 2001 vervoegt hij het hoofdkwartier te Evere
waar hij op de afdeling behoeftestelling (VSP) de plannen
opstelt voor de bewapening en de inlichtingssensoren
MRP(Modular Recce Pod) en TGP (Targeting Pod) van de
F16.
In 2001 wordt hij geselecteerd om in de “USAF Test Pilot
School” een vorming tot Experimenteel Test piloot te
volgen. Tijdens deze vorming combineert hij academische
studies over o.a. aerodynamica en stabiliteit met het
vliegen en testen van 27 verschillende toestellen: van
zweefvliegtuigen over lestoestellen en de F –reeks (F15 B
en E, F16 VISTA, F18) tot transport (KC135, B-737, P-3,…).
Hij bleef er 2 jaar extra in het F16 Test Squadron om er
het F16 Moderniseringprogramma (MLU 3) te helpen
ontwikkelen en testen. Eens terug in België fungeert hij
als testpiloot van defensie in het directoraat “Material
Resources” (DGMR) waar hij naast de F16 testvluchten
ook meewerkte aan het testprogramma voor de A400M.
Van 2004 tot 2006 keert hij terug naar Kleine Brogel als
bevelhebber van het 31ste Smaldeel. Als Commanding
Officer van 31Sqn trekt hij met het smaldeel naar grote
internationale oefeningen als Maple Flag (Canada) en
Tiger Meet (Duitsland en Turkije). In 2005 leidt hij een
detachement van 10WTac bij hun eerste ontplooiing
binnen een operationeel theater te Kabul (Afghanistan)
voor operatie “Eastern Eagle” ter ondersteuning van de
NAVO operatie ISAF (International Stabilization Force).

Kolonel Vlieger Ingenieur Stafbrevethouder GEERT DE
DECKER werd geboren te Aalst op 22 oktober 1967. Hij
start zijn militaire academische studies in de schoot van
de 140ste Promotie Polytechniek in 1985, en behaalt zijn
diploma in de specialiteit luchtvaartmechanica. In 1991
behaalt hij het hoger vliegbrevet te Brustem samen met
de leden van promotie 89B.
Na zijn opleiding tot F16 piloot wordt hij toegewezen aan
het 31ste Tijger Smaldeel te Kleine Brogel, waar hij zijn
operationele opleiding voortzet met deelname aan o.a.
TLP (Tactical Leadership Program) Florennes, Red Flag
Nellis AFB (VS), VLLF (Very Low Level Flying) Marokko en
Canada, NAM (Nato Air Meet) Zaragoza enz…

Daarnaast
specialiseert hij zich in elektronische
oorlogsvoering, “Targeting & Weaponeering” en nucleaire
operaties. Samen met het smaldeel neemt hij deel aan de
operatie “Joint Falcon” ter ondersteuning van de NAVO
inzet “Deliberate Guard” boven ex – Joegoslavië

Na zijn 2de Cyclus aan het Koninklijk Hoger Instituut
voor Defensie (KHID) keert hij terug naar het 31ste
Smaldeel om er te fungeren als Officier Operaties. In
die hoedanigheid en geïntegreerd met de Nederlandse
Luchtmacht, neemt hij deel aan de operatie “Allied Force”
boven Kosovo.
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Na deze passage in Kleine Brogel promoveert hij tot
luitenant-kolonel en behaalt hij aan het Hoger instituut
voor Defensie een “Master na Master” in de politieke en
militaire wetenschappen om nadien terug te keren naar
DGMR als bureauchef op de afdeling gevechtsvliegtuigen.
In 2009 wordt hij aangesteld als militair adviseur bij
de Belgische ambassadeur bij de NAVO. Hij staat de
ambassadeur bij met raad over vliegoperaties en nucleaire
politiek. Hij komt door zijn functie in aanraking met de
diplomatieke wereld van binnen– en buitenland. In 2011
kan hij de politieke kennis omzetten in operationele
steun aan de operatie “Unified Protector” over Libië als
“Red Card Holder” vanuit het NAVO commandocentrum
Poggio Renatico, Italië.
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In 2012 wordt hij als kolonel naar de staf van de
luchtcomponent geroepen om er de BENELUX
samenwerking in het luchtdomein te coördineren. Hier
wordt de grondslag gelegd voor de gezamenlijke bewaking
van het luchtruim (QRA), de gecoördineerde opleiding van
luchtcontroleurs en de uitwisseling van helikopterpiloten.
In 2013 neemt hij als Directeur Vliegveiligheid het
Aviation Safety Directorate over. Naast het instellen van
onderzoeken bij luchtvaartongevallen ijverde hij er voor de
verdere invoering van de “Just Culture” veiligheidspolitiek,
zowel voor piloten als voor technici. Ook tijdens deze
periode stelde hij zijn operationele kennis ten dienste als
“Red Card Holder” voor de operatie “Desert Falcon” boven
Irak vanuit het commandocentrum in Qatar.
Van 3 juli 2015 tot 28 september 2018 is Kolonel Vlieger
Ingenieur SBH Geert DE DECKER aangesteld als 24ste
Korpscommandant van de 10de Tactische Wing, beter
bekend als vliegbasis Kleine Brogel. In het hiernavolgend
artikel geeft hij een overzicht van deze 3 boeiende jaren
in de meest operationele eenheid van België.
Vanaf 1 oktober 2018 gaat hij een nieuwe uitdaging aan
in blok 1 te Evere in het kader van het voorbereiden van
de strategische visie Defensie voor de nieuwe regering
in 2019.
Kolonel Vlieger DE DECKER totaliseert inmiddels bijna
3.000 vlieguren waarvan meer dan 2.000 op F-16.
Hij is gehuwd met Katy en ze wonen samen met hun
2 zonen Brend (22) en Jarne (20) in Lebbeke, OostVlaanderen.

Highlights

De rest van 2016 stond vooral in het teken van de
voorbereiding van de grote NAVO-evaluatie die voor het
eerst in 7 jaar, met KB als testcase in 2017, een certificaat
zou toekennen. We ondersteunden vanuit Kleine-Brogel
de algemene repetitie in Volkel en realiseerden ons snel
dat we de steun van vele handen, zowel intern als extern,
zouden kunnen gebruiken.

Overzicht van 3 jaar Kleine-Brogel op topsnelheid

Tussen alle operaties door zaten onze mensen natuurlijk
niet stil. Terwijl de technici mee op uitzending ervoor
zorgden dat geen enkele missie werd verloren door
technische reden, diende het onderhoud op de
thuisbasis op volle toeren te draaien om alle inspecties
en onderhoudsbeurten tijdig af te werken. Daarnaast
werden de nieuwste uitrustingen in het vliegtuig
geïnstalleerd. Een huzarenstukje waar allen hun beste
beentje voorzetten.

Dat de 10de Tactische Wing in Kleine-Brogel een
operationele eenheid is, kun je in alle organigrammen
lezen. Wanneer je echter binnen de omheining
rondkijkt, dan merk je al heel snel dat dit een
“understatement” is. Het personeel van deze eenheid
is steeds in de weer om alle opdrachten en taken
die de Wing worden toegeschoven op een superieure
manier uit te voeren. Dat het daarnaast nog oog heeft
voor collega’s en medemensen maakt van KeeBee een
schitterende plaats om te werken!

Operationaliteit van een
topeenheid
We beginnen dit overzicht zomer 2015, terwijl onze
eenheid volop ontplooid is op 2 fronten tegelijk: Enhanced
Air Policing Mission (EAPM) vanuit het Poolse MAALBORK
en Operation Desert Falcon (ODF) vanuit het Jordaanse
AL AZRAQ. De eerste operatie is een verstrenging van
de luchtpolitie opdracht boven de Baltische Staten als
antwoord op een verhoogde activiteit van Rusland aan
zijn grens met NAVO. De tweede is de strijd tegen IS
op uitnodiging van de Irakese overheid. In juli mocht
onze Minister van Defensie, samen met de CHOD (Gen
VANCAELENBERGE) tijdens een vlucht ervaren hoe er met
de hulp van de SNIPER doelsaanduidingsgondel steun
werd gegeven aan troepen op de grond. Nadien volgde
nog een interceptie op een burgervliegtuig. Hierdoor
kreeg MOD dadelijk een goed idee van de 2 operationele
missies waar 10WTac in geëngageerd was.

M Gp - Grote inspecties & modificaties

M Gp - Grote inspecties & modificaties

Luchtpolitie EAPM

Met de terugkeer van de vliegtuigen uit Jordanië begon de
taak van onze Force Potection. Zij ontplooiden om er de
veiligheid van de Nederlandse vliegtuigen te verzekeren.
Een operatie die op het einde van 2015 werd verzwaard
door de inzet van onze militairen in de straten van
Charleroi. Met Operatie Vigilant Guard (OVG) startte
een lange reeks van rotaties om de Federale Politie bij
te staan. Dit allemaal terwijl onze mensen van Strike
Security de basis 24/7 /365 bewaken volgens de strengste
veiligheidsregels. Gelukkig werden een aantal vrijwilligers
van andere groepen en diensten bereid gevonden om,
na een korte opleiding, mee te helpen in onder andere
de beveiliging van de nucleaire infrastructuur in het land.

OSG

Terwijl op het thuisfront deze inzet van militairen
bleef verder lopen in 2016, werden in juni onze Force
Protection mensen terug afgewisseld door de F-16’s, die
gepland voor één jaar, boven Irak en deze keer ook Syrië,
de strijd tegen IS zouden aangaan.

Niet alleen door operaties werden er in het buitenland
heel wat uren gevlogen, er moest uiteraard nog getraind
worden om de nieuwe elementen op te leiden en andere
kwalificaties bij te houden. Zo kende de eenheid in
oktober 15 een grote exodus: 8 vliegtuigen vertrokken
voor een “Advanced Tactical Leadership Course” en
bloktraining naar Al Dafra (VAE). Ze trainden er samen

Backseat F-16 MOD
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met Griekse en Emirati F16s (blok 60), Typhoons, Rafales,
Mirage2000-9, F-15s en occasioneel zelfs een F22. Ook
in 2016 werd er op hoog niveau getraind tijdens Frisian
Flag (NLD), Nato Tiger Meet (ESP) en een ontplooiing naar
Portugal met de OCU.

Highlights

Strike

2017 - Topjaar

Vanaf 1 januari 2017 stonden onze vliegtuigen klaar om
niet alleen het Belgische maar nu ook het Nederlandse
luchtruim veilig te houden. België en Nederland hadden
samen met Luxemburg immers een verdrag getekend
om vanaf dan de taak van QRA te delen met elkaar. Op
dag 2 vertrok er alweer een nieuw detachement naar
het Midden –Oosten om daar de strijd tegen IS verder
te zetten.

ODF

ODF

Om klaar te zijn voor de NAVO – STRIKEVAL, werden een hele
reeks nationale en internationale voorbereidingsweken
ingelast. Met elke trainingsweek werd ook de lat steeds
wat hoger gelegd. Dit was nodig want het voorjaar 17
bracht een groot Amerikaans inspectieteam naar KB
voor de 2-jaarlijkse Joint Surety and Safety Inspection
(JSSI). Zowel de 10de Wing als de 701MUNSS werden
geïnspecteerd en behaalden fantastische scores. De US
MUNSS Commander stond vorige week zelfs op de AIR
FORCE ACADMY voor 3000 mensen om gedecoreerd te
worden voor de beste US-score ooit! Tegen de zomer van
2017 waren we dan ook helemaal klaar om de uitdaging
aan te gaan.

Dat zag ook de Chef Defensie, Gen COMPERNOLLE
en we mochten uit de mond van de Inspecteur van
Financiën horen hoe hij gepassioneerd keek naar onze
mentaliteit en efficiëntie.
Met die zomer kwam ook de niet geplande verlenging
van de operaties boven Irak en Syrië en het begin van
een nieuwe rotatie “Baltic Air Policing” in Estland. Tegelijk
werd ook het startschot gegeven voor de vijfjaarlijkse
NAVO-evaluatie van onze eenheid. Na vele hervormingen
van het gebruiksconcept werden we voor de eerste maal
sinds 7 jaar binnen de NAVO door een, op het hoogtepunt
140-koppig, evaluatieteam verschillende weken op de
rooster gelegd.
In de voorbereiding van de evaluatie was heel veel energie
gestoken en dat heeft geloond. We behaalden een
attest “MISSION CAPABLE – FULL FORCE PROTECTION.
CBRN OPERATION CAPABLE” Het evaluatieteam was zeer
enthousiast en oordeelde dat 10WTAC de standaard
had gezet. Deze prestatie ging ook aan de hoogste
militaire gezagsdragers niet voorbij. Getuige het bezoek
dat we mochten ontvangen van de Amerikaanse Vice
Chief of Joint Staffs (Amerikaanse versie van de VCHOD)
en SACEUR. Beiden staken hun bewondering voor het
professionalisme en inzet van onze mensen niet onder
stoelen of banken.

Strike

Strike

Strike - DV DAY - SACEUR

2017: een jaar waarin we 52 weken in ODF (Midden
Oosten) opereerden, 18 weken in EAPM (Baltische Staten),
25 weken in de Belgische straten met OVG, 20 weken ter
bescherming van speciale sites met OSG, 12 weken op
Strike gefocust waren naast 26 weken Fighter Weapon
Instructor Training en 6 weken andere internationale
oefeningen. In elk van deze operaties en trainingen
hebben de vrouwen en mannen van KeeBee zich van hun
beste kant laten zien, steeds met de glimlach. - Topjaar
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Highlights

Het regeneratiejaar
BAFD18

2018 werd gebrandmerkt als het regeneratiejaar.
Uitgestelde cursussen en vervallen kwalificaties werden
afgewerkt. Hiervoor trokken 10 F16’s 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. Nadien staken de vliegtuigen door naar Cold
Lake, Canada om er deel te nemen aan een Maple Flag
oefening.
Het door de verlengde operaties opgelopen aantal
onderhoudsbeurten werd door onze Maintenance
ingehaald. Ze kregen hierbij de steun van de mensen van
Interventie zodat eind maart het schema terug normaal
kon verlopen.
Onze verdedigers beveiligden niet enkel de Nederlandse
F-16s in Jordanië verder, maar verzorgden nu ook de
operationele veiligheid van de C-130’s in Mali tijdens hun
UN-opdracht als “Air Mobile Protection Team”.
Om de druk niet te hevig van de ketel te halen, namen
we ook de uitdaging aan om aan de wereld te laten zien
dat wij en de Luchtmacht klaar zijn voor de toekomst.
Voor de “Belgian Air Force Days2018” werden in de
voorbereiding ontelbare uren geklopt, lieten vele teams
zich op de grond en in de lucht van hun beste kant
zien en toonden onze mensen met de glimlach waar
de toeschouwers hun gading konden vinden. Meer dan
2100 medewerkers, meer dan 580 aircrew en een 150-tal
vliegtuigen maakten dat de tienduizenden bezoekers een
dag beleefden om nooit te vergeten. “We are Ready for
the Future”

BAFD18

BAFD18

BAFD18

AMPT

BAFD18
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BAFD18

Highlights
De zachte kant

Naast de uitvoering van al deze operationele opdrachten,
waar we op nationaal en internationaal vlak hoge ogen
gooiden, hielden de KeeBee-ers genoeg adem over om
ook de menselijke kant aan bod te laten komen.

verscheidenheid aan jobs veel jonge mensen aan en
zetten zij de stap richting Kleine-Brogel. Zij zullen er in elk
geval veel getrainde, geregenereerde en gemotiveerde
collega’s ontmoeten…

Zo waren er de vele bezoeken van scholen, waar de
aarzelende studenten de ideale kijk achter de schermen
van een vliegbasis kregen om hen een duw in de rug
richting Defensie te geven. Een steeds terugkerende
– verbaasde - reactie was er over het enthousiasme
van onze mensen. Bij de jaarlijkse jongerenstages in
juli kwamen telkens een 30-tal jongeren een week lang
meedraaien in onze technische- of beveiligingswereld.
Tijdens de uitreiking van de certificaten waren er niets
dan glimmende gezichten, zowel bij jeugd als bij de
ouders. Ook onze BURENKIJKDAG in september 2016 had
als een van de objectieven de jonge mensen, die op het
punt staan keuzes te maken in verband met hun verdere
studies, wegwijs te maken in de werkopportuniteiten op
onze basis

Het meest tot de verbeelding sprekend is het warme
hart van elke KeeBee-er. Ongelooflijk veel initiatieven
worden er georganiseerd om goede doelen te steunen.
Of het gaat over de KB Motorrun, waar sidecars de
MS-patiënten meenemen, de sponsorloop voor de SintElisabeth school, de spaghettiezwier voor Moonsheide
of de ribbekes en steaks voor de Simkensheuvel, steeds
weer zetten onze militairen zich belangeloos in voor de
minder fortuinlijke medeburgers.

Om “het kijkje” achter de schermen nog toegankelijker
te maker, stelde KB gedurende een jaar zijn deuren
open voor een gedreven videoreporter die alles mocht
vastleggen. Het resultaat was een mooie, eerlijke
serie die op VTM werd uitgezonden. Hopelijk sprak de

Ook voor elkaar gaan 10de-wingers door het vuur met
de organisatie van de familiedagen waar de naasten van
de uitgezonden militairen een dagje worden opgevangen.
Tevens bij de opvang van de familie van de verongelukte
collega zagen we weer de warme harten van onze keebeeers die het beste van zichzelf geven. Niemand werd aan
zijn lot overgelaten, niemand werd vergeten: getuige
de herdenking van het ongeval in Sake Massisi, een
Congolees dorpje waar in 1960 een Boxcar neerstortte
en 36 leden van de UDA van KB het leven lieten

Jongerendag
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Soldaat van de Vrede & Sake Masisi

Highlights

“Een onvergetelijke ervaring”
St-Elisabeth RUN.

VTM

17

Het komen werken in KeeBee vanuit Noord-Nederland,
het snijden van het maaltijdvlees voor een gekwetste, het
overschrijden van de kaap van 10.000 dagen in Keebee,
het verslijten van de dansvloer op het Gala, het redden
van een drenkeling in een ijskoude rivier of het breken
van het Belgische uurrecord F16, het toonde steeds weer
de gedrevenheid en passie van de dames en heren van
onze eenheid waar “Knowledge, Spirit en Style” hoog
in het vaandel worden gedragen.

Commandant Maintenance Groep
(OST)

Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Eddy Jacobs
Iedere schakel in de ketting is essentieel

Met deze speciale editie van “Bij ons in Keebee” naar
aanleiding van de commandowissel, is het ook gepast
om over de Maintenance Groep (M Gp) een woordje te
schrijven. Voor de meeste lezers van dit boekje bevat
de M Gp nog maar weinig geheimen, maar toch zou
ik in dit kort artikel de belangrijkste opdrachten en een
blik naar de toekomst wensen te behandelen.
De M Gp bestaat uit een 700-tal goed opgeleide en
plichtsbewuste medewerkers. De hoofdopdracht bestaat
in het aanbieden van een voldoende aantal vliegtuigen
in de juiste configuratie zodat de piloten alle opdrachten
tijdens F-16 operaties en F-16 trainingszendingen kunnen
uitvoeren en de nodige kwalificaties kunnen behouden.
Hierbij mogen we ook de specifieke noden van het
opleidingssmaldeel OCU niet vergeten. Binnen het kader
van een efficiënt en effectief partnership tussen de V
Gp en M Gp, slagen we er telkens in om met steeds
schaarsere middelen het vluchtplan te realiseren.
Voor onze klanten, met name de piloten, zijn de
meest zichtbare medewerkers deze die rechtstreeks
verbonden zijn aan de inwerkingstelling van het vliegtuig.
De crewchiefs, bewapeningstechnici, lox specialisten
en bowsersbestuurders verzorgen dagelijks deze
lijnactiviteiten. Het volgende onderhoudsniveau staat in
voor de herstelling van de vliegtuigen en het uitvoeren van
inspecties op de structuur, motor, avionica en bewapening.
Vervolgens zijn er ook heel wat technici verantwoordelijk
voor het uitvoeren van het groot onderhoud op de F-16
en de motor. Andere medewerkers van de M Gp staan
iets verder van dit F-16 onderhoud. Ze voeren essentiële
taken uit om dit F-16 onderhoud mogelijk te maken,
bijvoorbeeld “Ground Support Equipment” technici en de
vele backshops met gespecialiseerd personeel. Tenslotte
zijn andere diensten noodzakelijk voor de 24/7 werking
van een operationele vliegbasis van 1.500 medewerkers,
met name CIS, “Mobility Center”, voertuigenonderhoud
en alle logistieke activiteiten van magazijn tot bureel
contracten.
Wat is nu mijn visie naar de toekomst toe voor de M
Gp van 10W Tac? Hiervoor wil ik een viertal elementen
benadrukken.

Onze belangrijkste troef zijn de medewerkers die
enthousiast en vakkundig met de alom geprezen “Keebee”
mentaliteit hun taken uitvoeren. Dit werd nogmaals
aangetoond in het uitdagende jaar 2017, waarbij alle
mogelijke operaties, inspecties en evaluaties samen vielen.
Deze troef is ook tegelijk onze grootste uitdaging. De
voorbije jaren zijn al heel wat medewerkers op welverdiend
pensioen vertrokken, maar de pensioneringsgolf in onze
groep is op kruissnelheid van nu tot 2021. Momenteel
zijn er al “gaten” in de organisatietabel en deze situatie
zal niet dadelijk verbeteren. Ik stel wel vast dat de
instroom van jongeren sinds een 2-tal jaar op dreef
komt. Zij zijn gemotiveerd en leergierig en verdienen een
professionele begeleiding zodat ze zich op korte termijn
kunnen integreren in onze organisatie.
Ik vertel zeker geen geheim door te stellen dat de
technologie van onze F-16 steeds wordt verbeterd.
Denken we maar aan de systematische “software
updates” en de installatie van ARC-210 (nieuwe UHF/VHF
radio) en de SATCOM (satellietcommunicatie). Om de
modificatie periode te beperken en de budgetten onder
controle te houden, wordt een groot deel van de F-16
vloot in Kleine Brogel gemodificeerd. Dit is ook het geval
de komende jaren, met een impact op de werklast van de
technici en de beschikbaarheid van de vliegtuigen. Andere
modificaties zoals “Scorpion” (vervanging JHMCS met
nieuwe helm voor piloten) en 3D audio komen op ons af.
Bovendien worden er tijdens groot onderhoud (en soms
ook kleinere inspecties) meer structurele problemen
vastgesteld waarbij de constructeur (Lockheed Martin
via de materieelbeheerder in Evere) gecontacteerd
dient te worden of waarbij herstelling door de industrie
noodzakelijk is.
De derde uitdaging naar de toekomst toe is de combinatie
van de vorige twee, namelijk hoogtechnologische F-16
versus specialisatie F-16 technici. Om de piloot zijn
opdracht met succes te kunnen laten afronden, is iedere
schakel in zijn eigen vakdomein essentieel in de ketting.
Dit gaat van onderhoud en herstelling de F-16, de correct
gevraagde configuratie (targetting pod, bommen, missiles,
…) tot de juiste sleutels (crypto) plaatsen. Bijgevolg dient
iedere schakel ingevuld te worden met de nodige kennis
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en ervaring. Naar verwachting zal dit met de opvolger F-16
niet anders zijn en zal de overgangsperiode tussen deze
twee toestellen voor de medewerkers van de M Gp een
boeiende en leerrijke periode worden.
Een vierde element is de bezorgdheid voor het behoud van
de “blauwe” specificiteit die ontegensprekelijk verbonden
is aan het operationele karakter van de vliegbasis. Binnen
de “joint”-defensie komen diensten zoals CIS, “mobility”
en voertuigenonderhoud steeds meer in het gedrang en
de roep naar “outsourcing” (of “insourcing”) van andere
onderhouds- of logistieke activiteiten komt ook regelmatig
aan bod.

21

Tenslotte beëindig ik dit korte artikel met te stellen dat
de M Gp ook buiten KB gekend is. Met trots heb ik dit
jaar de oorkonde van het 25-jarig peterschap met de
Sint Elisabethschool van Wijchmaal ondertekend. Het
personeel en de vele vrijwilligers van deze school zetten
dagelijks hun beste beentje voor in de ondersteuning
van kinderen, jongeren en volwassenen met een
handicap en/of karakterstoornis. De M Gp heeft zich
geëngageerd om de komende (misschien wel 25) jaren
deze goede relatie verder te zetten.
Eddy Jacobs
LtKol v/h Vlw, SBH
Comd M Gp

Commandant Vlieggroep (OSN)

Luitenant-kolonel vlieger stafbrevethouder Nico Claessens, ingenieur
Het glas is half vol
Na een professioneel leven vol afwisseling tussen
vliegende functies op F-16 en ondersteunende functies
op de Staf in Evere sta ik altijd versteld hoe traag
de tijd vooruit kruipt in Evere en hoe razendsnel de
tijd “bij ons in Keebee” voorbijvliegt. Het is al ruim
een jaar geleden dat ik de fakkel van de ondertussen
beroemde OSN “Scalle” mocht overnemen. Ik hoor het
hem nog zeggen tijdens de “handover” gesprekken:
“Welkom aan boord … maar hou je goed vast want
als de trein vertrekt gaat het hard … heel hard … en
voor je het weet ben je aan het einde van de rit”. Nu
ik ongeveer halverwege mijn “tour of duty” ben kan ik
enkel zeggen dat het nog een pak sneller gaat dan ik
me had voorgesteld.
Bij het begin van mijn eerste dag als OSN in mijn bureel
van de vlieggroep (aka de visbokaal) was ik van het
mooiste uitzicht van Keebee aan het genieten en dacht ik:
“ik ben er klaar voor – bring it on”. God straft onmiddellijk
- enkele ogenblikken later zag ik een Italiaanse Tornado
met een rotvaart het grote raam passeren. Ik keek
hem instinctief na met een gevoel van “hmm… deze
lijkt me nèt iets te traag om op te stijgen of nèt iets te
snel om te landen” … ongeveer 5 seconden later zag
ik hem met zijn remhaak de kabel op het einde van de
landingsbaan vastgrijpen om vervolgens in slow motion
achteruit te rollen buiten de piste. De halve tuimel die
het toestel maakte voor de stop voorspelden niet veel
goeds. De helden van de brandweer konden zich alvast
met loeiende sirenes uitleven… Gelukkig bleef het bij wat
materiële schade aan de uitlaat van het toestel en een
kleine bluts in het ego van de uiterst jonge Italiaanse
piloot die zijn “flaps” was vergeten uitklappen maar ik was
alvast goed wakker geschud voor de spannende tijden
die er nog aan zouden komen.
En het waren spannende tijden in de herfst van 2017 …
de opnames van televisiereeks
“F-16” waren volop bezig en de “teasers en trailers” die
Koen Remans doorstuurde smaakten naar meer. Ik
moest al lang niet overtuigd worden dat ik de mooiste job
ter wereld heb maar het is enorm leuk om zoiets op een
positieve manier te kunnen delen met mensen die het
allemaal als de ver-van-hun-bed-show zien.
Keebee was zich ondertussen ook volop aan het
klaarmaken voor de Strike Evaluatie met een hele reeks
voorbereidende oefeningen. Zoals gewoonlijk verliepen

de repetities niet
van een leien dakje
maar eens te meer
deden de mannen
en vrouwen van
Keebee waar ze
goed in zijn: er staan
als een rots als
het moet. Na een
nagenoeg perfecte
evaluatie
sloot
de team leader
van het NAVOevaluatieteam af
met de woorden:
“als we een demonstratiefilm zouden willen maken van
hoe je een nucleaire evaluatie zou moeten voorbereiden
en uitvoeren dan zouden we Kleine Brogel als voorbeeld
nemen”. Ik weet zeker dat Graaf Du Monceau de
Bergendal ergens aan het glimlachen was met zijn
mantra “Knowledge, Spirit and Style” op de achtergrond …
Met het einde van het jaar in zicht kwam er ook een
einde aan een uiterst lange onafgebroken periode van
overlappende operaties in Afghanistan, Libië, Irak en
Syrië. Het komende jaar 2018 werd lyrisch ingeluid als
“een regeneratiejaar” zonder grote operaties waarbij
de focus zou liggen op herbronnen en heraanleren van
verloren skills. Diegenen die dachten dat “regenereren”
gelijk stond met “minder druk” waren er aan voor de
moeite. In het voorjaar was Keebee lead unit voor de
grote oversteek naar de USA en Canada. Tien toestellen
werden gedurende bijna twee maanden ingezet voor
Block Training vanuit Mountain Home in Idaho en
Cold Lake in Canada. De mogelijkheden die we daar
hebben qua luchtruim gecombineerd met stabiele
weersomstandigheden en doorgedreven simulatie van
lucht- en grondtegenstanders zorgen ervoor dat we op
enkele weken even efficiënt kunnen trainen als in België
op een half jaar.
De zomer van 2018 was ook de eerste zomer sinds lange
tijd dat we geen toestellen en personeel ontplooid in
operaties hadden. Maar de organisatie van de Belgian
Air Force Days editie 2018 zorgden ervoor dat niemand
zich hoefde te vervelen. Het thema “Ready for the
future” stemt uiteraard tot nadenken. Klaar zijn voor de
toekomst gaat niet enkel over de F-16 vervangen door
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een nieuw modern toestel maar ook over beschikken over
voldoende personeel. Als er één reden is waarom Keebee
uitblinkt in oefeningen, evaluaties en operaties is het niet
het hoogtechnologisch materieel maar eerder de bonte
verzameling van schitterende mensen die kleine mirakels
verrichten met zeer bescheiden middelen. De glimlach die
je daar dan nog bijkrijgt is de kers op de taart.
De jaarlijks bijdrage aan internationale Strike training en
Evaluaties zorgen er voor dat we de met bloed, zweet
en tranen opgebouwde kennis en kunde van nucleaire
operaties kunnen behouden. En ondertussen zijn we samen
met onze collega’s van Florennes ook terug begonnen aan
een periode van 8 maanden Baltic Air policing vanuit Siaulai
in Litouwen.
Met de start van de bouw van de nieuwe controletoren en het
uittekenen van een nieuw gebouw voor de Vlieggroep zijn we
ook begonnen aan een reeks van grote infrastructuurwerken
die onze basis klaar moeten maken voor de toekomst. In
eerste instantie hadden we er voor geopteerd om één groot
gebouw te voorzien dat zowel een ATC controletoren, een
brandweer en alle andere ondersteunende diensten van de
Vlieggroep zou overkoepelen. Er is uiteindelijk gekozen voor
een kostenspreidende oplossing in twee fases: eerst een
ATC-controletoren en vervolgens een nieuw gebouw voor de
andere diensten van de Vlieggroep. Voor het ATC-personeel
was een nieuwe infrastructuur onontbeerlijk … maar de grote
uitdaging voor de toekomst zal voornamelijk het aanwerven
en behouden van voldoende personeel zijn. Verschillende
synergie-projecten met de burgerluchtruimcontrole zijn in
opmaak maar er zijn nog veel onbekende parameters in de
zoektocht naar een evenwicht.
In afwachting van een “next-generation” vervanger van de
F-16 heeft de brandweer alvast een stukje toptechnologie in
gebruik genomen. De Panther-voertuigen zijn ondertussen
verankerd in het “straatbeeld” op de basis en de talloze
aanvragen om deze voertuigen te mogen bewonderen op
evenementen buiten de basis liegen er niet om. Ook hier
wordt gezocht naar synergiën met de burgerbrandweer,
maar dan vooral unilateraal om ons personeel met hun
doorgedreven expertise en buitengewoon materiaal te
laten bijspringen in specifieke gevallen waar de reactietijd of
de middelen van de brandweerkorpsen in de omgeving van
Keebee zouden tekort schieten.
Wat de vliegende smaldelen betreft zijn staan er ook een
pak uitdagingen op het menu.
De OCU is de laatste jaren “uitgehold” qua aantal instructeurpiloten. In regime zou de OCU jaarlijks zes nieuwe F-16
piloten moeten kunnen vormen om de operationele
smaldelen in evenwicht te kunnen houden. Met de recente
terugkomst van Cdt Vl Kris “Smurf” Van De Putte uit de
USA is de regeneratie van de OCU alvast goed ingezet.
Ook hier denken we aan creatieve oplossingen wat betreft
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vliegopleiding door enkele leerlingen naar de USA te
sturen voor hun F-16 conversie of hun conversie in
Florennes te laten doen.
De introductie van OMT als nieuwe IT-tool voor het
beheren van de vliegplanning is een grote stap in
de eeuwige zoektocht naar efficiëntie in het plannen
en gebruik van (schaarse) beschikbare vliegtuigen.
De operationele smaldelen (31 Tiger Squadron en
349 Fighter Squadron) kampen met een algemene
onderbezetting qua piloten, Air Ops, Mission planning
en Intelligence personeel. Het voorbije (regeneratie)
jaar was de impact beperkt maar in geval van een
nieuwe langdurige operatie zou dit quasi-onmiddellijk
voelbaar zijn. De grootste trend van de voorbije jaren
is de groeiende bijdrage tot ondersteuning van de
nucleaire opdracht van de Wing. Daar waar vroeger
voor de Vlieggroep enkel 31 Tiger Squadron hier in
betrokken was is er nu een significante bijdrage van
beide operationele smaldelen noodzakelijk om de
nieuwe Strike opdracht en bijhorende trainingen en
NAVO-evaluaties te ondersteunen.
En voor wie denkt dat met de nakende beslissing tot
vervanging van de F-16 er niet meer geïnvesteerd
wordt in onze huidige platformen is er toch ander
nieuws. De nieuwe Scorpion helmen met 3D audio
brengen next-generation toptechnologie in de
cockpit met talloze voordelen wat betreft precisie
van doelsaanduiding en overlevingskansen voor de
piloot tegen een moderne dreiging. De integratie
van SDB (small diameter bomb) zorgt voor een nog
flexibelere inzet tegen gronddoelen met veel minder
kans op collaterale schade en een grotere afstand
ten opzichte van een eventuele dreiging. De SATCOMradiovoorzieningen gaan toelaten om op grote afstand
in moeilijke omstandigheden te kunnen communiceren
met grondtroepen of command & control structuren.
Kortom, de F-16 wordt volledig klaargemaakt om
interoperabel te zijn met 5th generation fighter aircraft
tijdens de transitie naar een opvolger…
2019 beloofd alvast niet minder druk te worden met
een nieuwe crosscountry ontplooiing naar de USA.
We kijken reikhalzend uit naar een deelname aan de
prestigieuze Red Flag oefening gevolgd door een grote
block training in Mountain Home, Idaho. De vooralsnog
laatste Fighter Weapons School training op F-16 toont
dat de toekomst dichterbij is dan we denken.
Een jaar achter de rug en nog een jaar te gaan … maar
met zo’n positief bilan en deze vooruitzichten kan ik
niet anders dan denken dat het glas niet halfleeg is
maar wel half vol.
Nico “Nickel” Claessens, ir
LtKol Vl SBH
OSN 10WTAC

Commandant Verdedigings- en
steungroep

Luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Yvo Dierick
Invincibiles et Recti

Ook de Verdedigings- en Steungroep van de 10de
Tactische Wing kijkt ter gelegenheid van deze
bevelsovergave terug op een zéér drukke maar
boeiende periode.
In het domein van de Expeditionary Force Protection zijn
leden van de 10 W Tac zo goed als onafgebroken in operatie.
Onze mensen zijn reeds geruime tijd ingeschakeld in de
operatie Operation Desert Falcon in Jordanië waar zij
de Nederlandse F-16’s bewaken. Met ruim 30 onder de
leiding van een jonge FP officier zorgen zij voor een veilig
nest voor de Nederlandse toestellen, de bewapening
en het personeel van het volledige detachement. De
Nederlandse detachementscommandanten zijn unaniem
tevreden over de inzet van de Belgische FP-ers. Deze
opdracht loopt echter op haar laatste benen want
eind van dit jaar zullen de Nederlandse F-16’s definitief
terugkeren. Het laatste beveiligingsdetachement van de
10 W Tac is net vertrokken voor de laatste rotatie.
Ondertussen is een volgende opdracht reeds enkele
maanden aan de gang. Onze FP-ers zijn op de luchthaven
van Bamako in Mali verantwoordelijk voor de beveiliging
van de C-130 van de 15 Wing Luchttransport, zowel op
de luchthaven als tijdens de vluchten uitgevoerd ten
behoeve van de Verenigde Naties. De opdracht MINUSMA
betekent een eerste structurele inzet van onze Air Mobile
Protection Teams (AMPT). Deze AMPT’s, teams van 4
speciaal gevormde Aircommando’s, beschermen het
transporttoestel van dichtbij wanneer het aan de grond
staat op een onveilige basis ergens in het operatietoneel.
Deze mensen helpen de crew van de C-130 tevens bij de
screening van de passagiers die vervoerd worden.
Wanneer onze mensen van de 10 W Tac niet in operatie
zijn in het buitenland, is er nauwelijks tijd voor rust of
training, vermits onze eenheid ook volop mee draait in
het kader van de Homeland Operaties. In de afgelopen
jaren hebben onze mensen gepatrouilleerd in Charleroi,
op de luchthaven van Gosselies en op de site van de
nucleaire productiefabriek van Fleurus. De fierheid en
de efficiëntie waarmee onze mensen deze opdrachten
uitvoeren, hebben al vele bedankingsbrieven doen
landen op het bureau van de BaseCo. Zelfs tijdens

de staking in de gevangenissen in 2016 werden onze
mensen ingeschakeld om de politie te ondersteunen.
Het Smaldeel Strike Security kan terugblikken op een
toch wel zéér bijzondere periode. 2017 was het jaar
van twee grote inspecties, de JSSI/NSI door de USA
en de Strikeval door de NAVO. Om deze inspecties
goed door te geraken, begon begin 2016 de cyclus van
voorbereidende oefeningen, Strike Binders genaamd.
Met de regelmaat van de klok werd een groot deel van
de basis omgetoverd tot een oefenzone met alles erop
en eraan. Er werd opnieuw geoefend op indringing,
sabotage en aanvallen. Iedereen werd klaargestoomd
om een chemische, biologische of radiologische aanval
te overleven. Alle procedures werden tot treurens toe
herhaald en ingeoefend. Al de inspanningen hebben
gerendeerd want tijdens de JSSI/NSI werden een aantal
“Outstanding” resultaten behaald, de hoogst mogelijk
haalbare score. Tijdens de Strikeval werden we door een
120-tal internationale evaluatoren op de rooster gelegd
om onze kennis en kunde te evalueren. Het resultaat
was ronduit schitterend met een “Full Force Protection
and CBRN Ops Capable” rating. Naast wijzelf en onze
commandoketen, was zelfs SACEUR himself ten zeerste
tevreden met onze prestatie. Dit resultaat konden we
niet alleen behalen. Alle eenheden van de Luchtmacht
verleenden hun steun, evenals de Field Accomodation
Unit en de Genie van de Landmacht. Getuige hiervan zijn
de zandkastelen in de Alfa zone die nog steeds gebruikt
worden om onze procedures op te trainen.
Het meest diverse Smaldeel van de Groep is het
Steunsmaldeel. Zij staan in voor de administratieve en
financiële ondersteuning van de eenheid, de catering, het
logement, de infrastructuur en het groenonderhoud. Deze
mensen werken eerder in de schaduw van de operaties
van de eenheid, maar vallen des te meer op wanneer ze
even niet onmiddellijk een probleempje kunnen oplossen.
Deze kleine groep van zéér gemotiveerde medewerkers
zorgen vooral voor het comfort van de anderen. Iedereen
is graag op tijd betaald. De mess kreunt op sommige
dagen onder haar eigen succes, vooral wanneer er iets
met frietjes op het menu staat. Tijdens de oefeningen
zorgde de keuken van zéér vroeg ’s morgens tot na de

24

laatste shift ’s avonds voor eten en drinken. De infra zorgt
voor een veilige werking van de veiligheidstoestellen op en
rond de startbaan en kan soms zelfs toveren met gyproc,
hout en verf. De BaseOps briefingroom van de Vlieggroep
werd vakkundig omgevormd tot een professionele
multifunctionele ruimte waar we de vele hoge bezoekers
in stijl kunnen ontvangen. Op sportief vlak scheert de 10
Wing trouwens nog steeds hoge toppen. Niet alleen winnen
we regelmatig militaire of Belgische kampioenschappen,
onze sportsectie wordt regelmatig gesolliciteerd om de
organisatie van kampioenschappen op zich te nemen. Ook
in dat domein blinken we uit!
Na het superdrukke jaar 2017 met de inspecties en de
operaties zou 2018 een regeneratiejaar worden. Dat was
echter “wishfull thinking” met de organisatie van de Belgian
Air Force Days begin september. Deze hoogdagen voor de
10 W Tac en de Belgian Air Force vergden namelijk de inzet
van iedereen van de VS Groep. Het plein moest er picco
bello bij liggen. We hadden 32 hectaren parkings nodig
rondom de basis. Ontelbare vergaderingen, sleuren met
nadars, tribunes bouwen, wegwijzers plaatsen, duizenden
maaltijden klaar maken, zorgen dat elke bar zijn dranken
had en ga zo maar door. De volledige VS Groep werd ingezet
voor de BAF Days teneinde zo weinig als mogelijk externe
versterkingen te moeten vragen. Uiteindelijk zorgden
ongeveer 500 personen van de Groep, aangevuld met 150
politieagenten, medische personeel, brandweer, catering
firma’s, infraspecialisten en vrijwilligers voor een perfecte
ondersteuning van dit topevenement. Het succes van de

BAF Days was niet alleen te danken aan het prachtige
weer, maar vooral aan de spirit die elke medewerker
ten toon spreidde.
Het leven staat echter niet stil en de VS Groep is
ondertussen aan het vooruit kijken naar de toekomst.
De operaties gaan onverminderd verder, de veiligheid
moet elke dag opnieuw gegarandeerd blijven en de
werking van de eenheid moet alle dagen ondersteund
worden. De hoge bezoekers blijven afzakken naar
KeeBee en de volgende inspectie moet voorbereid
worden. De pensioengolf is ingezet en er vertrekken
zéér veel vaste waarden met welverdiend pensioen.
Gelukkig kan de eenheid met de regelmaat nieuwe
mensen welkom heten. Bij de jonge rekruten in de
verschillende personeelscategorieën zien we een
goede motivatie en kennen we relatief weinig attritie.
Het is blijkbaar wel goed toeven in de 10 Wing. De
personeelsuitdagingen zullen wel de grootste uitdaging
op korte termijn zijn. Ook kijken we aan tegen de
outsourcing van bepaalde diensten, hoofdzakelijk bij
de ondersteunende diensten van het Steunsmaldeel.
We zullen dit aanpakken als opportuniteit en niet als
een bedreiging zien en erover waken dat doorheen de
veranderingen de “Knowledge, Spirit and Style” van de
10 W Tac doorgegeven worden.
Invincibiles et Recti !
Yvo Dierick, afscheidnemend Groepscommandant
Verdediging en Steun
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Peterschap Stad Peer

Peterschap Stad Maaseik

Zij-aan-zij

Onlosmakelijke band

Burgemeester Steven Matheï

Wie wil weten waar de 10de Wing voor staat, moet
amper een maand terug in de tijd gaan. De organisatie
van de Belgian Airforce Days was er een perfect
voorbeeld van. Het team, onder leiding van Geert De
Decker leverde een clean sheet af. De samenwerking
met alle betrokken instanties en diensten verliep
perfect. Bovendien, en niet onbelangrijk voor ons,
werd de Stad Peer nog maar eens op de kaart gezet.
Bij deze nogmaals proficiat!

Burgemeester Jan Creemers

De BAFD waren echter ook het slotakkoord van de
bevelsperiode van kolonel De Decker. Een periode die
– om het met een cliché te zeggen – veel te snel
voorbijgegaan is. Een periode ook waarin petekind 10de
Wing en peter Stad Peer de dertigste verjaardag van
hun peterschapsrelatie vierden. Vandaag zijn we 32
jaar verder en nog altijd werken peter en petekind
goed samen. De ene keer gebeurt dat door samen de
schouders onder initiatieven als de MS-actie te zetten.
De andere keer staan we zij-aan-zij bij vaderlandslievende
plechtigheden. Vergeet zeker ook niet de gezamenlijke
organisatie van een zogenaamde rampenoefening om,
mocht er zich een noodsituatie voordoen, klaar te staan.
Tijdens de voorbije drie jaren hebben wij Geert De
Decker leren kennen als een gedreven en plichtbewust
bevelhebber. Een man die voorop gaat bij de vele
opdrachten die de 10de Wing vervult. Een baseco die
met overgave en veel passie het verhaal van zijn ‘jongens’
vertelt. Dat werd zeker duidelijk tijdens de uitzendingen
van de VTM-serie F16 waarin televisiekijkend Vlaanderen
mocht binnenkijken in de dagelijkse bezigheden van de
10de Wing en zijn manschappen. Namens de 16.500
inwoners van de Stad Peer wil ik Geert De Decker van
harte bedanken voor de samenwerking. Ik wens hem ook
veel succes in zijn verdere loopbaan die hem ongetwijfeld
nog vaak naar KeeBee zal brengen.
Tegelijk zeg ik graag welkom aan Jeroen Poesen. Hij wordt
de twaalfde bevelhebber wiens naam bijgeschreven
wordt op de lijst van de baseco’s sinds het afsluiten van
het peterschap. Kolonel Poesen kent KeeBee en kent
Peer en hij zal ongetwijfeld de pen overnemen waarmee
zijn voorgangers het succesverhaal van de 10de Wing en
de samenwerking met de Stad Peer inhoud gaven.
Tot ziens en welkom!

Sinds vele decennia verheugt de stad Maaseik zich op
het peterschap tussen de Verdedigings- en Steungroep
van de vliegbasis Kleine-Brogel en de stad.

26

Het enthousiasme en de professionaliteit die de basis
zo kenmerken zijn de fundamentele elementen van de
boeiende wereld van het vliegwezen in Kleine-Brogel.
Met een gedreven en gespecialiseerde uitvoering van
hun dagdagelijkse job bewijzen de werknemers van de
vliegbasis dat zij aan de top staan, niet alleen van het
Belgisch vliegwezen maar ook op internationaal vlak.
Weinigen buiten de basis beseffen welke complexe en
vitale taak deze basis dagdagelijks tot een goed einde
brengt.
Het deskundig commando van de opeenvolgende
korpscommandanten is hier niet vreemd aan. Kolonel
Vlieger Stafbrevethouder De Decker, Ir., was een voorbeeld
van een open communicatie met de vele externe partners
en met een daadwerkelijke en onvoorwaardelijke inzet
voor zijn manschappen. Wij zijn hem daar dankbaar voor.

De vriendschapsbanden die zo ontstaan zijn hebben
beide partners steeds dichter bij elkaar gebracht.
De Korpscommandant die tevens Plaatscommandant
van de stad Maaseik is, bekleedt in deze relatie een
bijzondere rol.
De grote interesse voor mekaars dagdagelijkse inzet
smeedt een onlosmakelijke band die door uitwisselingen
en bezoeken steeds hechter wordt.
Als betrouwbare partners en professionele teams geven
zij langs beide zijden blijk van een gemeende vriendschap.
Door mekaar te steunen met materiële voorzieningen en
door regelmatige contacten wordt de vriendschapsband
steeds hechter. Het is ook het bewijs dat de basis geen
eiland is dat op zichzelf bestaat zonder buitenwereld,
maar een gemeenschap herbergt die de verbondenheid
met de burgers hoog in het vaandel draagt.

Steven Matheï
Burgemeester

De concrete projectondersteuningen die het peterschap
teweeg brengt zijn hier een mooi voorbeeld van.
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Zijn opvolger, Kolonel Vlieger Stafbrevethouder Jeroen
Poesen, zal een flink geoliede organisatie kunnen
overnemen. Voor hem bestaat de grote uitdaging erin
om de basis minstens op topniveau te houden en met
de kennis en de kunde van het personeel zelfs een extra
dimensie toe te voegen aan de kwaliteit ervan.
We wensen hem in ieder geval van harte geluk en duimen
met velen op een glansrijke periode bij Kee Bee !
Jan Creemers
Burgemeester

Interview nieuwe BaseCo

Kolonel vlieger stafbrevethouder Jeroen POESEN
‘Thuiskomen’

U bent in uw loopbaan al meermaals in ‘KeeBee’
tewerkgesteld geweest. Hoe voelt het om nu als BaseCo
terug te keren ‘bij ons in KeeBee’?
Dit is inderdaad inmiddels de vierde keer dat ik mag
terugkeren voor een nieuwe functie op deze unieke basis
en het voelt telkens weer als ‘thuiskomen’. Als jonge snaak
fietste ik trouwens al meermaals tot hier om de vliegtuigen
te bewonderen tijdens airshows. Nadien heb ik in totaal
15 jaar deel mogen uitmaken van dit professionele team
als smaldeelpiloot, als officier operaties, als gastvlieger
tijdens de uitoefening van staffuncties en tenslotte als
smaldeelcommandant. ‘KeeBee’ is niet zomaar een militaire
basis, het is een begrip met nationale en internationale
uitstraling dankzij de steeds uitmuntende operationele
prestaties, het prachtige groene kader en – niet in het minst
– de ‘can do’ mentaliteit van het personeel. Het is dan ook
evident dat ik erg fier, dankbaar en gemotiveerd ben om
deze eenheid de komende jaren te mogen leiden. Ik voel me

klaar om de diverse toekomstige uitdagingen constructief
aan te pakken, me daarbij niet alleen beroepend op
mijn eigen ervaring maar tevens voortbouwend op het
schitterende werk dat mijn voorgangers en hun respectieve
teams leverden.
Na uw vertrek als smaldeelcommandant in 2010 heeft
u diverse bijzondere functies uitgeoefend. Wat hielden
deze precies in en wat draagt u ervan mee in uw
nieuwe functie?
Mijn voorgaande functies brachten mij meermaals buiten
de gangbare comfortzone voor een F-16 piloot, maar ze
hebben mij daardoor stuk voor stuk nieuwe inzichten,
contacten en vaardigheden opgeleverd die ik de komende
jaren graag zal aanspreken. Als Militair Assistent van
de Commandant van de Luchtcomponent heb ik onze
Luchtmacht tot in de details leren kennen en waarderen.
Vervolgens kwam ik als adviseur van de Belgische
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Permanente Vertegenwoordiger (lees: ambassadeur) bij de
NAVO rechtstreeks in contact met onze nationale politiek en
met de internationale diplomatie. Tot voor kort was ik Hoofd
Operaties van onze Luchtmacht, een functie die mij de kans
bood om de aansturing van alle operationele middelen te
behartigen, ook de niet-vliegende zoals bijvoorbeeld de
brandweer en de luchtverkeersleiding. Dit laatste gebeurde
steeds in overleg met de verantwoordelijken van, onder
andere, het technisch-logistieke domein, met personeels- of
beveiligingsspecialisten en met de verantwoordelijken van
de andere machten.

beveiligingsspecialisten en met de medische dienst. Het
is bovendien mijn intentie om vlak na mijn aantreden alle
groepen van de 10de Wing grondiger te leren kennen
in al hun facetten om zo de samenwerking tussen de
verschillende groepen nog beter te coördineren en te
faciliteren, als een goede huisvader die al zijn gezinsleden
evenwaardig en respectvol behandelt. De symbiose tussen
de drie groepen, de medische antenne en het Amerikaanse
‘Munitions Support Squadron’ is immers de sleutel tot
succes voor een goede werking van de basis.

Dit gevarieerde loopbaantraject zal mij ongetwijfeld van
pas komen in mijn nieuwe functie om het zogenaamde
‘luchtgevechtswapen’, meer bepaald de 10de Wing en zijn
F-16’s, op een correcte wijze toe te lichten en te verdedigen
bij de interactie met anderen. Na drie jaar in de diplomatie
gewerkt te hebben, besef ik des te meer hoe belangrijk
het is om te luisteren naar mensen, om te trachten
hun standpunten te begrijpen en om constructief naar
compromissen te zoeken. Uit mijn vorige functie, tijdens
dewelke ik meermaals aanwezig was bij de Parlementaire
Commissies voor de Opvolging van Operaties, onthoud
ik zeker ook de politieke interesse en waardering voor de
operationele prestaties van onze mensen.

Vliegen is ongetwijfeld een passie voor u, maar heeft u
daarnaast nog andere hobby’s en passies?
De militaire vliegerij, onze Luchtmacht en alles wat daarmee
samenhangt zijn inderdaad altijd een grote passie geweest,
en nog steeds. Ik besef dat mijn professionele agenda
en de daaraan gekoppelde frequente uithuizigheid een
aanzienlijke impact heeft op mijn aanwezigheid binnen
mijn gezin. Daarom besteed ik waar mogelijk de nodige tijd
aan het creëren en het onderhouden van een aangename,
warme thuis. Je vindt me tijdens mijn vrije tijd dus vaak al
klussend in en rond ons huis, tuinierend in de tuin of aan
het fornuis in de keuken. Vakanties met het hele gezin staan
eveneens bovenaan de lijst. Daarnaast ben ik een fervent
sportschutter met pistool en geweer op recreatief niveau.
Voor een rondje lopen of fietsen, zeker rond deze mooie
basis, teken ik ook graag present.

U bent zelf piloot en in uw loopbaan te KB vooral
in contact geweest met de vlieggroep. Hoe goed
bent U vertrouwd met de maintenance groep en de
verdedigings- en steungroep?
Als middenkader van deze Wing kreeg ik meermaals de
leiding over uitgezonden F-16 detachementen en dit zowel
in de context van oefeningen als van reële operationele inzet.
Als detachementscommandant, ook wel ‘DetCo’ genoemd,
ben je in feite een mini-BaseCo omdat alle groepen
vertegenwoordigd zijn in jouw detachement. Dergelijke
ontplooiingen, vaak in beproevende omstandigheden,
vormen een ideale leerschool om de mogelijkheden en
beperkingen van de verschillende groepen te ontdekken
en te begrijpen. De Defensiestaf is eveneens een omgeving
waar frequent overlegd wordt onder piloten, technici,
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U wordt de nieuwe BaseCo, wat betekent dit voor U, en
wat zijn voor U de prioriteiten?
Als
basiscommandant
is
mijn
voornaamste
verantwoordelijkheid de correcte invulling van
de objectieven die door de Commandant van de
Luchtcomponent vooropgesteld worden. Het nastreven
van maximale veiligheid in al onze (vlieg)activiteiten staat
daarbij ontegensprekelijk op de eerste plaats. Daarnaast
is het mijn persoonlijke ambitie om een zo aangenaam
mogelijke werkomgeving te creëren voor iedere KeeBee’er
in een sfeer van wederzijds respect en begrip. Iemand
die graag komt werken zal zijn werk per definitie immers

alles wat we doen, we willen een modern toekomstgericht
bedrijf zijn waar het aangenaam is om te werken met
gunstige perspectieven en job zekerheid.
Transparantie en uitstraling, als werkgever en als
(zaken)partner, zonder afbreuk te doen aan de militaire
geheimhouding waar nodig.

enthousiast en nauwgezet uitvoeren. De huidige werking
van KeeBee is een beproefde succesformule, ik heb
daarom niet de intentie om snel ingrijpende veranderingen
door te voeren. Dit neemt echter niet weg dat we ons op
proactieve en flexibele wijze moeten voorbereiden om
toekomstige uitdagingen en onvoorziene omstandigheden
het hoofd te bieden.
Hoe ziet u de toekomst voor ons als KeeBee’ers? Welke
zijn de voornaamste uitdagingen die ons te wachten
staan?
De vervanging van de F-16 staat hoog op de politieke agenda
en schetst gunstige toekomstperspectieven voor onze
Luchtmacht. Maar gedurende minstens de eerstvolgende
vijf jaar zullen de F-16’s alle opdrachten en taken nog
alleen moeten uitvoeren zonder de huidige operationele
output te verlagen, in tegendeel. Diverse moderniseringen
staan de komende jaren nog geprogrammeerd voor de
F-16 vloot. We zullen die zo naadloos mogelijk moeten
implementeren en ons blijven inspannen om de huidige
operationele prestaties nog vele jaren in alle veiligheid op
peil te houden. Daarnaast merken we dat de lang verwachte
pensioneringsgolf ons bereikt heeft. De rekrutering draait
op volle toeren, maar het is evident dat iedereen bij
momenten flexibel en inventief zal moeten zijn om deze
transitieperiode goed door te komen. Een laatste nieuw
element dat de nodige aandacht en aanpassingsvermogen
zal vereisen is de zogenaamde ‘outsourcing van corporate
activiteiten’ aan burgerfirma’s, dit is bijvoorbeeld al deels
het geval voor het groenonderhoud en staat binnen enkele
jaren ook gepland voor de horeca-activiteiten. Dit is echter
slechts een snelle onvolledige opsomming, aan uitdagingen
geen gebrek dus…

Wat zijn voor U bijzondere aandachtspunten
Veiligheid als leidraad doorheen al onze activiteiten. Hier
mogen en kunnen we als luchtvaartprofessionals geen
enkele toegeving doen.
De werknemer als mens, als focaal aandachtspunt bij
beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Dit dient echter steeds
te gebeuren vanuit een invalshoek die aandacht en begrip
heeft voor de specifieke vereisten van het militaire beroep.
De vliegbasis als een baken, een referentie, een partner,
geen eiland. We zijn een voorbeeld van de dagelijkse
intensieve inzet van hoogtechnologische middelen, we
tonen elke dag van het jaar een professionele attitude in

U bent zelf een geboren en getogen Limburger.
Wat betekent het voor u om als Limburger in eigen
provincie een belangrijke eenheid te leiden?
Dit is een aspect dat mij heel nauw aan het hart ligt.
Defensie is bovendien één van de voornaamste werkgevers
in deze provincie en is sterk vertegenwoordigd doorheen
gans Limburg met Saffraanberg, Leopoldsburg en KleineBrogel als zwaartepunten. Voor Defensie creëert deze
aanwezigheid diverse opportuniteiten, zoals: het nastreven
van een sterke begripvolle band tussen Defensie en de
Limburgse bevolking, het motiveren van de Limburgse
jeugd voor een carrière bij Defensie, een transparante
samenwerking met de lokale overheden en het zoeken
naar lokale samenwerkingsmogelijkheden met Limburgse
ondernemingen. Ik ken echter ook mijn plaats binnen
onze organisatie en zal daarom steeds aftoetsen bij mijn
hiërarchie hoe ver dergelijke initiatieven en mijn autonomie
mogen reiken in de daarnet opgesomde domeinen. In
eerste instantie zal ik mijn homologen van Saffraanberg
en Leopoldsburg uitnodigen om samen na te denken over
een coherente benadering voor deze provincie.

U bent de 25ste korpscommandant van de 10de
Tactische Wing sinds de oprichting van de basis in
1952. Welke tradities wil u graag voortzetten en welke
nieuwigheden denkt u te kunnen bijdragen?
Deze Wing heeft steeds de basiswaarden ‘Knowledge,
Spirit & Style’ hoog in het vaandel gedragen en dat blijkt
nog altijd een succesformule te zijn. ‘Bij ons in KeeBee’
is niet louter de titel van een magazine, maar vooral
een adagio dat de gezonde korpsgeest weergeeft; het
is de uiting van de aanwezige teamspirit – die trouwens
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ook buiten de Wing goed gekend is – en van de hoge
prestatiestandaard die consequent nagestreefd wordt. De
geslaagde voortzetting van deze ingesteldheid zal mij zeer
blij maken. Vanuit een meer extern perspectief zijn er de
diverse liefdadigheidsinitiatieven en peterschappen die
door alle betrokken partijen positief beoordeeld worden
en daarom ook onze blijvende steun verdienen. Aangezien
Defensie doorheen de komende jaren steeds meer beroep
gaat doen op de outsourcing van bepaalde activiteiten,
lijkt het mij belangrijk om een goed zicht te hebben op de
producten en diensten die lokale handelaars en bedrijven
kunnen aanbieden.

Uw CV is zeer rijk gevuld met operationele en
leidinggevende functies, maar naast de functie als
Korpscommandant, wie is Jeroen Poesen?
Jeroen Poesen is iemand die met een positieve ingesteldheid,
doch zeker niet naïef, door het leven probeert te gaan.
Om het met de woorden van Immanuel Kant te zeggen:
‘Optimism is a moral duty’. Voor mij is het glas daarom bij
voorkeur half vol. Daarnaast zijn integriteit, loyauteit en
zin voor discipline waarden die ik niet alleen zelf nastreef,
maar die ik ook verwacht van mijn medewerkers. Die
medewerkers zullen bij mij steeds een luisterend oor
vinden om, na overleg en overweging, mijn duidelijke visie
of beslissing mee te krijgen. Ik zoek permanent naar een
gezonde balans tussen werk en familie, hoe complex die
oefening vaak ook is. Daarom zal ik mijn medewerkers
steeds steunen en motiveren om zelf dat evenwicht te
zoeken aangezien ze op die manier langdurig betere
werkprestaties neerzetten. Ik tracht, zowel op het werk als
daarbuiten, mensen te motiveren en te inspireren door zelf
het goede voorbeeld te geven en door hen te steunen of te
sturen in hun ondernemingen. ‘Gras groeit niet door eraan
te trekken, je moet het voeden’.
Ten slotte ben ik steeds graag van de partij voor een
diepgaand of een luchtig gesprek onder collega’s, familie
of vrienden met een biertje in de hand of aan een
smakelijk gevulde eettafel, al-dan-niet gevuld met door
mezelf bereide gerechten.
Dankuwel Kolonel en vanwege de grote KeeBee-familie
alvast een ‘warm’ welkom ‘bij ons in KeeBee’…!

Kolonel Vlieger
Stafbrevethouder Jeroen Poesen

25e Commandant 10de Tactische Wing
Curriculum Vitae

In mei 2010 volgt een nieuwe aanduiding als Militair
Assistent van de Commandant van de Belgische
Luchtmacht, waarna hij wordt gepromoveerd tot
Luitenant-kolonel in september 2010. Twee jaar later,
in 2012, wordt hij aangesteld als militair raadgever
bij de Permanente Vertegenwoordiging van België op
het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. In deze functie
is hij de Belgische vertegenwoordiger in het domein
van luchtverdedigings-aangelegenheden. Dit portfolio
wordt aangevuld met de specifieke taak van raadgever
nucleaire politiek van de Belgische Ambassadeur.
Na en korte passage op COMOPSAIR als eerste
projectofficier voor de mee-ontwikkeling van de ‘Visie
voor de Belgische Defensie 2030’, studeert Jeroen Poesen
in juli 2016 af van de 128ste Senior Course aan het NAVO
Defensie College te Rome.
De maand voordien wordt hij bevorderd tot Kolonel.
Sindsdien, en tot voor kort, was hij Divisiehoofd
Luchtoperaties, “A3” genaamd, op de luchtmachtstaf in
Brussel.
Jeroen Poesen is geboren in 1971 en start zijn officiers- en
pilotenopleiding in 1990. In 1993 studeert hij af als militair
piloot en kwalificeert zich als ‘multi-role’ gevechtspiloot op
F-16 in 1995. Als onderluitenant vervoegt hij in 1996 het
31ste jager-bommenwerpers smaldeel op de vliegbasis
van Kleine-Brogel.
Gespecialiseerd in elektronische oorlogsvoering, evolueert
Jeroen Poesen vervolgens doorheen alle gangbare ‘flight
leader’ kwalificaties van een gevechtspiloot. Van 2004 tot
2007 werkt hij als planner van tactische oefeningen op de
generale staf van de Luchtmacht, COMOPSAIR genaamd.
Deze periode wordt voorafgegaan en gevolgd door een

academisch jaar, waarvan het laatste gelijk gesteld is
aan een master-na-master diploma in de Politieke en
Militaire Wetenschappen. Hierna wordt Jeroen Poesen
opnieuw ondergedompeld in de operationele wereld
als Commanding Officer (‘C.O.’) van het 31ste smaldeel
op de vliegbasis Kleine-Brogel. Gedurende deze periode
leidde hij het eerste F-16 detachement van de 10de
Tactische Wing in steun van de NAVO ISAF opdracht
vanuit Kandahar in Afghanistan.
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Jeroen Poesen organiseerde en nam deel aan een brede
waaier van intensieve oefeningen in de Verenigde Staten,
Canada, Zuid-Afrika, Marokko, Algerije, Turkije, etc. Hij
realiseerde tot op heden meer dan 3.000 vlieguren,
waarvan meer dan 2.000 op F-16. Hij vloog meer dan
100 gevechtsmissies tussen 1996 en 2009 boven Bosnië
(Operatie Deliberate Guard), Kosovo/Servië (Operatie
Allied Force) en Afghanistan (ISAF, Operatie Guardian
Falcon).
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Jeroen Poesen volbracht twee operationele ontplooiingen
als commandant van een F-16 detachement; de
eerste in 2004 tijdens de opdracht ‘Quick Reaction
Alert – Air Policing’ boven de Baltische Staten vanuit
de luchtmachtbasis Siauliai in Litouwen en de tweede
in 2009 vanuit de luchtmachtbasis van Kandahar in
Afghanistan als onderdeel van de internationale NAVOtroepenmacht.
Van februari tot mei 2011 werd hij gemandateerd
door de Chef Defensie als Nationale Autoriteit voor de
gewapende inzet van de Belgische F-16’s vanuit het
NAVO commandocentrum van Kabul, Afghanistan.
Jeroen Poesen is getrouwd met Els en zij genieten graag
samen van het gezelschap van hun 3 dochters van 17,
16 en 10 jaar.

Bevelhebbers
10 Tactische Wing

LtKol Vl
I. DUMONCEAU
de BERGENDAL
01 Jun’52 - 20 Okt’54

Kol Vl
SBH A. MORIAU
18 Nov’75 - 31 Mei’79

LtKol Vl
DEWEVER
21 Okt ‘54 - 06 Mar ‘55

LtKol Vl
J. MORAI
07 Mar ‘55 - 14 Jan ‘57

LtKol Vl
L DEMEY
15 Jan’57 - 14 Okt’58

LtKol Vl
L PEETERS
15 Okt’58 - 22 Aug’60

LtKol Vl
J. MATHIJS
23 Aug’60 - 14 Jan’63

Kol Vl
M. DESMET
15 Jan’63 - 26 Aug’65

Kol Vl
A. WOUTERS
27 Aug’65 - 17 Nov’68

Kol Vl
SBH H. CLOECKAERT
18 Nov’68 - 05 Dec’72

Kol Vl
R. VANSIELEGHEM
06 Dec’72 - 17 Nov’75

Kol Vl
A. WILLEMS
01 Jun’79 - 10 Apr’83

Kol Vl
Ir F. WIRTZ
11 Apr’83 - 28 Apr’85

Kol Vl
Ir J. BAUWERAERTS
29 Apr’85 - 23 Feb’89

Kol Vl
SBH A. JANSENS
24 Feb’89 - 19 Nov’92

Kol Vl
SBH J. DE HEYN
20 Nov’92 - 02 Jul’95

Kol Vl
M. VAN DER AUWERA 03
Jul’95 - 06 Okt’98

Kol Vl
SBH J-P. BUYSE
07 Okt’98 - 19 Aug’01

Kol Vl
SBH G. VAN CAELENBERGE
20 Aug’01 - 07 Okt’04

Kol Vl
SBH P. WOUTERS
08 Okt’04 - 20 Sep’07

Kol Vl
SBH C. VAN
de VOORDE
20 Sep’07 - 20 Jul’09

Kol Vl
SBH F. VANSINA
20 Jul’09 - 03 Jul’12

Kol Vl
SBH P. DESAIR
03 Jul’12 - 03 Jul’15

Kol Vl
SBH G. DE DECKER, ir
03 Jul’15 - 28 sep’18
Kol Vl SBH
J. POESEN
28 Sep’18 -
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