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Voorwoord
Beste lezer,
Beste lezer, hopelijk ligt u bij het lezen van deze
zomereditie van ons blad ergens languit in de zon met
een fris drankje binnen bereik. En u hebt dit uiteraard
verdiend, tijd om de batterijen opnieuw wat op te laden
na een lang, druk en warm voorjaar.
Ook op onze Wing stonden heel wat mensen een aantal
maanden in “Full Afterburner”. Dit was nodig want het
voorjaar bracht een groot Amerikaans inspectieteam naar
KB voor de 2-jaarlijkse Joint Surety and Safety Inspection
(JSSI). Voor onze MUNSS collega’s was het een belangrijke
afspraak waarin wij hen optimaal ondersteunden. We
slaagden met vlag en wimpel en bewezen dat wij goed
op elkaar afgestemd zijn. Dit lijkt een evidentie na de vele
oefeningen die we al hebben gehouden in de aanloop
naar onze NAVO evaluatie in het najaar, maar dat is het
allerminst. Vele (brede) schouders ondersteunen onze
dagelijkse werking vanuit alle hoeken op de basis om
samen een sterk resultaat neer te zetten.
De operationaliteit van onze eenheid lokt regelmatig
verbaasde en nieuwsgierige bezoekers naar Kleine
Brogel. Zo mochten we uit de mond van de Inspecteur
van Financiën horen hoe hij gepassioneerd kijkt naar
onze mentaliteit en efficiëntie. Ook de Chef Defensie, Gen
COMPERNOL kwam zich vergewissen van de toestand
van de 10de Wing. Hij zag dat het goed was en vertelde
in Evere dat men de ondersteuning van onze operaties
(ook op de thuisbasis) goed moet opvolgen. De steun
die we van buiten de basis ontvangen is dan ook divers.
Containers en tenten van onze “Field Accommodation
Unit”, CBRN specialisten van verschillende basissen,
mensen van de Genie, het Ontmijningsteam de medische
keten en de informaticawereld. Ook zij kwamen zich
tijdens een lokale oefening een idee vormen over de
bedrijvigheid.
Naast alle operaties moet er ook nog getraind worden
in nationaal en internationaal milieu. Dat deden onze
jongens in Noorwegen, Nederland en Frankrijk. Ook
tijdens die zendingen blijft het niveau zeer hoog, zoals
31Sqn bewees met het wegkapen van de “Zilveren Tijger”
in Landiviseau.

En dan worden we plots geconfronteerd met onze
beperkingen en kwetsbaarheden. Dan stopt de wereld
even met draaien als op enkele seconden het nog
veel te jonge leven van een collega uit ons midden
wordt weggerukt. Toen op 9 mei 1SGT Diego D’Hondt
omkwam op de fiets naar huis ging er een koude rilling
doorheen onze Wing. Bij de opvang van zijn ouders,
vriendin en dichtste collega’s zagen we weer de warme
harten van onze keebee-ers die het beste van zichzelf
geven. Warmte en empathie die we ook zagen bij de
Motorrun, de Charity Run en de familiedagen die werden
georganiseerd voor onze medemensen.
Met al deze warmte en operationaliteit kunnen we in
KB vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Op korte
termijn naar het succesvol verder zetten van de operatie
in het Midden Oosten en een geslaagde NAVO evaluatie,
op lange termijn naar een top basis met een nieuwe
toegang, taxiweg, noodpiste en verkeerstoren.

Prettige vakantie
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Sponsorloop St.-Elisabeth (Charity Run)

Bezoek Chef Defensie - Gen. Compernol

Bezoek Chef Defensie - Gen. Compernol aan Sec Survie

Familiedag ICKB - Contact met families van KeeBee’ers op zending

Sponsorloop prijsuitreiking door BaseCo 10WTAC

Bezoek Chef Defensie - Gen. Compernol aan Smd SSy

MS Motorrun 2017

Bouw nieuw hoofdwachthuis zijde ‘Oud Peer’

Verkeersveiligheid in KeeBee
Een dagelijkse levensstijl
Preventie en bewustwording

Militair voertuig gaat overkop op vliegbasis te Peer
Op de vliegbasis is gisteren omstreeks
11u een militair voertuig, IVECO LYNX,
na een bruusk manoeuvre, van de rijweg
geraakt, overkop gegaan en uiteindelijk
in tegenovergestelde richting tot stilstand
gekomen tegen de bosrand. Er waren
geen andere weggebruikers bij betrokken
en de chauffeur is er met de schrik en wat
schaafwonden vanaf gekomen hoewel hij
geen veiligheidsgordel droeg.

Bovenstaand verkeersongeval had zo in de krant
kunnen staan en vooral veel slechter kunnen aflopen!
Jammer genoeg illustreert dit voorval dat het rijgedrag
van de doorsnee militair onvoldoende aangepast
is of dat men de verkeersregels niet respecteert.
Nochtans gelden binnen een militair kwartier dezelfde
Belgische verkeersregels als op de openbare weg.
Verkeersveiligheid stopt ook niet bij het binnenrijden
van onze kazerne maar maakt deel uit van een
dagelijkse levensstijl.
Daarenboven vereist het verkeer op een vliegbasis nu
eenmaal een nog specifiekere aanpak en vooral een
zeer gedisciplineerd rijgedrag van alle weggebruikers,
denken we maar aan het gevaar op FOD (Foreign Object
Damage = schade aan een F-16 door een vreemd
voorwerp). Uit recente statistieken Defensie wijd blijkt
dat 2 op de 3 chauffeurs onaangepast rijgedrag vertoont
en dat het aantal ongevallen met militaire voertuigen
voor 90% op gewone wegen gebeurt en dus niet zozeer
‘off-road’. Een recente snelheidscontrole in de 10de
Wing toonde trouwens aan dat 1 op 5 chauffeurs de
maximum toegelaten snelheid niet respecteert. Naast een
onaangepaste snelheid liggen vooral onoplettendheid,
een slechte inschatting van een rijmaneuver (parkeren of

veranderen van rijrichting) of onvoldoende kennis van de
beperkingen/afmetingen van het voertuig aan de basis
van verkeersongevallen.
Zo is de ‘LMV’ of ‘Lynx’ intussen berucht omwille van zijn
onstabiliteit bij bruuske stuurbewegingen en dit zelfs
vanaf 40Km/u. Een reden te meer om als chauffeur
extra alert te zijn en hier uiterst voorzichtig mee om
te gaan. Ondanks de wettelijke verplichting en de
talrijke sensibiliseringscampagnes van het MIRS (Military
Initiative on Road Safety) wordt de veiligheidsgordel
zelden door militairen gedragen voor verplaatsingen
met militaire voertuigen. Nochtans kan de gordel niet
alleen uw leven redden maar vooral ook het risico op
blijvende lichamelijke letsels na een ongeval aanzienlijk
verminderen.
Naast het persoonlijk leed van ongeval letsels is er dan
ook nog eens de negatieve economische impact die
de herstelling en onbeschikbaarheid van het militaire
voertuig in kwestie met zich meebrengt. De zorg voor
het militair materieel dient eenieders aandacht te krijgen,
vooral in deze tijden van beperkte en gecentraliseerde
middelen. Maar doe dit vooral uit respect voor je collega
die hetzelfde voertuig de volgende dag ook nodig heeft
om zijn of haar specifieke dagtaak en de opdracht van de
10de Wing in het bijzonder, te kunnen uitvoeren!
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Road Safety Days

Eind mei organiseerde het MIRS (Military Initiative on Road
Safety) voor de 4de keer zijn tweejaarlijkse Road Safety
Days; een driedaags evenement waar ongeveer duizend
personeelsleden aan deelnamen te Leopoldsburg of
Marche-en-Famenne. Zo profiteerden ook een dertigtal
chauffeurs en transportverantwoordelijken uit KeeBee
van de gelegenheid om gedurende één dag hun
praktijkkennis te verruimen of bij te schaven aan de hand
van diverse demonstraties, evaluatieritten (defensief en
ecorijden), rijsimulatoren, tuimelwagen of tijdens crashen reactietesten. Zo wordt iedereen bewust gemaakt
van het preventieve nut van de autogordel, het rijden
met aangepaste snelheid en de negatieve invloed van
alcoholgebruik. Ook minder bekende zaken komen aan
bod: een lading goed ‘zekeren’, gevaarlijke goederen
transporteren, de ‘spill kit’ gebruiken bij een brandstof- of
olielek.
Met behulp van virtualrealitybrillen ervaren de
deelnemers hoe ze een dodehoekongeval kunnen
vermijden. Uiteraard mag een heropfrissing van de
verkeersregels op zo’n dag zeker niet ontbreken en dit
vaste onderdeel wordt dan ook enorm geapprecieerd
door alle deelnemers aan de Road Safety Days.
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Niet
alleen
het
basispersoneel
heeft
zijn
verantwoordelijkheid binnen verkeersveiligheid maar
zeker ook het commando. Voor leidinggevenden is er
een specifiek seminarie want preventie en sensibilisering
blijven noodzakelijk om het aantal verkeersongevallen
en slachtoffers te beperken. Defensie mag dan wel de
Europese ‘Praise Award’ van de European Transport
Safety Council (ETSC) behaald hebben voor zijn
inspanningen voor meer verkeersveiligheid op en rond
het werk, toch mogen we niet op onze lauweren gaan
rusten. Initiatieven zoals de Road Safety Days blijven een
belangrijk sensibilisatiemiddel want meer dan de helft
van alle verplaatsingen over de weg zijn immers werkgerelateerd (inclusief woon-werkverkeer).
Er wordt in de nabije toekomst ook veel verwacht van
het SMART project (Safety Monitoring & Advice for Road
Transport) waarbij men het rijgedrag van de chauffeur
automatisch registreert. Dit laat toe om persoonlijke
feedback te geven en te coachen tot betere chauffeurs
en ‘smart-drivers’.
Tot slot geven we nog mee dat er binnen Defensie
initiatieven bestaan voor theoretische en/of praktische
bijscholing van je rijvaardigheden; via e-learning modules
op BelADL en in de schoot van de Compagnie Scholing te
Leopoldsburg waar in het komende jaar een nieuwe
veelzijdige scholingspiste zal aangelegd worden.

Kapt v/h Vlw Vandekerkhof L.- Synthese Officier 10W Tac

Dienst in de kijker:
De Paintshop
Van corrosiepreventie tot ‘special tails’

Elke 300 vlieguren is onze F16 toe aan een grondig
onderhoud, ook wel de ‘faze-inspectie’ genoemd. Het
toestel wordt dan toevertrouwd aan de Maintenance
Groep waar het enkele weken stevig onder handen
wordt genomen door de Flight Inspectie. Een belangrijk
onderdeel van dit fazeprogramma bestaat uit een
grondige corrosiepreventie van onze F16 in de
schilderssectie, beter gekend als de ‘paintshop’..

De Schilderssectie of Paintshop is gesitueerd in de
Maintenenance Groep, Smaldeel Maintenance vliegtuigen,
Flight Inspectie (ook wel de ‘2de lijn’ genoemd). Onze
hoofdtaak bestaat uit het onderhoud van de vliegtuigen
op gebied van corrosiepreventie. Momenteel zijn 6
personen in onze sectie tewerkgesteld.
Elke 300 vlieguren houden we onze F-16 een tijdje aan
de grond voor een ‘faze-onderhoud’. Tijdens dit periodiek
onderhoud wordt het toestel eerst in de sectie Aircraft
Facility (ACF) grondig gewassen. Daarna is het de beurt
aan ons, de Paintshop. Allereerst worden alle delen die
niet gespoten dienen te worden, zoals de cockpit, de
signalisatielampjes, de antennes, enz…afgeplakt. Daarna
voeren wij een visuele controle op het toestel uit, waarbij
we alle plaatsen waar mogelijk vorming van corrosie kan
ontstaan, nakijken en aanduiden. Ook de luchtinlaat
van de motor, de aanvalsboorden van de vleugels en
staart inspecteren we grondig op beschadigingen en
we herstellen waar nodig. We verwijderen machinaal
de vastgestelde corrosie en schuren de plaatsen op
waar mogelijk vorming van corrosie kan ontstaan.
Na het schuren gaan we de onder handen genomen
oppervlakken grondig reinigen en daarna terug van de
nodige verflagen voorzien. Die verflagen brengen we

aan in de juiste kleurstelling van het toestel zodat het
weer optimaal beschermd is om de geplande 300 uren
tot de volgende inspectiebeurt te kunnen vliegen. Na
het herschilderen brengen we dan uiteraard ook de
noodzakelijke belettering zoals de veiligheidsmarkeringen,
tailnummer, enz… terug aan.
De Paintshop werkt nauw samen met verschillende
andere secties van de flight inspectie:
-Voor de Sectie Non-destructive Testing (NDI) worden
verschillende onderdelen plastic gekorreld zodat zij de
nodige inspecties kunnen uitvoeren.
-Voor de phase-docks, spuiten wij verschillende losse
F-16 onderdelen.
-Wij staan de plaatslagerij bij door onderdelen te lakken
en in te passen in het geheel.
-De Fuelshop krijgt mooi afgewerkte fueltanks en pylons
van ons ter beschikking.
- Voor de landinggear-overhaul werken we samen met
de Hydraulic-sectie. Zij halen het volledige landingsgestel
uit elkaar, waarna wij het ‘stralen’ en opnieuw lakken
voor onze rekening nemen. Daarna wordt het terug
geassembleerd en kan het “nieuwe” landingsgestel terug
onder de F16 worden bevestigd.Ten slotte spuiten we o.a.
mallen voor de Sealing-sectie zodat zij hun beschermingscovers kunnen gieten.

Elk jaar, soms meerdere keren, vormen de realisatie van
“special paints” een bijkomende en bijzondere uitdaging
voor onze paintshop. Deze speciale ontwerpen voor
onze 3 squadrons worden dan op enkele staarten van
onze toestellen aangebracht. De demo-jet waarmee onze
F16 solo display piloot de Belgische Luchtcomponent op
verscheidene buitenlandse air shows vertegenwoordigt,
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wordt door ons volledig van speciale kleurcombinaties
voorzien.

Bij het realiseren van deze projecten krijgen we steun van
designers d.m.v. een aanlevering van een 2D-ontwerp op
papier. Dit ontwerp werken wij dan uit tot een 3D-realisatie
op het vliegtuig. Ondanks het feit dat zulke ‘specials’ een
extra werklast met zich meebrengen, werken we aan
deze projecten met volle overgave mee. Het geeft een
bijkomende voldoening als ‘jouw’ realisatie door de lucht
klieft, talrijke foto’s ervan in gespecialiseerde magazines
verschijnen of op internet circuleren.
Naast deze taken heeft de Paintshop in het verleden
praktisch alle monumenten op de vliegbasis en omstreken
onder handen genomen, gaande van de Starfighter op
het rotonde van de Peerse ring, de F-16 op de sokkel aan
de hoofdingang tot de in static opgestelde historische
toestellen van ‘KeeBee’ aan Hof Bergendal.
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Last but not least steunen we ook onze collega’ s door
talrijke, soms last minute ‘projectjes’ vaste vorm te
geven: afscheidsgeschenken voor BaseCo’s, aandenkens
voor Tigermeets, info- en waarschuwingsborden
voor organisaties zoals air shows en spottersday’ s,
verkeersborden, enz …

In een notendop samengevat mag je gerust stellen dat wij
in de KeeBee Paintshop, net als in alle andere secties van
10WTAC, trots mogen neerkijken op een zeer gevarieerd
en uitdagend takenpakket �

Adjudant Björn Jamers
Sectiechef

Operational Conversion Unit
30 jaar OCU

‘Semper viper, OCU rules’!

Op 4 mei was het eindelijk zo ver en
mochten wij het 30 jarig bestaan van de
OCU vieren! Dit ging uiteraard gepaard
met het ontwerpen van een nieuwe tail.
Hiervoor gingen we “BACK TO BASIC”, terug
naar het oorspronkelijke zwart en wit van
de Operation Conversion Unit. Eveneens ons SQN
embleem, de “vulture” mocht natuurlijk niet
ontbreken op onze tail.

© KeeBee Spotting team - Gert Bollen

© PR 10W-TAC

Rond 9u30 werd al het personeel van de OCU
en de genodigden naar de QRA gebracht, waar
de officële roll-out van de FB-024 uit de shelter
plaats vond en iedereen een eerste blik kon
werpen op de “Mighty OCU Viper”!

De CO kreeg de eer om als eerste plaats te nemen in
onze nieuwe Viper als lead van een 5-ship IP vlucht, die
gepaard ging met een fotoshoot, met dank aan onze
luchtvaartfotograaf Bart Roselle. Tijdens dit alles konden
de aanwezigen de solo display van “Gizmo” bewonderen.
Na een uurtje vliegen zat de eerste vlucht van de nieuw
geschilderde tail er op en kon er getoost worden met
een glaasje cava of fruitsap. (Enkel voor “Bère” hadden we
natuurlijk een “Jupke” voorzien)
In de namiddag waren alle ex-medewerkers van de OCU
uitgenodigd op de receptie in “The Vulture’s Nest” wat
voor allen een blij weerzien was met enkele “oude rotten”.

De nieuwe tail werd aan het squadron geplaatst waar
iedereen hem nog eens kon bewonderen met de nodige
flitsen van de vele camera’s tot gevolg.
De dag werd naar goede gewoonte afgesloten met
een kleine party tot in de vroege uurtjes waar iedereen
welkom was. Hier hebben we ook de 6 nieuwe studenten
van Class 2017 verwelkomd.
Op naar het volgende jubileum of zoals “Mickey” zou
zeggen: SEMPER VIPER, OCU RULES!

© KeeBee Spotting team - Gert Bollen

31 Squadron
(Silver) Tiger Meet 2017
Les pirates embarqués!
Pinkstermaandag is niet voor iedereen een
feestdag, die dag vertrok 31 squadron voor
een belangrijke queeste naar het zonnige
uitgeregende en uitgewaaide Franse stadje
Landivisiau, met maar één doel voor ogen:
de Silver Tiger terug naar KeeBee halen.
Normaal vertoeven de piloten van het Franse
11F squadron op de Charles de Gaulle, maar
aangezien het vliegdekschip voor twee jaar in
onderhoud is en de piloten zich dus een tijdje op het
droge bevinden, hadden zij besloten de Nato Tiger
Meet 2017 in Landivisiau te organiseren.
Om even te situeren waar Landiviau precies ligt: het is
een klein stadje ongeveer een half uur ten Noorden van
de havenstad Brest, een stad die een paar honderd jaar
geleden gekend was voor de aanwezigheid van gemene
piraten. Bijgevolg was ons thema voor de oefening snel
gekozen!
Men zal zich de aankomst van de Pirates of 31 nog lang
herinneren in de Nato Tiger Association, vanaf dag één
was het al vrij duidelijk naar wie de prijs voor ‘Best Dress’
zou gaan, savvy?

De twee weken durende oefening bestond uit twee
waves: de voormiddagvlucht was een grootschalige
missie waarbij de nadruk lag op de operationele
interactie tussen de verschillende deelnemende
landen. Voor deze vluchten was niet alleen de
uitvoering belangrijk, maar ook de planning en
de debriefing na de vlucht. Deze missies waren
een goede opportuniteit voor de smaldelen van
de verschillende naties om elkaar te leren begrijpen
in voorbereiding en evaluatie. Naast professionalisme is
een beetje gezond verstand en diplomatie hierin de key
to succes. In de namiddag werden de assets opgedeeld in
verschillende kleinere missies, met als bedoeling elkaars
platformen wat beter te leren kennen tijdens vluchten
als BFM, Personal Recovery,... Een van de sterktes van
deze Nato Tiger Meet was het incorporeren van assets
als Fregatten, Surface to Air Missiles en Control Agencies
waar we normaal niet zo veel mee samenwerken, zoals
een Hawkeye of Seaking AEW.
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Al deze missies hadden natuurlijk niet gevlogen kunnen
worden zonder de steun van de techniekers, crewchiefs
en supportpersoneel. Dag in dag uit stonden zij vroeg
op en gingen zij laat slapen om onze F 16’s paraat te
stellen voor elke vlucht. Dit met als verbluffende resultaat
dat geen enkele missie door technische problemen
is moeten geannuleerd worden. Bedankt dus aan het
voltallige personeel!
Naast het vliegen is het sociaal aspect van de Tiger Meet
ook primordiaal. Het geeft ons de kans om in volgende
internationale samenwerkingen makkelijk contact met
elkaar te vinden. De sociale activiteiten gedurende deze
twee weken geven ons daar dan ook de kans toe, zoals
het Formal Dinner op vrijdagavond en de Tiger Games
op zaterdag. Het 31 sportteam heeft daarin bergen
verzet, maar toch moesten we de duimen leggen tegen
de Duitsers en de Fransen (en zo hebben zij toch ook iets
gewonnen).
Na twee zware weken kwam dan de avond van de
waarheid (D-day zoals dat dan noemt). Op de laatste
avond van de NTM worden namelijk prijzen uitgereikt
voor: best dress, best skit, best Tiger Games, best tail,
best Ops en natuurlijk de Silver Tiger award. Met grote
fierheid mocht het 31ste smaldeel dan ook de trofeeën
voor best Ops en best dress in ontvangst nemen. Als kers
op de taart werd aan 31 de Silver Tiger toebedeeld, en dit
voor de 11de maal sinds het ontstaan van de Nato Tiger
Meet in 1961! Geen enkel ander Tiger Squadron doet
beter en tevens is het ook de tweede opeenvolgende
keer dat wij deze mee naar huis brengen, ook nog nooit
gezien!
We’re back again, we’re back again 31, 31...
Tiger, tiger, tiger!
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Foto’s: 31 Sqn

349 (F) Squadron

ACE (Arctic Challenge Exercise) 2017
Groot luchtruim in het hoge noorden

ACE is een grote oefening die sinds
2013 tweejaarlijks plaatsvindt in- en
georganiseerd wordt door drie landen:
Noorwegen (Bodo), Finland (Rovaniemi) en
Zweden (Kallax). Wij hebben dit jaar vanop
de luchtmachtbasis van Bodo geopereerd.
Naast de drie organiserende landen en
België, vertegenwoordigd door 349 (F) SQN,
namen ook nog Amerika, Nederland, Zwitserland,
Engeland en Frankrijk deel. Dit resulteerde in een
heel uitgebreide deelnemerslijst, gaande van
gevechtsvliegtuigen (JAS-39C, F-18, F-16, Mirage
2000-5, Rafale, F-15) en Radar jammers (DA-20)
tot air refueling toestellen (KC-135, KDC-10).

Ter gelegenheid van de oefening werden stukken
luchtruim gecombineerd om 1 grote trainingszone
voor alle vliegtuigen te maken. Om u een idee
te geven, het “stukje” luchtruim waarin dit
resulteerde, was ongeveer vier keer zo groot
als België. Toch wordt het heel druk tijdens
dergelijke missies aangezien er ongeveer 70
vliegtuigen tezamen in vliegen. Een oefening
plannen vanaf drie aparte luchtmachtbasissen is
uiteraard niet eenvoudig. Om de coördinatie tussen alle
verschillende deelnemers te vergemakkelijken, werd er
gebruik gemaakt van “VTC” (Video Tele Conference).
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Het grote luchtruim werd gebruikt voor de “grote wave”
in de namiddag. Om het geheel veilig en gecoördineerd
te laten verlopen, ging er ook een hele hoop planning en
briefing aan elke missie vooraf. De planning begon de
dag voordien omstreeks 13:00 uur, voor de volgende dag
op te stijgen rond 13:00. Na elke vlucht was er ook nog
ongeveer 2,5 uur nodig voor de debriefing.

klein stukje low level gevlogen worden en aangezien het
landschap in Noorwegen adembenemend mooi is, was
dat echt de moeite waard. Jammer genoeg was het weer
hier niet elke dag voor geschikt. We hadden ook twee Go
Pro’s meegenomen om beelden te maken in vlucht om
een filmpje te maken voor het 75-jarig bestaan van 349
(F) SQN.

Uiteraard kon niet iedereen tegelijk meedoen in de
namiddag, dus was er ook elke voormiddag een aparte,
“kleinere”, wave met minder vliegtuigen (nog altijd tussen
de 10 en 15 vliegtuigen) in een kleiner luchtruim (nog
steeds bijna zo groot als België echter). Als er in de
voormiddag brandstof over was na de missie, kon er een

Op de twee weken die we in Noorwegen hebben vertoefd,
heeft het Belgische detachement 71 ‘sorties’ (vluchten in
totaal) verwezenlijkt. Dit maakt dat het twee zware weken
waren, maar absoluut de moeite waard.
La chasse…

Foto’s: 349 Sqn
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Bij ons in… Leeuwarden!
Deelname Frisian Flag

De Belgen in LJOUWERT “Fighter Town”

Eind maart 2017 vertrok een detachement
bestaande uit piloten, mission support en
onderhoudspersoneel van zowel KeeBee als
Florennes met 7 F-16’s MLU naar Leeuwarden
(Ljouwert) om daar deel te nemen aan de oefening
Frisian Flag 2017. De Detachements Commandant
was onze commandant van de vlieggroep
(kortweg: OSN) LtKol Vl SBH JULY “Scalle”, die na
25 jaar F-16 zijn laatste ontplooiing zou leiden.

Twee weken lang hebben we daar gevlogen met andere
landen zoals Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten,
Verenigd Koninkrijk, Portugal en Frankrijk. Respectievelijk
brachten deze landen 14 F-16 MLU, 10 EF2000,

10 F-15C, 6 Tornado GR4, 5 F-16 MLU, en 6 Mirage 2000D
mee.

Daarnaast zorgde de Nederlandse KDC-10, Italiaanse
KC767A, Franse KC-135 en Duitse A310MRTT voor de
nodige air to air refueling. Een radar jamming DA20
Falcon van de het Britse Cobham en een AWACS maakten
het deelnemersveld compleet. Het totaal kwam hiermee
op een 70-tal vliegtuigen welke deelnamen aan de
oefening, waarvan er ongeveer 50 per wave de lucht
zouden ingaan. Dit aantal vliegtuigen maakte van deze
Frisian Flag 2017 oefening de grootste tot nu toe in
Europa.
De bovenvermelde NAVO-leden hadden zich in Friesland
ontplooid om het denkbeeldige ‘Skellige’ te beschermen
tegen het eveneens denkbeeldige ‘Nilfgaard’. ‘Nilfgaard’
had ‘Skellige’ namelijk aangevallen met o.a. Fulcrum
F’s, Flanker H’s (beiden bewapend met o.a. AA-10C en
AA-12), Foxbats en Fencers. Om onze NAVO-partner
te beschermen werden de eerste week van de oorlog
vooral de vliegtuigen en luchtverdedigingssystemen van
de vijand uitgeschakeld. Het doel was om hiermee een
overwicht in de lucht te creëren. Hierdoor konden we de
tweede week andere strategische doelwitten op de grond
aanvallen om uiteindelijk de dictator tot een overgave te
dwingen. Ondertussen moest het eigen land natuurlijk
beschermd worden tegen mogelijke tegenaanvallen. Dit
scenario liet ons toe om verscheidene type missies te
vliegen, waaronder DCA (Defensive Counter Air), OCA
(Offensive Counter Air), AI (Air Interdiction), DT (Dynamic
Targeting) en CAS (Close Air Support). Om deze missies
uit te kunnen voeren waren de vliegtuigen voorzien van
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wing tanks, SNIPER pod, ALQ, chaff/flares, gesimuleerde
AMRAAMS en gesimuleerde (L)JDAM’s/LGB’s. Jammer
genoeg hadden we nog geen toestemming om onze
gloednieuwe AIM9X mee te nemen. Het spreekt voor zich
dat de scenario’s gestaag ingewikkelder werden om de
deelnemers steeds meer op de proef te stellen.

Een van de grootste voordelen van deze oefening is dat
we zeer realistisch konden trainen met onze Europese
partners om een goede samenwerking te garanderen
in het geval van een echt conflict. Er was een luchtruim
beschikbaar boven de Noordzee tussen Nederland
en Denemarken waar supersonisch mocht worden
gevlogen en waar chaff/flares mogen gebruikt worden.
Daarnaast bevonden zich SA-6, Patriot, NASAMS en
Roland luchtverdedigingssystemen op de grond die onze
vliegtuigen effectief konden locken met hun radar en ons
achteraf in de de-brief feedback gaven of we het al dan
niet hadden overleefd met onze verdediging manoeuvres
en/of ALQ pod.
Een standaard dag begon om 07:00L in het voormalige
323 squadron. Voor degenen die in de ochtend wave
vlogen, begon op dat tijdstip de mass-brief om vervolgens
rond 09:45L op te stijgen en rond 11:30L te landen. De
mass-debrief begon om 13:00L en duurde tot 15:00L. Een
kwartier later werd alweer begonnen met de planning
van de volgende dag, die dan ten laatste eindigde om
19:00L om de crew rest te respecteren. De middag wave
werkte in spiegelbeeld, maar even lange dagen. De korte
tijd tussen de landing van eerste wave en het opstijgen
van laatste wave, maakte het voor de maintenance
detachement een echte uitdaging om alle vliegtuigen op
tijd klaar te krijgen voor de vlucht. Aangezien er zo goed
als altijd met de geplande zes vliegtuigen per wave werd
gevlogen, hebben ze dit uitstekend gedaan en werden
nauwelijks zendingen verloren. Ook zij waren niet aan
hun proefstuk toe, onze techniekers zijn gewoon de
beste van de NAVO, soms zijn we hier iets te bescheiden
in en de waarheid mag nou eenmaal gezegd worden!
Er kan met zekerheid gesproken worden van een zeer
geslaagde uitdagende, operationele en vermoeiende
oefening. Het luchtruim dat voor handen was voor deze
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oefening is uniek in Europa, zo niet in de wereld. Met
weinig beperkingen, en een voortreffelijke ondersteuning
van het Nederlandse, Duitse en Deense GCI- en ATCpersoneel. Bovendien zorgt de nabijheid van Leeuwarden
Fighter Town er ook voor dat in geval van technische
problemen, KeeBee en Florennes snel en efficiënt het
detachement kunnen ondersteunen met de nodige
specialisten en wisselstukken. Het feit dat onze jongens
gekend zijn met de Friesen, door tal van FWIT’s en Frisian
Flags de voorbije jaren, zorgt ervoor dat de samenwerking
met de Host Nation uitmuntend verloopt. Kortom, meer
van hetzelfde de komende jaren. Oant takom jier, Fryslân!
Als echte leader by example heeft onze OSN “Scalle” het
prima gedaan in vlucht, hij heeft meerdere vijandelijke
vliegtuigen neergehaald en verschillende doelwitten op
de grond uitgeschakeld, jammer dat hij in zijn allerlaatste
zending, na 4 confirmed kills, zelf werd neergehaald
terwijl hij zijn vijfde kill op de Duitse Tyfoon kost wat kost
wou binnenhalen.

OSN LtKol Vl SBH JULY “Scalle” kan dan ook terugblikken
op een zeer geslaagde Frisian Flag 2017 editie en een
mooi gevulde carrière! Het gaat je goed Sir en bedankt
voor al deze mooie jaren (1993-2017) op F-16.

Ergonomie is dan ook de rode lijn doorheen de verbeteringen a
met de FNC. Zo kan de gebruiker de lengte van de kolf en de h
instellen naar eigen gemak. Ook de plaats en de hoek van de h
worden naar individuele voorkeur. De verschillende Picatinnyra
allerhande extra’s toe te voegen aan het wapen, zoals de Aimp
zelfs een UGL4.

Verdedigings- en steungroep
SCAR-L STD

Het geweer veranderen van schouder

De onderstaande tabel toont aan dat de SCAR ook op het vlak
beter scoort dan de FNC. Let wel op! Dit is het gewicht zonder
standaard wel op staat) en andere extra’s.

Gedaan met de FNC! Verwelkom nu de Special
Operations Forces Combat Assault Rifle, in het kort de
SCAR. Inderdaad, dit wapen van FN Herstal vervangt
geleidelijk aan de oude FNC. FN ontwierp dit pronkstuk
speciaal voor onze bijzondere eenheid hier in KeeBee (of
was het dan toch voor de USSOCOM ?). Hier in KeeBee
mochten de helden van de Active Defence als eerste het
geweer van schouder veranderen

FNC

SCAR-L
STD
3.5

Gewicht(kg) 3.8
Lengte
997
840-903
(mm)
Effectieve
250
400-500
Dracht (m)
Tabel 1: Karakteristieken FNC vs. SCAR-L STD

Tabel 1: Karakteristieken FNC vs. SCAR-L STD

Veranderen van schouder is nog nooit zo gemakkelijk
geweest als met de SCAR. Het nieuwe wapen is namelijk
ambidexter , wat zorgt voor een grotere ergonomie voor
zowel linkshandige als voor rechtshandige schutters.

Ergonomie is dan ook de rode lijn doorheen de
verbeteringen aan de SCAR in vergelijking met de FNC. Zo
kan de gebruiker de lengte van de kolf en de hoogte van
de wangsteun instellen naar eigen gemak. Ook de plaats
en de hoek van de handgreep kunnen aangepast worden
naar individuele voorkeur. De verschillende Picatinnyrails
maken het mogelijk allerhande extra’s toe te voegen aan
het wapen, zoals de Aimpoint , de Feniks en eventueel
zelfs een UGL .
De onderstaande tabel toont aan dat de SCAR ook op het
vlak van gewicht, lengte en dracht beter scoort dan de
FNC. Let wel op! Dit is het gewicht zonder kijker (die er bij
ons standaard wel op staat) en andere extra’s.

1. United States Special Operations Command
2.1Veiligheid, laderpal en riembevestiging aan beide zijden en
United States
Special Operations Command
verplaatsbare
spangreepknop.
2
Veiligheid,
laderpal
en vergroting,
riembevestiging
beide zijden en verplaat
3. Een
optisch middel
zonder
dat onderaan
ander
3
Een optisch
middelmet
zonder
toelaat
snel te mikken
beide vergroting,
ogen open. dat onder ander toelaat snel
4.4Underslung
Grenade
Launcher.
Underslung
Grenade
Launcher.

Nu de eerder objectieve vergelijking van de baan is,
kunnen we pas echt met spek beginnen schieten. “Maak
u klaar! … PVC! … Verwijder patroon!” TGS zoals we het
al even kennen. En zo zullen we het ook blijven kennen,
aangezien er maar een paar details veranderd zijn met de
komst van de SCAR. De meeste manipulaties gebeuren
nu bijvoorbeeld ‘muzzle up’ . Veel mensen zullen ook blij
zijn te horen dat het heel wat makkelijker geworden is om
de stukken te blokkeren. En daarmee is de kous nog niet
af: het wapen kuisen is bijna een plezier (in vergelijking
met de FNC natuurlijk).
Door haar grote gebruiksvriendelijkheid en de
aanpasbaarheid aan de maten van het individu lijkt
de SCAR-L STD op het eerste zicht alvast een heuse
verbetering ten opzichte van de FNC. Op vlak van
duurzaamheid kunnen we vanzelfsprekend alleen maar
afwachten wat de tijd ons brengt.

artikel Smd FP

18

Verdedigings- en steungroep
Air Mobile Protection Team (AMPT)
Teamspirit en zelfredzaamheid
Het concept ‘Air Mobile Protection Team’ (AMPT) bestaat
al enkele jaren bij Defensie, maar is desondanks nog
niet zo bekend bij het bredere publiek. Collega’s met
wat meer dienstjaren herinneren zich misschien
nog wel de ‘Raven’ teams, die onder andere in
Afghanistan geregeld ingezet werden om de C-130
vliegtuigen te beschermen tijdens bepaalde missie ’s.
Met de heropleving van het concept Air Commando,
onderging ook het concept Raven enkele wijzingen
om de werking te optimaliseren en om de huidige
inzetscenario’s beter op elkaar af te stemmen.
De AMPT-teams zijn ‘embedded’ in de smaldelen Force
Protection en Strike Security, die beide als corebusiness
hebben om de belangrijkste assets van de Air Component
te beveiligen, en dit tijdens operaties in zowel binnen- als
buitenland. Met de AMPT-teams reiken de ambities
echter nog net iets verder dan de standaard operaties
voor de verdedigingseenheden. Dergelijke teams kunnen
immers ingezet worden voor de nabije beveiliging van
fixed wing of rotary wing-toestellen, zoals bijvoorbeeld de
C-130, airbus, NH-90, enz… De opdrachten die met deze
toestellen zullen worden uitgevoerd, dekken een breed
spectrum gaande van het leveren van cargo in oorlogsof crisisgebieden over de evacuatie van landgenoten of
vluchtelingen tot het evacueren van gewonde soldaten
(Medevac).
Omdat het succes van de missie primeert, kan het zijn dat
een AMPT-team wordt toegewezen om de crew en haar
passagiers tijdens hun opdracht te beveiligen. Afhankelijk
van de opdracht en de plaats in het toestel kunnen zij
ingezet worden in teams van 2 tot 5 personen, die in nauw
contact met de crew samenwerken en over een hoge
graad van zelfredzaamheid moeten kunnen beschikken.
Om ieder AMPT-lid in staat te stellen deze veeleisende
opdrachten tot een goed einde te brengen, worden
strenge vereisten vooropgesteld. Zo moeten de AMPTleden het brevet B Commando en Air Commando behalen
en moeten zij een bijkomende gespecialiseerde opleiding
volgen alvorens zich AMPT-teamlid te mogen noemen.
Na hun vorming worden zij in hun eenheid opgenomen
in een AMPT-team dat standaard uit 5 personen bestaat
met aan het hoofd een onderofficier AMPT. Om een
operationele inzet mogelijk te maken, moeten de AMPTleden hun kwalificaties permanent onderhouden. Zowel
het beheersen van de verschillende wapens waarover een

AMPT-team afhankelijk van de opdracht kan beschikken,
als technieken van geweldbeheersing en eerste hulp, zijn
legio voor de teamleden. Ook de medische paraatheid
en taalvaardigheid zijn belangrijke aspecten om deel te
kunnen uitmaken van een AMPT-team.
Bij ons in KeeBee beschikken we momenteel over 15
mensen die inzetbaar zijn binnen een AMPT-team.
Deze teams worden samengesteld uit zowel personeel
van het smaldeel Force Protection als het smaldeel
Strike Security. Om echter ieder teamlid op hetzelfde
niveau te brengen en te houden worden regelmatig
oefenmomenten ingepland. Door de drukke agenda’s
van beide smaldelen is het niet altijd gemakkelijk om
iedereen samen te krijgen, maar dankzij de toewijding
van gemotiveerde onderofficieren-teamleaders lukt het
toch om regelmatig interessante en nuttige trainingen
in te lassen. Bovendien wordt er ook regelmatig op
internationaal niveau getraind, om zodoende beter af te
stemmen met andere landen die tijdens operaties ook in
het theater aanwezig zouden kunnen zijn.
Vorig jaar nog stuurde de 10de Wing een AMPT-team naar
een internationale training te Portugal en dit jaar volgde
een AMPT-team van de 1ste Wing dezelfde training bij de
Portugezen. Voor een team van de 10de Wing staat er dit
jaar dan weer een internationale training van 2 weken in
de USA op het programma. Allemaal momenten waarbij
het er dus op aankomt om aan onze internationale
partners te tonen wie we zijn en wat we kunnen. En dat
onze jongens het kunnen, daar mochten wij tijdens een
van hun trainingen in aanloop van de grote internationale
oefening in Amerika getuige van zijn.
artikel Smd FP
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Uitstijgen

Contact

Smoke na riposteren

Iemand die amok wil komen maken

Richting ramp voor instijgen

Bij contact instijgen en sectors houden

Instijgen na contact/sectoren houden

Instijgen
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KB Spotting Team
Het seizoen is volop bezig!
Trekvogels met lenzen en ladders
Een seizoen? Ja een spotter heeft zijn seizoenen.
Dit is de drukste periode. Dit is het moment dat ze
trekvogels worden. Je komt ze overal tegen. Heel
Europa door.
Her en der zie je ze samentroepen. Niet rond een
waterplas maar rond een vliegveld. Met pak en zak,
meerdere fototoestellen en lenzen, eventueel een ladder
om toch maar boven de anderen uit te komen (of in de
weg te staan).
Bij de minste vliegactiviteit richten alle lenzen zich naar
het vliegtuig en na het nemen van de foto richten alle
neuzen zich naar het schermpje. Dit ritueel herhaalt zich
tientallen keren.
Uiteindelijk zie je dan de resultaten verschijnen op allerlei
media. En die foto’s mogen er zijn. Onwaarschijnlijk welke
prachtige dingen er tegenwoordig gemaakt worden. En
snel! Is het niet dat de foto’s er dezelfde dag nog op
staan, dan toch zeker de dag erna.
Wat was het vroeger toch anders. 1 tot 2 foto’s per toestel
ivp 100. Rolletjes wisselen om de haverklap. Naderhand
die rolletjes binnen doen bij de fotograaf en dan een hele
tijd wachten om te zien dat de opnames mislukt waren.
Maar ook KeeBee is veranderd. De vroegere ‘ziekte’ die we
waren is veranderd in een super mooie samenwerking. De
resultaten van de spotters worden met plezier gebruikt
voor allerlei PR doeleinden. De openheid naar de
bevolking is hierdoor een beetje mee tot stand gebracht
door de spotters. Zo zie je maar, het kan verkeren.
Een bijkomend fenomeen is dat we ook aan de baan een
oogje in het zeil houden. Niet verkeerd in deze huidige
periode. En dan denk ik niet alleen aan de dingen die ons
dagelijks op het nieuws getoond worden, maar ook de
talrijke bezoekers van jeugdbewegingen die de gevaren
van een vliegveld niet kennen.
En dat vliegveld willen we veilig houden. Ons eigen
KeeBee.
Aan vliegbewegingen geen gebrek. Soms wel wat minder
door de vele oefeningen die mekaar in sneltempo
opvolgen. Hier komt dan nog de belangrijke inzet in het
oosten bij. Als je dat alles bij elkaar neemt dan begrijp je
dat dat voor heel het personeel een zware taak is om te
volbrengen.
Maar de spirit blijft er goed in. 349 mocht zelfs hun 75
jarig bestaan vieren met een prachtige FA-70.
De tigers van 31 SQN met hun special Naval Tigre

behaalden voor de 2e maal achter elkaar de “Silver Tiger”
binnen. Wat een prestatie.
Ook OCU SQN mocht vieren, hun 30 jaar jubileum. Hier
wil ik toch héél graag een dankwoordje richten aan
OCU voor de geboden kans om een ‘special paint OCU
30 years’ te mogen ontwerpen voor de FB-24. Wat een
unieke ervaring als je ziet hoe het finale ontwerp door de
paintshop en de sealing sectie op een perfecte manier
worden omgezet op het toestel. Afdelingen die niet zo
vaak in de picture staan maar absoluut een dikke pluim
verdienen.
Zo nu kunnen we weer verder met dat drukke seizoen. Er
staat nog heel wat op het programma. Zowel in binnenals buitenland.
Het begint zelfs bij velen al te kriebelen voor de BAF-days
2018 die in Brogel zullen door gaan.
Maar ja, eerst nog andere projecten met als afsluiter
Sanicole 40. Gaat een geweldige editie worden. De 3
jaren van Gizmo zitten er dan ook al op. Job very well
done !!!
But…..who’s next?
Voor iedereen een fijne vakantie toegewenst en veel
plezier met spotten vanwege KBSpotting.

Peter Scheelen

© Gert Bollen
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Bij ons in KBAM
Het Kleine-Brogel Air Museum
Evolutie van de schietstoel in de schoot van de 10de Wing
In de editie van “Bij ons in Kee Bee’ van juli 2016
hebben we het relaas gegeven van de oprichting van
het KBAM alsook de werking ervan. In de volgende
edities zoeken wij bepaalde deelaspecten (personen,
organisaties, materiaal, feiten…) uit de historiek
van de 10 WTac summier te belichten. Voor meer
diepgaande informatie of opzoekingen ben je altijd
welkom in het KBAM.
“EJECT! ……..EJECT! ……… EJECT!”
Evolutie van de schietstoel in de schoot van de 10de
Wing (Deel 1)
Als we nieuws vernemen over een ongeval met een militair
gevechtsvliegtuig, horen we gelukkig meestal “de piloot kon
zich redden met zijn schietstoel”. De stoelen van de huidige
generatie gevechtsvliegtuigen zijn immers zeer performant
geworden. Daardoor zijn de overlevingskansen van een
piloot in extreme noodgevallen zeer hoog geworden,
zelfs wanneer bij lage hoogte en lage snelheid fracties
van seconden beslissend zijn. Dit is niet altijd zo geweest.
De evolutie van de mogelijkheden van de schietstoelen
loopt immers parallel met de evolutie van de vliegtuigen.
Daarom is het eens interessant om deze evolutie na te
gaan, in het bijzonder betreffende de toestellen die in
dienst waren en nog zijn binnen de schoot van de 10de
Wing.

Als Orville en Wilbur Wright op 17 december 1903 erin
slagen voor het eerst een werkelijke vlucht uit te voeren
met een bestuurbaar vliegtuig, stelt zich tegelijkertijd
het probleem “Hoe kan de piloot zich redden als het
vliegtuig gaat neerstorten”. De broers worden er zelf mee
geconfronteerd wanneer op 17 september 1908 Orville
door een technisch falen neerstort en zijn passagier, Lt
Selfridge, om het leven komt. Al gauw wordt de parachute,
waarvan de grote principes door Leonardo Da Vinci
in de 16de eeuw zijn vastgelegd, als het redmiddel bij
uitstek aanvaard. Op 1 maart 1912 maakt U.S. Army
Captain Albert Perry in de Verenigde Staten de eerste
parachutesprong uit een vliegtuig “met vaste vleugels”
(daarvoor waren er al geslaagde parachutesprongen uit
of vanonder ballons). Hij gebruikt daarbij al een parachute
opgeplooid in een “pack” die aan zijn lichaam bevestigd
is. Tijdens WO I wordt de parachute het redmiddel voor
de bemanningen van observatieballons wanneer deze in
brand worden geschoten. Naar het einde van de oorlog
wordt de parachute voornamelijk in de Duitse Luchtmacht
meer en meer gebruikt door de bemanningen van
vliegtuigen, aan de geallieerde kant vindt men het dragen
van een parachute “slecht voor de fighting spirit” . Tijdens
het Interbellum worden de parachutes compacter en
eenvoudiger in gebruik, zodat het een standaarduitrusting
wordt van de vliegtuigbemanningen.

De Heinkel 280 was het eerste gevechtstoestel met een schietstoel
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In de aanloop van en tijdens WO II worden de jachtvliegtuigen
sneller en sneller. Topsnelheden van meer dan 500, 600
tot zelfs 700 kilometer per uur worden de standaarden.
Ten gevolge van de kleine cockpitruimte, de soms hoge
G-krachten tijdens controleverlies en de hoge windsnelheden
rond het vliegtuig wordt de traditionele manier om in geval
van nood het vliegtuig met de parachute te verlaten, steeds
moeilijker. Na bovenmenselijke inspanningen om de cockpit
te verlaten, verliezen veel piloten bij een “bail out” toch
nog het leven omdat zij op te lage hoogte zijn of in botsing
komen met het staartvlak of andere delen van het toestel.
Zoals Hauptman Joachim Marseille, Duitse topaas in NoordAfrika met 158 overwinningen: bij een “bail out” uit zijn
nieuwe Messerschmidt 109 G-2, in brand is gevlogen na een
gebroken olieleiding, komt hij in botsing met het staartvlak
en stort met ongeopende parachute neer.
Al in 1916 vraagt de Brit Everard Calthorp, wiens vriend
Charles Rolls (van de firma Rolls-Royce) in 1910 omkomt bij
het eerste ongeval met een gemotoriseerd vliegtuig in GrootBrittannië, een patent aan voor een “reddingsysteem om
piloten snel het vliegtuig te laten verlaten”: na het trekken
van een hendel wordt de stoel gekanteld, de parachute door
middel van samengeperste lucht ontplooid en de piloot uit
het vliegtuig getrokken.

De eerste echte schietstoelen worden tijdens WO II
tegelijkertijd in Duitsland en Zweden ontwikkeld door Heinkel
en SAAB. Deze stoelen worden uit het vliegtuig geschoten
met samengeperste lucht. Het eerste gevechtstoestel met
een dergelijke stoel is de Heinkel 280 straaljager waarvan
er slechts negen worden gebouwd. Op 13 januari 1942
maakt de Duitse testpiloot Helmut Schenck voor het eerst
met succes gebruik van zijn schietstoel wanneer zijn Heinkel
280 op 2400 meter onbestuurbaar wordt door ijsvorming.
Ook nog andere Duitse toestellen worden met schietstoelen
uitgerust o.a. de Heinkel 219 “Uhu” nachtjager en de
Dornier 335 “Pfeil” die zowel een propeller had vooraan
als achteraan. De lichte straaljager Heinkel 162 “Spatz
(mus)” wordt ook uitgerust met een nieuwe schietstoel die
wordt afgevuurd met exploderende patronen in plaats van
samengeperste lucht . De werking van deze stoelen beperkt
zich echter enkel tot het buiten het toestel brengen van
de piloot. Deze moet zelf daarvoor de canopy afwerpen
en eens buiten het toestel, de riemen losmaken en de
parachute openen.
De eerste test in de lucht van de SAAB schietstoel met
samengeperste lucht wordt gehouden op 27 februari 1944.
Na een botsing in de lucht maakt Lt Bengt Johansson op 29
juli 1946 in een SAAB J-21 (uitgerust met een duwpropeller)
voor eerst echt gebruik van deze stoel.
Gezien de steeds hogere snelheden van de straalvliegtuigen
en het doorbreken van de geluidsmuur, wordt het na
WO II duidelijk dat schietstoelen essentieel zijn voor de
overlevingskansen van piloten. In de Verenigde Staten
krijgen de fabrikanten van militaire vliegtuigen toegang
tot alle informatie van de Duitse projecten inzake
schietstoelen. De Amerikaanse luchtmacht verwacht dat de
vliegtuigconstructeurs, zoals Lockheed, Republic, Northrop
en North-American, zelf een gepaste stoel ontwikkelen en
integreren in hun ontwerpen. Wel moeten deze stoelen
voldoen aan minimale criteria.
In Groot-Brittannië wordt al tijdens WO II baanbrekend
werk verricht door Sir James Martin van de firma MartinBaker die vanaf het begin de parachute zal trachten te
integreren in de stoel. De US Navy volgt de USAF niet en
gaat vanaf 1945 scheep met de Britse firma Martin-Baker
voor de schietstoelen in haar vliegtuigen. Voor dit artikel
zullen we ons voornamelijk beperken tot de stoelen van de
vliegtuigen die in Kleine-Brogel operationeel zijn geweest.

De eerste schietstoel van de B, C en D versies van de Thunderjet

27

armsteunen die bij activatie van de stoel automatisch naar
voor schuiven om de armen van de piloot te beschermen
tegen de hoge windsnelheid. Om de stoel te activeren
bij uitschieting is hij uitgerust met twee handgrepen:
wanneer de linker naar boven wordt getrokken komt de
linkerarmsteun naar voor en worden de schouderriemen
aangetrokken. Wanneer de rechter handgreep naar boven
wordt getrokken komt de rechterarmsteun naar voor,
wordt de canopy afgeschoten en komt de handgreep om
de stoel af te vuren beschikbaar. Wanneer de piloot daarna
deze trekker met de rechterhand overhaalt, worden de
afvuurpatronen ontstoken en de stoel uitgeschoten. De
verbindingen voor de G-suit, radio en zuurstof worden
automatisch verbroken. Eénmaal buiten het toestel moet
de piloot zelf de riemen losmaken en de stoel wegduwen.
Daarna moet hij (in vrije val) zelf de “D-ring” van zijn
rugparachute trekken om deze te openen.
De acties, die de piloot buiten het toestel nog dient uit te
voeren, maken dat deze schietstoel niet geschikt is voor
uitschietingen aan lage snelheid in combinatie met lage
hoogte. Dit leidt ertoe dat bij problemen onder de 2000 voet
(600 meter), de piloten eerder de voorkeur geven aan

De nieuwe Weber schietstoel voor de E en G versie

Periode F-84 E/G Thunderjet
Vanaf februari 1952 worden 21 F-84 E’s en 213 van de
verbeterde “G”-versie geleverd aan respectievelijk de 2de
Wing te Florennes, de 10de Wing te Kleine-Brogel en de
9de Wing in Bierset. De vorige productieversies van de
Thunderjet, de “B”,”C” en “D”-versies die enkel door de
USAF worden gebruikt, zijn al met een schietstoel uitgerust,
gebaseerd op die van de Heinkel 162. Zoals met het toestel
zelf, zijn er ook veel problemen met deze stoel zodat het
gebruik ervan verboden wordt en de piloten op de oude
wijze “bail out” moeten doen. Na modificaties mag pas
vanaf de “D” versie de stoel gebruikt worden. De echte
operationele productieversies, de “E” en de “G”, krijgen
daarom een volledig nieuwe stoel die door de firma Weber
in opdracht van Republic wordt gebouwd.
Deze stoel kan afgesteld worden in functie van de lengte
van de piloot en kan ook een opblaasbaar rubberbootje
bevatten voor vluchten boven zee. De piloot draagt zijn
eigen aparte parachute op de rug. De stoel is uitgerust met
twee buikriemen en twee schouderriemen die samenkomen
bij een gemeenschappelijke sluiting. De schouderriemen
laten bewegingen van de piloot toe maar worden bij een
schok automatisch aangetrokken. De stoel is uitgerust met

Martin-Baker Mark 1 schietstoel
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het uitvoeren van een noodlanding. Gelukkig is de Thunderjet
stevig gebouwd en waren er toen nog meer open ruimtes in
het landschap, zodat vele noodlandingen goed aflopen.
Daarnaast stelt zich ook het probleem bij een uitschieting
op grote hoogte met temperaturen van -40 of -50 graden:
indien men de separatie van de stoel en het opentrekken
van de parachute te vroeg uitvoert, heeft men het risico
tijdens de daling te bevriezen of door zuurstofgebrek het
bewustzijn te verliezen. En wat indien bij het uitschieten de
piloot gewond raakt zodat hij de nodige acties niet meer
kan uitvoeren …….?
Opmerkelijk is dat de USAF jarenlang vasthoudt aan het
concept van een piloot met zijn eigen aparte rugparachute
te koppelen aan een schietstoel die enkel de piloot buiten
het vliegtuig brengt.

met de Amerikaanse stoelen. Hij wordt ingebouwd in de
Meteor F.8, waarvan meer dan 200 exemplaren in gebruik
zijn bij de Belgische Luchtmacht in dezelfde periode als de
F-84 E/G. De Mk.1 kan alleen gebruikt worden boven 2000
voet, zoals de stoel van de Thunderjet.
Al vlug na de introductie van de Mk.1 neemt MartinBaker de volautomatische Mk.2 in productie (vanaf
1953). Deze stoel wordt in België eerst gebruikt in de
Hawker Hunter F.4, maar retroactief ook in de Meteor
F.8, hetzij als vervanging of als upgrade. De stoel heeft
een ingebouwde parachute, ingebouwde zuurstoffles
en een automatisch separatiesysteem stoel-piloot met
automatische/barometrische opening van de parachute.
De aanvankelijke minimale veilige hoogte voor gebruik
is 500 voet (150 meter). Vanaf 1959 worden de meeste
Mk.2’s gemoderniseerd met krachtigere afvuurpatronen
en andere verbeteringen. Hiermee worden de minimale
gebruikslimieten gebracht op nul meter hoogte aan een
minimum snelheid van 90 knopen.
In 1958 start de USAF een grootscheepse operatie om alle
manuele schietstoelen in bestaande types te moderniseren
en om te bouwen tot automatische versies met betere
prestaties, vergelijkbaar met de evolutie van de MartinBaker stoelen. Daarover meer in deel 2 waar we de
schietstoelen bekijken van de F-84 F Thunderstreak, de
F-104 G Starfighter en de F-16.
Kom gerust ons KBAM eens bezoeken op dinsdag en
donderdag vanaf 13.30 uur en/of neem contact met ons
op voor meer informatie en actuele toegangsvoorwaarden
via onze website op www.KBAM.be.

Martin-Baker Mark 2 volautomatische schietstoel

Ondertussen in Groot-Brittannië……..
Zoals hoger vermeld heeft de Britse firma Martin Baker
al vrij vroeg het plan opgezet om te komen tot een
volautomatische schietstoel, waarbij de nodige functies en
ook de parachute geïntegreerd zijn. Hun eerste model, de
Mk.1 is nog niet automatisch en dus functioneel vergelijkbaar
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Bronnen en foto’s:
- Documentatiecentrum KBAM.
- “De vliegtuigen van de Belgische Luchtmacht 1946-1962”
door John Pacco, J.P. Publications.
- “Naissance et Développement de la base aérienne de
Florennes” door Col Avi BEM e.r. Dambly André, Editions
Studio Real Print.
- “F-84 Thunderjet in action”, Aircraft Number 61 Squadron/
signal publications.
- “90 Years 1st Squadron Stingers”, 2007
- “The history and developments of Martin-Baker escape
systems”, Martin-Baker Ltd 65 years jubilee edition 2010
- The history and developments of Martin-Baker America”,
Martin-Baker Ltd 65 years jubilee edition 2010
- “Flight Safety” USAF magazine (fifties and sixties)
- T.O. AN01-65BJC-1 “Handbook Flight Operations USAF
Series F-84 E Aircraft”
- T.O. 1F-84G-1 “Flight Handbook USAF Series F-84 G
Aircraft”
- T.O. AP 2210 H –AP “Pilot Notes Meteor F.8”
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Club Ten News

Sluit je aan en geniet van de exclusieve activiteiten.
Club Ten = collega’s samenbrengen naast de dagelijkse job

‘Club Ten’ is een vereniging voor alle Onderofficieren
en Beroepsvrijwilligers 10WTAC en heeft als doel het
op regelmatige basis samenbrengen van haar leden.
Jaarlijks organiseren we enkele sociale activiteiten
waaronder 3 speciale maaltijden (met bediening en
een glaasje wijn) en 2 uitstappen. Sommigen onder
jullie alsook de nieuwe collega’ die nog niet met Club
Ten kennismaakten, vragen zich waarschijnlijk af wat
we zoal doen en waar we voor staan. Hieronder even
een korte opsomming en een woordje uitleg over onze
activiteiten en organisaties voor onze Club Ten leden.

➢ Tijdens de jaarlijkse maaltijd ter ere van de KeeBee’ers
die het afgelopen jaar op pensioen gingen, schenkt Club
Ten een exclusief litho aan hun trouwe (ex-)leden.

Overhandiging litho door onze Ondervoorzitter van de Vrijwilligers

➢ Onze BBQ-maaltijd op 14 juni 17 aan Hof Bergendal was
met meer dan 100 deelnemers ons jaarlijkse hoogtepunt,
voortreffelijk verzorgd door het keukenpersoneel van
onze Wing. Ingeval regenweer konden we schuilen onder
de grote tent die Niels S. (Ondervoorzitter Vrijw) plaatste
met hulp van de smaldeelafgevaardigden van onze club.
➢ De jaarlijks door ons georganiseerde uitstappen
worden om hun educatieve en culturele waarde zeer
gesmaakt. Hierbij besteden we uiteraard ook steeds
voldoende aandacht aan het sociale aspect. Per jaar
worden twee groepsbezoeken georganiseerd waarbij
onze leden de mogelijkheid krijgen zich voor één van
beide in te schrijven. Onze laatste uitstap vond plaats
op 1 juni 2017. Een boottocht met ontbijt op de Maas
bracht onze groep van 38 deelnemers naar het bekende
Nederlands dorpje “Thorn”. Het was een zonovergoten
dag waarbij we al varend op de Maas aankwamen
in Thorn. Dit zeer authentieke dorpje ontstaan rond
het jaar 950 kenmerkt zich door de huisjes die ten
tijde van Napoleon allemaal wit werden geschilderd om
Napoleons’ raambelasting te vermijden.
In de pittoreske eet-en drankgelegenheden konden we
genieten van een lekker drankje, waarna we het museum
alsook de abdijkerk met crypte bezochten.
Na goedkeuring door onze schatbewaarder Peter V.,
werden de leden op de terugvaart getrakteerd op een
drankje en jawel, dat smaakte !
Na de boottocht werd ons nog een heerlijke maaltijd
opgediend in ’t Tegelhuuske.
Kortom, wederom een prachtige dag ingericht door Club
Ten!

➢ Jaarlijks krijgen onze leden de mogelijkheid om deel te
nemen aan één van de drie maaltijden die we inrichten,
telkens gevolgd door een Social Call (ook voorzien voor
niet-leden). Tijdens de social call wordt een geschenk aan
onze leden overhandigd die een huwelijk, samenwonend
contract of een geboorte te vieren hadden en dit aan het
bestuur van onze club lieten weten. Aan de echtgenote/
echtgenoot of samenwonende partner wordt telkens een
mooi bloemboeket geschonken.
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Mijn van Blegny met zijn mijngangen

Gezelligheid troef bij een uitstap van Club Ten

De volgende uitstap Club Ten leidt ons op 28 september
naar de “Mijn van Blegny”, waar al sinds de Romeinse
tijd aan kolenwinning wordt gedaan. Na het bijwonen
van een film over de geschiedenis van de mijn, brengen
liftbakken ons tot een diepte van 60 meter onder de
grond, net zoals de vorige generaties dat als échte
“kompels” hebben ervaren. Een voormalig mijnwerker
vertelt er ons in geuren en kleuren over de galerijen en
de destijds gebruikte machines.

We eindigen het mijnbezoek met een culinaire verwennerij
met voldoende ruimte en tijd voor een gezellige en
plezante babbel als toemaatje.
Je ziet, lid worden van Club Ten is een absolute aanrader
en ‘must’ om je collega’s beter te leren kennen!

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-2017”
Of…. Neem contact met:
• Voorzitter Guido Nowak (Smd Mavn – Tf 2368)
• Ondervoorzitter Vanhoof Peter (Bex MT – Tf 2579)
• Één van de commissieleden van uw smaldeel.
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Teutenroute 2017

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 21 mei 2017 de trotse
gastheren voor de achttiende editie van de familiefietshappening ‘De Teutenroute’ en dat samen met de
Noord Limburgse gemeentes Peer, Overpelt, Neerpelt,
Hechtel-Eksel, 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 4.000 deelnemers genieten van een fietstocht
langs de zeven 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.

Diverse live-bandjes zorgden voor de muzikale omlijsting
en extra sfeer.

Teutenroute 2017

De talrijke deelnemers genoten met volle teugen van het
fietsevenement en droegen tegelijkertijd hun steentje bij
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omlijsting en extra sfeer.

De talrijke deelnemers genoten met volle te
steentje bij voor de minder fortuinlijke mede
vliegbasis Kleine Brogel en de FOC De Teu
Liga Comité ondersteunen met elk een che
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Daarbuiten mochten 3 deelnemers op maan
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nemen.
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Alvast van harte welkom op zondag 6 m
fietsevent van onze streek!
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Sport bij ons in Keebee

Benjamin Anciaux: F16 technieker èn atleet
Oriëntatiecross promoten in België
Benjamin Anciaux is op de vliegbasis gekend als een
bescheiden collega die zich zowel op professioneel als
sportief vlak ten volle inzet. Als geboren atleet bestaan
er tal van mogelijkheden zoals pistecompetities,
stratenlopen, ½ marathons, enz… toch ging zijn
voorkeur uit naar het oriëntatielopen. We spraken
met Benjamin en vroegen hem deze roeping eens
nader toe te lichten…

Aflossingswedstrijd “Wisselbeker Rik Thys - 2016
Kort verslag:
Het TrgC Para organiseerde op vrijdag 30 september
de 25ste editie van de “Wisselbeker ADC Rik THYS” te
Leopoldsburg. De Weyervlakte met haar uitgestrekte
duinengordel was de ideale locatie om de wedstrijdzone
in te richten.
Aan dit spektakel namen meer dan 100 ploegen deel. De
Vliegbasis Kleine-Brogel was met 5 ploegen (in totaal 15
deelnemers) sterk vertegenwoordigd.
In 2015 wonnen we de wisselbeker met onze topploeg en
dit jaar werd weer op goud gemikt!
Benjamin, de man in topvorm, nam deel aan de massastart
en liep een feilloos parcours!
Dat resulteerde in een voorsprong van 10’ op de volgende
militaire ploeg. Stefan kreeg als 2de loper de opdracht
om de voorsprong te consolideren. Hij vervulde die rol
prima. Gert liep op ervaring en eindigde dankzij zijn snelle
benen met een kleine voorsprong. Het tactisch plaatje
werd tot in de puntjes uitgevoerd!
Voor het tweede jaar op rij namen we de wisselbeker in
ontvangst, PROFICIAT AAN HET TEAM!

Benjamin: ‘In mijn jeugd heb ik gedwaald tussen
verschillende sporttakken, tot ik oriëntatielopen ontdekte!
Momenteel train ik elke dag op een uitzonderlijke rustdag
na. Omdat de oriëntatiesport in België in verhouding
met andere landen door slechts een 2.000-tal mensen
wordt beoefend en het aantal bossen beperkt is, reis ik
heel vaak naar het buitenland. Vooral naar Zweden, waar
ik de kleuren van de club OK Sghotjortarna verdedig. In
eigen land probeer ik samen met een groep topatleten
de oriëntatiesport meer te promoten en naar een hoger
peil te brengen.
Ik was heel snel gefascineerd door de oriëntatiesport.
De uitdaging om met een hoge snelheid met kaart en
kompas door een moeilijk geaccidenteerd terrein te
lopen, sprak mij enorm aan. Uiteraard beleef ik ook nog
plezier aan mijn ‘gewone’ looptrainingen.’
Benjamin zette in zijn discipline in 2016 topprestaties
neer. Wij geven u graag hiernaast eens een overzicht
van ‘zijn’ topjaar 2016.

Nationaal Kampioenschap Defensie Oriëntatiecross
2016 – Schiftingen & Finale Individueel

NCD ORI 2016 – Schiftingen
10 W Tac organiseerde op 20 oktober de schiftingen in
de Sahara te Lommel.
Op de 8.500m-lange omloop behaalde Benjamin een
1ste plaats met 50’13”.
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NCD ORI 2016 – FINALE

Op 8 november werd door de 1W/B Koks de finale in
de regio van Koksijde georganiseerd.
Daar werkte Benjamin de 9.800m af in een supertijd
van 1u.02’51’’en werd hiermee tot Belgisch kampioen
gekroond, met een voorsprong van meer dan 10’ op
zijn naaste achtervolger!

CISM ORIENTEERING WORLD CHAMPIONSHIPS
2016 in Brazilië

De nationale militaire ploeg oriëntatielopen
nam van 17 tot 23 november in Brazilië, in de
omgeving van Buzios, deel aan het 49ste CISMwereldkampioenschap oriëntatielopen.
In tropische omstandigheden hebben zowel de
Belgische Militaire heren- als damesploeg een
schitterende collectieve prestatie geleverd.
Benjamin liep in aanwezigheid van de wereldtop
een uitzonderlijk sterke wedstrijd en eindigde op
een knappe achttiende plaats op de middellange
afstand.
Benjamin: ‘CISM is altijd één van mijn hoofddoelen
van het jaar. Na mijn prima prestaties op het EK en
WK vertrok ik met vol vertrouwen naar Brazilië. Het
was een korte maar intense week met vele uren
reizen en zware wedstrijden. De wedstrijden werden
deels in een “jungle” gelopen, wat het technisch
gezien extra moeilijk maakte (zie kaartje).

Ik kon op de middellange afstand mijn foutenlast
tot een minimum herleiden, met een 18de plaats
op meer dan 150 deelnemers tot gevolg. Tussen de
wereldtop en vele profs ben ik hier heel tevreden
mee. Dit jaar zal dit CISM-kampioenschap in Finland
plaatsvinden. Uiteraard ben ik heel gemotiveerd om
het daar nog beter te doen!’
Indrukwekkende prestaties in militaire omgeving,
maar Benjamin zet ook buiten de militaire
wedstrijdomgeving knappe resultaten neer.
Benjamin: ‘Vorig jaar was ik de enige Belg die zich
wist te selecteren voor de lange afstand op het WOC
(World Orienteering Championships). Momenteel
sta ik in de world ranking als eerste Belg geklasseerd
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voor de bosoriëntatie, met een 142ste plaats in het
algemeen klassement. Ik koester de ambities om dit
jaar de top 100 in te duiken!’
‘In de winter ligt het seizoen volledig stil. Zoals
andere atleten leg ook ik dan de basis van mijn
uithouding. In januari en februari volgen er
gewoonlijk stages en wedstrijden in het Spanje en
Portugal. Vanaf april begint het seizoen met de
grote aflossingsoriëntatiewedstrijden in Zweden,
waaraan ik deelneem voor mijn Zweedse club. Dan
volgen snel de wereldbekers, CISM, WK en andere
wedstrijden.’
‘Nationaal maak ik intussen deel uit van de
seniorenkern 2017 van het Vlaams Verbond
voor Oriënteringssporten (VVO). Internationaal
ben ik geselecteerd voor de World Orienteering
Championships (WOC) voor aflossing in Estland 2017.
De selectie hiervan gebeurt door een fysieke test en
2 oriëntatie wedstrijden. Zoals elk jaar mik ik op de
boswedstrijden, en dit zowel op de middellange
als lange afstand. De sprints, die in stadskernen
plaatsvinden, laat ik aan mij voorbijgaan. Dit jaar
vond de selectie in Frankrijk plaats. Daar wist ik me
te selecteren voor de aflossingswedstrijden.’
‘Een week voor de WOC vertrek ik al op stage naar
Estland om er de terreinen te verkennen. Doorheen
het jaar plan ik genoeg stages en wedstrijden in om
top te zijn op de CISM en WOC!’
‘Aangezien oriëntatielopen geen Olympische sport
is, is het zeer moeilijk om aanspraak te maken op
een topsportcontract. Met mijn statuut ‘sporter
van hoog niveau’ krijg ik binnen Defensie kansen
om uit te groeien tot een goed atleet. Ik mag dus
helemaal niet klagen, waarvoor ik vooral ook mijn
functionele oversten en collega’ s van het Smaldeel
Maintenance Vliegtuigen en de Sectie Hydraulica
heel dankbaar ben. Ik kan de uitoefening van mijn
functie – waarvoor ik me overigens eveneens ten
volle inzet - en het hoge niveau van sportbeoefening,
dankzij hen perfect combineren. Zoals in een goede
relatie zijn afspraken en een vlotte communicatie
essentieel!’

BENJAMIN’S PROGRAMMA 2017:

Trail MdBn 1/3L te Sugny op 17 Mei 2017
1ste plaats met een toptijd van 1:57’46”, met 4 min.
voorsprong op de 2de.
Competities in de nabije toekomst
25-27 augustus 2017: World Orienteering
Championships Letland
29 september - 01 oktober 2017: World Orienteering
Championships Zwitserland

Sport bij ons in Keebee

National Championship Defense (NCD) TRIATHLON
Goed gezinde (weer)goden
Op donderdag 29 juni 2017 waren wij als 10WTAC op
het domein van ‘de Plas’ in Kelchterhoef (HouthalenHelchteren) gastheer voor het NCD Off road-Triathlon.
De weergoden waren ons uitermate goed gezind en
aan de hand van de inschrijvingen (dubbel aantal
dan verwacht) bleek er opvallend veel interesse
voor dit kampioenschap. Omdat de militaire ploeg
quasi volledig vertegenwoordigd was, beschikten
we voor deze editie 2017 over een ontzettend sterk
deelnemersveld. Het beloofde dus uiterst spannende
wedstrijden te worden.

Bij de masters kon Ronny Driesen uiteindelijk ook de titel
op zak steken. Ook hier moesten we tot het allerlaatste
moment (eerste 3 masters binnen 1 minuut) wachten tot
we de winnaar kenden.
Met 2 kampioenen kijken we zeer tevreden terug op een
knappe, spannende en uitermate boeiende wedstrijd.
De sportsectie

De deelnemers moesten 650 m zwemmen, 20 km
mountainbiken en 5 km lopen. We hadden de wedstrijd
voor de trio’s (1 zwemmer, 1 fietser en 1 loper) gesplitst
van de wedstrijd voor de individuele deelnemers. Om 10
uur mochten de trio’s van start gaan, om 12u00 had dan
de massastart voor de individuele deelnemers plaats.
De wedstrijd voor de trio’s werd betwist tussen een 50-tal
ploegen. Ook hier was het niveau ontzettend hoog. Na
650 m zwemmen (de eersten waren na 8’ uit het water)
kwam Gert Mannaerts voor de 10WTAC knap als 11e uit
het water. Danny Schrayen kon op de mountainbike de
achtervolging inzetten en na 1 ronde (10 km) fietsen lagen
we al op de 4e plaats. Na de 2e ronde mocht Tim Stessens
als 2e het lopen aanvatten. In een ongelofelijk spannende
eindspurt kon Tim in de laatste honderd meter de loper
van 1C/1Gr bijbenen en voorbijsteken. Helaas weken we
blijkbaar even van het parcours af en moesten we na een
klacht helaas de eerste plaats afstaan. Onze 2e ploeg
(Berkmans, Vangeneugden, Geets) legde beslag op een
zeer verdienstelijke 14e plaats.

Jasper Michiels

De massastart van de individuele deelnemers was
indrukwekkend. 80 deelnemers doken vanop het strand
het water in. Met een tiental kandidaat-winnaars kon
niemand de einduitslag voorspellen. Ook 10WTAC had zowel bij de seniors als bij de masters - enkele potentiële
winnaars aan de start. Na het zwemmen kwamen Jelle
Clijsters als 6e en Sander Elen als 17e uit het water. Rony
Driesen mocht als 5e master het fietsparcours aanvatten.
Na het fietsen werd de rangschikking echter danig
door elkaar geschud. Sander mocht als 1e het lopen
aanvatten. Ook hier werd het ongemeend spannend.
Met een eindspurt kon Sander topfavoriet Hans Moonen
enkele seconden achter zich houden. Ook Jelle Clijsters
mocht met een knappe 7e plaats uitermate tevreden zijn.
Ronny Driesen
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Sander Elen

Tim Stessens

Vangeneugden Freddy

Sport bij ons in Keebee
Cross Etienne Gailly op 24 mei 2017
Een straat voorsprong
Ter herdenking aan Etienne Gailly (voormalig
luitenant bij de paracommando’s) organiseert
Defensie jaarlijks de ‘Challenge Gailly’ te Eupen. Deze
aflossingswedstrijd wordt gestreden in teams van elk
vijf deelnemers waarbij de 3 personeelscategoriën
vertegenwoordigd dienen te zijn (vrijwilligers,
onderofficieren & officeren). Elk teamlid loopt op
zijn/haar beurt een loodzwaar parcours van 8,5 km
waardoor gezamenlijk een hele marathon wordt
overbrugd. In 2017 wordt dit evenement voor de
40ste keer georganiseerd en jaarlijks zijn zo’n 900
atleten aanwezig.

op dat we mogelijk een team hadden die een gooi kon
doen naar een podiumplaats. En inderdaad, al snel bleek
dat we vooraan zouden meestrijden voor een medaille.
Precies 2u en 33 minuten na het startschot kwamen
we als eerste en met een straat voorsprong over de
eindmeet. Moe maar voldaan hadden we de eer en het
genoegen de wisselbeker ‘Challenge Gailly’ nog eens mee
naar KeeBee te brengen.

10WTAC was met 5 mannenploegen op 24 mei te Eupen
goed vertegenwoordigd voor de Gailly 2017. Vooral de
mannen van het smaldeel strike security waren talrijk
aanwezig en zetten hun beste beentje voor. Het was een
hele tijd geleden, maar dit keer leek het er weer eens

Proficiat aan het winnende team en de andere ploegen
voor hun inzet en team spirit!

De winnende ploeg bestond uit volgende atleten: Sgt
Ruben Winderickx, Kpl Tim Stessens, Lt Dries Boulpaep,
Sgt Jasper Michiels en 1 Sgt Benjamin Anciaux.

De Sportsectie
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Sport bij ons in Keebee
Opmerkelijke sportprestaties
MTB - Jens Schuermans

Badminton - Marleen Loos

In onze decemberuitgave hebben we uitvoerig het
doen en laten van onze 10W-topsporter MTB Jens
Schuermans belicht.

In het Belgisch Kampioenschap Badminton voor
masters dat op 10 juni in Heusden-Zolder plaatsvond,
liet Marleen Loos een reeks opmerkelijke prestaties
optekenen. Marleen was jarenlang en is nog steeds
op provinciaal en nationaal vlak een gevestigde
waarde. Naast een resem provinciale en nationale
titels werd ze in haar gemeente Heusden-Zolder in
2011 gehuldigd als sportvrouw van het jaar.

Jens trad in het weekend van 1 en 2 juli aan in de UCIwereldbekerwedstrijd mountainbike in Vallnord, Andorra.
Hij eindigde als eerste Belg op een knappe 15de plaats
vóór Ruben Scheire 36ste, Kevin Panhuyzen 38ste en
Didier Bats 45ste.
De Nederlander Mathieu van der Poel stapte in de zesde
ronde uit de wedstrijd. De zege in Andorra ging naar de
Zwitser Nino Schürter.

Proficiat aan beide atleten!

Marleen pakte op dit fel bevochten BK 2017 maar liefst
twee keer goud in de categorieën ‘enkel dames +50’ en
‘dubbel dames +50’, en een keer zilver in het ‘gemengd
dubbel +45’!!

PR News
De wereld van de F16’s!
Op zoek naar goede opvolging.
De pers staat geregeld vol over de opvolging van de
F16, maar niet alleen ons toestel is toe aan vervanging.
Naast heel wat materiële dingen die vernieuwing vergen,
is er ook en vooral dringend nood aan opvolging voor
ons personeel. In vorige edities schreven we al welke
inspanningen KeeBee lokaal doet om Defensie als
werkgever te promoten. Nader beschouwd staan àl
onze activiteiten en organisaties ‘publieke relaties’ (PR)
hoofdzakelijk in het teken van het aantrekken van
nieuwe rekruten. We kijken dan graag ook samen eens
vooruit naar enkele bijzondere activiteiten in 10WTAC
waar ook velen van jullie een rol in spelen.
Of laat me dit artikel toch even inzetten met een topic
over het opvolgingsdossier F16. Sommigen van jullie
zagen op 20 juni 2017 hoe 4 bussen met evenveel
verschillende naties/teams een hele dag onze basis
afschuimden. Op vraag van de staf in Evere bezochten
de (toen nog) 4 ‘contenders’ - die meedingen naar het
grote opvolgingscontract van de van onze F16 - onze
vliegbasis. Ze kregen er de gelegenheid onze installaties,
processen en personeel te zien en hun specifieke vragen
te stellen om hun aanbiedingen zo gedetailleerd mogelijk
te vervolledigen. Oprecht dank aan alle betrokken
KeeBee’ers voor hun inspanning om deze dag vlot en
correct te doen verlopen, merci, thanks, tack! �
Op 8 & 10 september 2017 heeft er de 40ste editie
van de Sanicole International Airshow plaats. Dankzij dit
jubileum vullen er heel wat bijzondere luchtvaartteams
de affiche en het luchtruim boven Hechtel, check zeker
de Sanicole website voor meer details. Een deel van deze
teams ‘parkeert’ zijn toestel in 10WTAC en we maken
op zaterdag 9 september 2017 van deze gelegenheid
gretig gebruik om een internationale ‘spottersday’ te
organiseren. Zo’n 1500 luchtvaartfotografen zakken dan
vanuit alle hoeken van de wereld naar KeeBee af om
een hele dag vliegtuigen te ‘spotten’ en bewonderen
door hun cameralens. Van de gespecialiseerde vakpers
tot de hobbyspotter zal dan naast de startbaan staan
dringen, op eigen meegebrachte plooiladders en met het
duurste fotografiemateriaal, op zoek naar hun mooiste
luchtvaartfoto van het jaar. Een eerdere poging om de
spottersdag te combineren met een familiedag voor
eigen personeel stelde teleur. De families kloegen van te
weinig activiteit/spektakel, terwijl ze intussen de fanatieke
luchtvaartfotograaf voor de voet (lees: lens) liepen (en
andersom). Dus géén interessant dagje voor onze familie,
wèl een unieke belevenis voor de fervente spotters met
aanzienlijke ‘PR-return’ voor Defensie. De spotterdag
genereert via tal van media massaal veel indrukwekkende
foto’s, waar onze luchtmachtteams voor het specifieke
spotterspubliek de kers op de taart zijn. De liefde van de
spotter voor het vliegtuig wordt duidelijk in de ‘art paint’
hiernaast, een fantastisch voorbeeld van een spottersfoto

verrijkt een persoonlijk vleugje ‘kunst’. Bedankt aan Peter
Scheelen van KeeBee Spotting Team voor dit knappe
werk ;-)
Terwijl ik dit schrijf zijn we als 10WTAC onderwerp
van een research door Medialaan. Ze onderzoeken de
mogelijkheid om “de wereld van de F16’s” uit te leggen
aan de Vlaamse kijker. Onder de noemer ‘nieuwsdienst’
wilt men op een relevante manier graag een unieke inkijk
schenken in de werking en de opdrachten van onze
vliegbasis. Wij als 10WTAC, luchtcomponent, Defensie
zijn bereid aan de Vlamingen een tip van onze sluier
op te lichten van wat we doen en hoe we het doen. We
doelen te focussen op ons professionalisme, maar zeker
ook op onze eigenheid en de teamgeest die er onder
onze KeeBee’ers heerst. We zijn ervan overtuigd dat een
kwalitatieve campagne over KeeBee en haar mensen de
harten van vele jongeren (en ouderen) sneller zal doen
kloppen èn veroveren. Het kan een antwoord bieden
op heel veel vragen van de burgers en onze werving
een flinke boost geven. Verwacht je dus mogelijk aan
een reporter die met behulp van een handcamera op
zoek gaat naar de diversiteit aan jobs en mensen die
KeeBee rijk is. Alvast dank voor jullie open houding en
bereidwillige medewerking! �
Naast bovenstaande initiatieven blijft er natuurlijk een
gestructureerd plan om wekelijks beheerst meerdere
school- en andere bezoeken rond te leiden zonder
de operationaliteit te verstoren. Of zoals jullie lezen in
deze rubriek, naast onze hoofdopdrachten werken we
er met onze PR ook aan de allerbelangrijkste schakel
van de luchtcomponent tijdig te vervangen, jullie als
ons bijzondere personeel! Dank hiervoor aan het hele
PR-team 10WTAC, zijnde jullie allemaal! Dank voor jullie
begrip, gedrevenheid, kennis, teamgeest en stijl!
Kapitein Bart Knockaert
Adjunct officier – Officier Publieke Relaties
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PR-Shop
News & promo’s
Een bezoekje aan blok 15
We zetten graag enkele artikels eens extra in de kijker en bieden ditmaal weer enkele souvenirs in superpromo aan!
Kom gerust eens binnen in blok 15 (naast medisch detachement) en maak kennis met onze PR-shop 10W en haar ruime
prijsgunstige aanbod. Je vindt er naast FONAVIBEL artikelen ook allerlei 10W & F16 gadgets voor alle leeftijden.
In promotie zolang de voorraad strekt:

T-SHIRT MET V-HALS

€20

€15

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

F-16 KUNSTSTOFMODEL
schaal 1/48
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€69

Zweedse puzzel

Stuur vóór 1 oktober 2017 uw oplossing
naar het e-mailadres liane.smets@mil.be

Uit de juiste inzendingen wordt een
winnaar geloot, die een keuze mag maken
tussen de blauwe polo ‘Home of the Falcon’
of de ‘Tricolor’ polo, die in onze PR Shop
mag worden afgehaald.

Succes,

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

Proficiat Harry!
Het PR-team
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40th Sanicole Airshow
8 & 10 September 2017
Hechtel - Eksel (B)

Tickets & Info:
www.sanicole.com

