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Lentekriebel..

Nog even en we zien de knoppen aan de bomen 
verschijnen en het gras terug omhoog schieten. De 
natuur snakt naar de lente om zich van zijn beste kant 
te laten zien. Een beetje zoals onze eenheid gesmacht 
heeft naar 2018 om terug op kracht te komen en na de 
inspanningen van 2017 te regenereren. Want dat moet 
het worden: een regeneratiejaar, na een super 2017 
waarin we 52 weken in ODF (Midden Oosten) opereerden, 
18 weken in EAPM, 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 
FWIT 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.

In 2018 maken we wat tijd om de basis opnieuw te 
versterken. Door de focus op operaties en evaluaties 
werden een aantal trainingen op een laag pitje geplaatst, 
zijn een aantal upgrades uitgesteld of hebben we 
bepaalde dossiers even opzij gelegd.  Nu kan dit alles 
ingehaald worden.

Niet dat er een saai jaar zit aan te komen, integendeel. 
Onze laatste klas nieuwe F16-piloten is nog maar pas 
over halfweg in hun opleiding, of de nieuwste lichting 
kwam al uit Cazaux gewaaid. Zij staan ongeduldig te 
trappelen om in de F16 te springen en werken in 
afwachting andere cursussen af. Ze ontplooiden wel al 
mee naar Portugal om de sfeer op te snuiven. Ook op 
technisch vlak moeten er nog een aantal grote inspecties 
ingehaald worden door de vele gegenereerde uren vorig 
jaar, en wordt een nieuwe modificatie voor satellietradio 
in eigen huis op onze vliegtuigen geïmplementeerd. Onze 
mensen van de verdediging beveiligen ondertussen niet 
enkel de Nederlandse F16s in Jordanië, maar zullen ook 
als “Air Mobile Protection Team” inschepen met onze 
C-130s die naar MINUSMA (Mali) vertrekken.

Ook onze infrastructuur ondergaat een opfrisbeurt. 
Ons nieuw hoofdwachtgebouw staat vanaf eind april te 
schitteren aan de hoofdingang, de noodstartbaan krijgt 
een nieuwe toplaag en de eerste spadesteken voor de 
moderne verkeerstoren zitten er ook aan te komen. Onze 

samenwerking met de Genie werd vorig jaar nauwer in 
de aanloop naar de evaluatie. Deze samenwerking zal 
ook in 2018 verder worden uitgediept om her en der 
verfraaiings- en verstevigingswerken in eigen beheer uit 
te voeren. Een eerste resultaat was het “petarderen” 
(neerleggen door explosieven) van een wachttoren in het 
CAS.

De grootste uitdaging voor ons allen is om voldoende 
gemotiveerde mensen te overtuigen voor een job bij  
Defensie en bij uitbreiding  inonze eenheid. De vele 
bezoekers die we in de 10de Wing  ontvangen en 
rondleiden zijn allemaal enthousiast over het werk wat 
hier wordt geleverd, maar hun reactie verraadt ook dat 
er eigenlijk weinigen nog goed weten waarvoor Defensie 
of de Luchtmacht staat. Keebee heeft samen met 
Comopsair resoluut de vlucht vooruit gekozen en stelde 
gedurende een jaar zijn deuren open voor een gedreven 
videoreporter die alles mocht vastleggen. Het resultaat is 
een mooie, eerlijke serie die momenteel op VTM wordt 
uitgezonden. Hopelijk spreekt de 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…
Veel leesplezier

Geert
BaseCo

Voorwoord

Super 2017 waarvoor dank aan alle KB’ers

2017 - Focus op strike 2017 - Focus op strike

2017 - Focus op strike

2017 - 18 weken EAPM

2017 - 25 weken OVG2017 - 52 weken in ODF

2017 - 20 weken OSG

M Gp - Grote inspecties & modificaties

OCU F-16 Class ‘18

Nieuwjaarsreceptie - Overhandiging Cheque MS

Vs Gp - Air Mobile Protection  Team (AMPT) VTM reportage F-16 
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De eerste stappen in de vorming van de nieuwe 
Air Commando’s (AirCdo) 2018 werden aangevat in 
november 2017. Tien kandidaten AirCdo boden zich 
op maandag 20 november 2017 aan voor de stage B 
Commando (BCdo) te Marche-les-Dames. Tijdens deze 
stage worden de kandidaten AirCdo onderworpen aan 
een stevige karaktertraining, maar ook commando- en 
overschrijdingstechnieken komen aan bod. Na drie 
intense weken mochten vier KeeBee’ers het brevet B Cdo 
in ontvangst nemen.

De volgende stap in de vorming tot AirCdo werd gerealiseerd 
tijdens de stage AirCdo die dit jaar door de 10W Tac werd 
georganiseerd. Van 29 januari tot en met 02 februari 
werden de stagiair onderlegd aan een aantal technische en 
fysieke proeven. Tijdens de stage AirCdo wordt gefocust op 
het schieten (SOIT), de zelfverdediging met blote handen 
(FTMA) en het werken in stedelijke omgeving (MOUT). De 
kandidaten worden zowel fysiek, als mentaal op de proef 
gesteld.

Alsof de vorming met bijhorende testen nog niet veeleisend 
genoeg was, deed 
moeder natuur er nog 
een schepje bovenop. 
Wind, regen afgewisseld 
met sneeuw en 
temperaturen rond het 
vriespunt waren geen 
uitzondering. 

Uiteindelijk slaagden 9 van de 10 Nederlandstalige 
kandidaten (ook de gebrevetteerde A Cdo werden tijdens 
de stage Air Cdo opgevist) in de stage en mogen nu met 
trots het insigne van Aircommando dragen.

Invincibiles et recti

LT Govaers 

Op 1 maart 2018 organiseerde het smaldeel Strike Sy 
een ‘leadershipday’. Het werd geen alledaagse kaderdag, 
waarop de focus gelegd wordt op de werking binnen 
het smaldeel. Deze dag stond in het teken van het 
toekomstig functioneren van de jonge leiders binnen 
het smaldeel. Een absolute meerwaarde voor onze 
nieuwe Sergeanten en Luitenanten, maar ook voor de 
oudere garde (de ‘oldtimers’).

De smaldeelcommandant kon voor deze ‘Leadershipday’ Ere 
Brigade-Generaal Philip VAN IMPE ontvangen. Betrokkene is 
de drijvende kracht achter het ‘platform voor leiderschap’ 
en publiceerde in 2017 de brochure ‘Leading by example’ , 
een waardevol naslagwerk met tal van interessante tools ter 
bevordering van ‘Leadership’.

De dag begon op een interactieve wijze, onmiddellijk met de 
deur in huis vallend, dienden we de positieve en negatieve 
kenmerken van leiderschap in kaart te brengen. De hele 
dag was interactief opgebouwd, waardoor de theoretische 
lectuur heel toegankelijk werd voor de deelnemers. Tijdens 
een persoonlijkheidstest werd iedereen geconfronteerd 
met zichzelf, waardoor ieder voor zich kon bepalen welk 
type leider er in elk individu zit. De dag werd afgesloten met 
de valkuilen en tips (voorbeelden en ervaringen) van de 
spreker, waaruit heel wat interessante informatie te halen 
was voor het toekomstige functioneren binnen Defensie.

De ‘Leadershipday’ was zeer verrijkend en dit mede dankzij 
het enthousiasme van Ere Brigade-Generaal Philip VAN 
IMPE. Het is een aanrader om dit binnen de 10W TAC op 
regelmatige basis te organiseren. 

Sgt Op De Beeck, 
Sgt Holmgren
1Lt Collée

Verdedigings- en steungroep
Aircommando 2018
Een stevige (karakter)training!  

‘Leadershipday’ smaldeel strike security
“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader” John 
Quincy Adams (1825 – 1832)!  
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Maintenance Groep
Herontplooiing uit Jordanië
Het harde werk achter de schermen  

Na anderhalf jaar Operatie Desert Falcon (ODF) van op 
Muwaffaq Salti Air Base in Jordanië werd België op het 
einde van 2017 voor de vliegoperaties afgelost door de 
Nederlandse Luchtmacht. Tegelijkertijd nam België de 
bewaking van het nieuwe Nederlandse detachement 
over. Dit betekende ook dat zowel ons personeel, de 
vliegtuigen, voertuigen en al het materieel nodig om 
de vliegoperaties te ondersteunen moesten terugkeren 
naar België.  De terugkeer van de F-16’s en het personeel 
kwamen uitgebreid in het nieuws. Achter de schermen 
werd er echter door een groep specialisten hard gewerkt 
om het materieel en de voertuigen terug te zenden en 
de overdracht aan Nederland vlot te laten verlopen.

Tijdens ODF maakte België gebruik van Nederlandse 
middelen in bruikleen. Daarnaast was het logement 
voorzien in gehuurde lokale infrastructuur die Nederland 
van de Belgen zou overnemen. De overgave aan Nederland 
ging dan ook gepaard met een uitgebreide HOTO (Hand 
Over/Take Over), die verschillende facetten omvatte en 
voorbereid en uitgevoerd moest worden door het personeel 
van de laatste rotatie ODF.

De HOTO-inspecties van materieel, voertuigen en 
infrastructuur door ingevlogen Nederlandse specialisten 
werden wekenlang voorbereid door het Belgische personeel 
ter plaatse met steun van vertegenwoordigers van het 
hoofdkwartier. Er werden ook inspanningen geleverd in 
minder evidente domeinen zoals Milieu en Welzijn, waarbij 
Belgische contactteams ontplooiden om de Nederlandse 
specialisten te ontvangen en te begeleiden. Onderhoud 
en de documentatie ervan werden gecontroleerd, laatste 
herstellingen werden uitgevoerd, afval werd afgevoerd en er 
werd zelfs een gezamenlijke opkuisactie van de verschillende 

zones gehouden. De gedetailleerde voorbereiding maakte 
dat de HOTO uiteindelijke zo goed als vlekkeloos verliep en 
de chef van het Nederlandse team de inspanningen van het 
Belgische detachement prees.

De grote lijnen van de herontplooiing zelf waren 
al voorbereid door het hoofdkwartier in Evere en het 
commando van de laatste rotatie werd hierover vóór de 
ontplooiing reeds gebrieft. De praktische uitwerking was 
echter hun verantwoordelijkheid eenmaal in Jordanië. De 
herontplooiing zou uitgevoerd worden door een ReDeploy 
Task Force (RDTF ODF). Dit team zou bestaan uit een deel 
van het personeel reeds ontplooid tijdens de hele rotatie en 
zou aangevuld worden met specialisten die tegen het einde 
van de operatie zouden invliegen.

Van zodra de laatste rotatie in regime was, werden er 
periodieke meetings met de verschillende specialiteiten 
ter plaatse georganiseerd. De inspanning bleek immers 
niet eenvoudig en inputs van iedereen waren nodig om te 
garanderen dat de operationaliteit van de F-16’s op geen 
enkel ogenblik in het gedrang zou komen en dat alles 
efficiënt en effectief zou verlopen.

In een eerste fase werd er een volledige inventarisatie 
van het aanwezige materieel, de uitrustingen en de stocks 
gedaan. Er werd nagegaan of de reële situatie overeenkwam 
met die in het geïntegreerde logistieke beheerprogramma 
ILIAS. Dit werk werd uitgevoerd door de FAK (Fly Away Kit) 
managers van ODF, als het ware de magazijniers ter plaatse. 
Vervolgens moest er nagegaan worden welke artikelen 
naar België moesten terugkeren. Overleg met verschillende 
entiteiten binnen Defensie gaven uitsluitsel over het 
terugsturen van materieel, een overdracht aan Nederland 
voor bruikleen, eventuele schenkingen of vernietiging. 

Na de definitie van het te transporteren materieel moest er 
een transportplan opgesteld worden. Dit bleek een complexe 
oefening waarbij rekening gehouden moest worden met de 
behoefte aan het materieel in België, de beschikbare plaats 
per transportmodus, het aantal beschikbare containers, 
de aard van het materieel (gevaarlijke of militair gevoelige 
middelen) en de voorziene planning voor de verschillende 
transportmodi. Er waren drie verschillende manieren voor 
de terugkeer van het materieel: een gecharterde Antonov 
An-124 zou containers laden, een deel van het materieel 
zou na wegtransport door een Jordaanse burgerfirma 
vanuit de havenstad AQABA over de zee naar België 
keren en een minimum aan materieel zou met militaire 
transportvliegtuigen teruggevlogen worden.

De ontwikkeling van deze plannen gebeurde in nauw overleg 
met de Movement Control Group (MCG) en het Movement 
& Transport Control Center (MTCC) voor het zeetransport 
en met het European Air Transport Command (EATC) via het 
MTCC voor het luchttransport. Een bijkomende moeilijkheid 
in deze inspanning bestond uit het feit dat door externe 
factoren de tijdslijnen voor de verschillende transporten 
constant wijzigden.

Er werd tevens een analyse gemaakt van het materieel dat 
eventueel al voor het einde van de F-16 operaties reeds 
kon terugkeren. Het spreekt voor zich dat dit zeer beperkt 
was, maar een analyse van de wapeninzet en het aantal 
resterende dagen met operationele vluchten leverde een 
vervroegde terugkeer van een kleine twee equivalenten 
C-130 met routinevluchten vanuit andere operatietonelen 

op. Deze ladingen bestonden voornamelijk uit geleidingskits 
voor wapens en niet-essentieel steunmaterieel.

De laatste operationele vlucht vanuit Jordanië vond plaats 
op 24 december 2017. Na deze vlucht kon er begonnen 
worden met het ombouwen van de vliegtuigen in de 
configuratie voor de overvlucht naar België. Deze werd 
voorzien op 26 december 2017 en ging gepaard met 
een mediaevent in Kleine Brogel. Een uur na take off 
van de vliegtuigen richting België werden ze niet meer 
verondersteld terug te keren naar Jordanië en kon de 
hoofdinspanning van de herontplooiing beginnen.
Techniekers startten met het opruimen van gereedschappen 
en testmaterieel. Er werd begonnen met het kuisen en 
voorbereiden van het Ground Support Equipment (GSE) 
voor de terugkeer. Het steunpersoneel Ops maakte hun 
werklocatie leeg. De Nederlandse infrastructuur werd 
gekuist en op 28 december overgedragen. De dag 
daarna vertrok de ‘main party’ (het grootste deel van het 
detachements personeel) terug naar België.

Op dit ogenblik bleef er een detachement achter dat 
bestond uit een Director of Maintenance Operations (DMO), 
ondersteunend technisch personeel, FAK managers, een 
MCC (Movement Coordination Center) en versterkingen 
van de MCG, CIS-specialisten (Communications and 
Information Systems), een minimum aan administratief 
personeel en een vertegenwoordiger van de logistieke tak 
van ACOS Operaties & Training. Een deel van hen vertrok 
reeds na enkele dagen, maar de grootste groep van 25 
personen bleef tot  10 januari  2018. Nadien bleef er nog 
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slechts een nawacht van zes personen ter plaatse, die 
zouden instaan voor het laden van de laatste vliegtuigen en 
de ondersteuning van het weg- en zeetransport.

Het resterende werk was een complex samenspel tussen 
de resterende logistieke specialisten. Al het verzamelde 
materieel werd overgemaakt aan de FAK managers. Zij 
verzorgden de transfer van al het materieel in ILIAS, 
evenals de verpakking en het aanbrengen van labels erop. 
Eenmaal dit gebeurd was werden de artikelen opgepikt 
door de specialisten van het MCC, dat bestaat uit chauffeurs 
speciale voertuigen (heftuigen en laadvoertuigen voor 
vliegtuigen), vrachtwagenchauffeurs en specialisten in het 
laden, palletiseren en voorbereiden van transporteerbaar 
materieel. Alles werd door hen gewogen en het zwaartepunt 
moest bepaald worden voor grote items om een veilig 
transport te garanderen.

Tegelijkertijd werden de voertuigen door een specialist 
voorbereid voor het transport via de zee. Al het andere 
materieel voorzien voor terugkeer met zeetransport of 
met de Antonov moest ingeladen worden in containers. Dit 
moest gebeuren volgens strenge richtlijnen die verschillen 
voor de transportmodi. Al het materieel werd veilig en goed 
bevestigd in de containers geladen. Daarnaast werden er 
ook nog paletten voor transport met militaire vliegtuigen 
voorbereid.

Bij dit alles moest er rekening gehouden worden met de 
speciale voorschriften voor gevaarlijke goederen en munitie. 

Buiten het fysieke werk moest er ook voor al het transport 
een opvolging in onze militaire database ‘ILIAS’ zijn en 

moest alle administratie in orde gebracht worden. Hiervoor 
werden het MMC-personeel bijgestaan door specialisten 
van de MCG, die zorgden voor de communicatie met alle 
betrokken burgerpartijen.

Bij al het bovenstaande werk zorgde intensief overleg ervoor 
dat er steeds juiste prioriteiten gegeven werden opdat het 
materieel in een efficiënte volgorde werd aangeleverd 
aan de verschillende logistieke specialisten. Hierbij moest 
er ook rekening gehouden worden met de verschillende 
planningstijden voor de transportmodi. 

Uiteindelijk werden er 12 containers bij een ijzige wind ’s 
nachts geladen in de Antonov-124. Dit was een spectaculaire 
inspanning die veel precisiewerk vergde en niet in het 
minst bemoeilijkt werd door een taalbarrière tussen de 
Belgische specialisten en het boordpersoneel van het 
transporttoestel.

Voor het zeetransport werden er een kleine twintig 
vrachtwagens geladen met 18 containers en 11 voertuigen. 
Een voertuigtechnieker van Kleine Brogel en iemand van 
MCG vergezelden het transport naar de zeehaven om de 
lading van alle voertuigen te garanderen en op pannes te 
reageren.

Daarnaast werd er nog voor vier equivalenten C-130 cargo 
geladen op paletten.

Na de verzending van het materieel was de inspanning 
echter niet afgelopen. Op verschillende locaties in Europa 
werden de vliegtuigen en schepen ontladen en werd het 
materieel naar Kleine Brogel getransporteerd. Op het 
allerlaatste moment werd er beslist de Antonov in Kleine 

Brogel te laten landen, waardoor deze ook nog ontladen 
moest worden.

Al het materieel werd in de 10W TAC verzameld. Het 
materieel dat geen deel uitmaakt van een FAK werd verdeeld 
naar de magazijnen van oorsprong binnen en buiten de 
eenheid. De FAKs werden naar de verschillende magazijnen 
binnen de eenheid verdeeld voor herconditionering.

Al het bovenstaande werk werd uitgevoerd in suboptimale 
omstandigheden: tijdens de Belgische herontplooiing 
werden de Nederlandse vliegoperaties opgestart en 
hun logistieke voetafdruk was aanzienlijk groter dan de 
Belgische. Dit zorgde voor een gebrek aan ruimte voor 
opslag- en werklocaties, hetgeen een continue flexibiliteit en 
voortdurend overleg vereisten van beide partijen. Daarnaast 
waren er beperkingen in de beschikbare CIS-infrastructuur 
die gedeeld moest worden met de Nederlanders en was 
er slechts zeer minimale steun beschikbaar vanuit België 
door de vakantieperiode. Logistieke problemen bij de 
Nederlanders zorgden er voor dat we hen vaak een handje 
moesten toesteken bij hun ontplooiing terwijl onze focus 
bij onze herontplooiing lag. Op dergelijke momenten is een 
goede internationale verstandhouding tussen specialisten 
van essentieel belang.

Een herontplooiing mag dan wel niet erg zichtbaar zijn, 
het is wel degelijk een complexe logistieke operatie binnen 
een operatie, die een goede voorbereiding vergt en enkel 
succesvol kan zijn door ervaren en gedreven specialisten, 
zoals het personeel uit de 10W TAC. 

Eli FRANSEN, DMO ODF 17-11
Björn VERDEYEN, MCC Director ODF 17-11
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een aantal familiarisatievluchten bij dag en bij nacht om 
vertrouwd te worden met het Baltische luchtruim en de 
plaatselijke vliegprocedures, vatten de Belgische F-16’s 
op 1 april 2004 hun taak van luchtpolitie aan.
De Belgische Luchtcomponent beschikt over twee 
eenheden die met de F-16 uitgerust zijn: de 2de Tactische 
Wing in Florennes en de 10de Tactische Wing in Kleine-
Brogel. Om beurt vervulden ze gedurende de helft van 
de zending de rol van leidende en van ondersteunende 
eenheid. Er waren te allen tijde twee F-16’s van QRA 
dienst, klaar om binnen de 15 minuten op te stijgen, 
24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Tijdens hun eerste 
ontplooiing naar de Baltische Staten, die van 1 april tot 
30 juni 2004 duurde, maakten de Belgische piloten een 
honderdtal trainingsvluchten, ook gekend als “Tango 
scrambles” (T van Training). Daarnaast voerden ze één 
enkele operationele of “Alpha scramble” (A van Alert) 
uit. Dat gebeurde op 2 juni toen een Learjet 35 het 
Russisch luchtruim verliet en juist ten noorden van 
Estland passeerde zonder de correcte elektronische 
identificatiesignalen uit te zenden.
Op politiek vlak werden heel wat inspanningen gedaan 
om de goede relaties met Rusland te bewaren. Door een 
beperkt aantal toestellen van een klein land te ontplooien, 
kon de perceptie van een bedreiging vanwege de NAVO 
geminimaliseerd worden. Anderzijds symboliseerde de 
ontplooiing de wederzijdse verdediging die de essentie 
vormt van de Atlantische alliantie en die voor alle leden 
geldt, groot of klein, oud of nieuw. Voor de Baltische 
Staten stond ze symbool voor hun toetreding tot de 
Westerse wereld.

Moeilijke meteorologische condities en verbeterde 
infrastructuur
De verschillende lidstaten van de NAVO vervullen de 
taak van luchtpolitie boven de Baltische Staten op basis 
van een beurtrol. In het begin duurde een rotatie 
drie maanden, maar vanaf 2006 vond de aflossing om 
de vier maanden plaats. Een ontplooid detachement 
bestaat gewoonlijk uit vier of vijf vliegtuigen en 50 
à 120 personeelsleden. De Belgische detachementen 
schommelden altijd rond het minimale aantal van 50 
mannen en vrouwen. Generaal Vansina legt uit waarom: 
“Hoewel de F-16 al ongeveer vier decennia in dienst is 
bij de Belgische Luchtmacht en Luchtcomponent, blijft 
hij in vergelijking met de meeste van zijn potentiële 
tegenstanders een uiterst geschikt gevechtsvliegtuig. 
Dat is niet alleen te danken aan de vele technische 
verbeteringen die het toestel regelmatig onderging, maar 
ook aan het feit dat het door zijn jarenlange dienst een 
uiterst matuur en betrouwbaar wapensysteem geworden 
is dat niet alleen gemakkelijk in onderhoud is, maar dat 
ook perfect beheerst wordt door zijn planners, piloten, 
grondploegen en onderhoudspersoneel.”

“No Reds in Belgian Blue” was het officieuze motto van 
het 349steSmaldeel toen het tijdens de laatste jaren 
van de Koude Oorlog nog als jachteenheid in Bevekom 
gebaseerd was. Het was tijdens een bezoek aan Estland 
eind vorig jaar dat Generaal Frederik “Fred” Vansina, 
Commandant van de Luchtcomponent, deze leuze als 
het ware extrapoleerde naar de bijdrage die Belgische 
F-16’s op dat ogenblik leverden aan de Enhanced Air 
Policing Mission (EAPM) vanop de vliegbasis van Ämari. 
“Het is aan de grenzen van de NAVO dat de beveiliging 
van ons nationaal grondgebied begint. Door DAESH in 
het Midden-Oosten te bestrijden, verhinderen we dat ze 
ons land rechtstreeks aanvallen. Door deel te nemen 
aan een versterkte en geloofwaardige luchtverdediging 
aan de oostgrens van de NAVO tonen we onze grote 
vastberadenheid om niet alleen ons eigen luchtruim, 
maar op collectieve wijze ook dat van onze geallieerden 
te beschermen tegen iedere mogelijke tegenstander.”

Van Warschaupact tot NAVO
Toen tegen het einde van de jaren 1980 in de Sovjet-Unie 
grotere politieke openheid ontstond en verregaande 
economische hervormingen doorgevoerd werden, riepen 
de drie Baltische Staten – Estland, Letland en Litouwen – in 
1990 en 1991 hun onafhankelijkheid van de USSR uit. De 
onafhankelijkheids-verklaringen werden op 6 september 
1991 door de Sovjet-Unie erkend, die korte tijd later 
de terugtrekking van haar troepen aankondigde. Deze 
begon het jaar daarop en was tegen 31 augustus 1993 
voltooid. De nieuwe strategische doelstelling van de pas 
onafhankelijke staten was een militaire en economische 
integratie in het Westen in het algemeen en in West-
Europa in het bijzonder. Op 29 maart 2004 werden ze lid 
van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) en 
op 1 mei vervoegden ze de Europese Unie (EU).
Na de aankondiging van de terugtrekking van de 
Sovjettroepen moesten de Baltische staten vanaf 1992 
hun eigen defensiestructuren uitwerken en invullen, 
inclusief hun luchtmachten. Hun financiële middelen 
waren echter beperkt zodat ze in het begin enkel gebruik 
konden maken van materieel dat de Sovjettroepen 
achterlieten. In een later stadium kregen ze vanuit 
het Westen bijkomende uitrusting en bijstand op het 
vlak van defensie en veiligheid, maar ook dat bleek 
onvoldoende omdat de overgang van een centraal 
gestuurde economie naar een vrije markteconomie en 

van militaire steun van een bezettingsmacht naar een 
eigen nationale landsverdediging voor de Baltische Staten 
tijdens de eerste jaren van hun onafhankelijkheid te 
groot was. Door de Europese Unie in 2004 te vervoegen, 
genoten ze een aanzienlijke financiële en economische 
steun om hun infrastructuur en industriële capaciteit te 
verbeteren, maar de middelen om hun strijdkrachten 
te moderniseren en ze op het niveau van de NAVO te 
brengen, bleven echter te klein.

Belgische pioniers
Omwille van hun beperkte, nagenoeg onbestaande 
luchtmiddelen vroegen de Baltische Staten om zo 
snel mogelijk de NAVO te mogen vervoegen. Op 17 
maart 2004 keurde de Noord-Atlantische Raad een 
tijdelijke oplossing goed om hen bij het veiligstellen van 
hun soevereiniteit bij te staan. Zodra ze op 29 maart 
2004 lid van het Westers militair bondgenootschap 
waren geworden, opende de paraplu van de collectieve 
luchtverdediging zich over hun luchtruim dat ondertussen 
ook NAVO-luchtruim was geworden. Op verzoek van het 
Supreme Headquarters Allied Powers in Europe (SHAPE) 
in Mons en met de goedkeuring van de Belgische 
ministerraad, vlogen vier Lockheed Martin F-16AM’s van 
de Belgische Luchtcomponent die dag als eerste NAVO-
gevechtsvliegtuigen het Baltische luchtruim binnen om er 
de rol van luchtpolitie te gaan vervullen.

Een team van experts van de NAVO koos Šiauliai uit als 
basis voor de ontplooiing van de Belgische F-16’s nadat 
het alle vliegvelden van de Baltische Staten van nabij 
onderzocht had. Als meest geschikt gold een militair 
vliegveld dat over een minimum aan infrastructuur 
beschikte om operaties met snelle jets toe te laten en 
waar er geen civiel vliegverkeer was dat met de militaire 
operaties kon interfereren. Šiauliai, een voormalige 
sovjetvliegbasis in het noorden van Litouwen, voldeed 
aan al deze voorwaarden. Met Litouwse steun herstelde 
de NAVO de infrastructuur en de communicatiemiddelen 
om de start- en landingsbaan en de QRA zone (Quick 
Reaction Alert), die de Russen bij hun terugtrekking in 
1993 ontmanteld hadden, terug bruikbaar te maken. Het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten leverden de 
nodige navigatie-apparatuur (TACAN), terwijl Noorwegen 
in elk van de Baltische Staten radiostations inrichtte, 
alsook een mobiel centrum voor luchtgevechtleiding. Na 

Van Baltic Air Policing in 2004 tot 
Enhanced Air Policing Mission in 2017 
“No Reds in Belgian Blue”
DEEL 1 / 3 - artikel © Jos Schoofs Badge No Reds in Belgian Blue                      

Badge BAP 2004                    

Badge uit de late jaren van de Koude Oorlog met het 
officieuze motto van het 349ste Smaldeel, “No Reds in 
Belgian Blue”, dat uitdrukking gaf aan de vastberadenheid 
van deze jachteenheid om vliegtuigen van het Warschaupact 
uit het Belgisch luchtruim te houden.

Badge met de vlaggen van de landen die de eerste vier rotaties 
van de Baltic Air Policing missie in 2004 en begin 2005 vanop 
Šiauliai in Litouwen op zich namen: België, Denemarken, het 
Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Bovenaan bevinden zich 
de vlaggen van de drie Baltische Staten: Estland, Letland en 
Litouwen.

BAP_2006                    

Tijdens hun tweede verblijf op de vliegbasis van Šiauliai in 
2006-2007 kregen de Belgen voor het eerst te maken met 
het strenge winterweer van de Baltische Staten. De koude 
bemoeilijkte vooral het onderhoud van de vliegtuigen omdat 
het in nauwelijks verwarmde plastieken vliegtuigtenten moest 
gebeuren, die de Royal Air Force de vorige winter had 
opgericht en achtergelaten. 
© Belgische Defensie
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NAVO normen leggen op dat QRA vliegtuigen in het kader van 
de Enhanced Air Policing Mission binnen 15 minuten na het 
alarmsignaal moeten kunnen opstijgen. Voor de Belgische 
bemanningen vormt dat absoluut geen probleem.

Op 1 december 2006 nam de Belgische Luchtcomponent 
de Baltic Air Policing (BAP) missie een tweede keer 
over. Dat gebeurde opnieuw met vier F-16’s en een 
vijftigtal personeelsleden. Het detachement bestond 
hoofdzakelijk, maar niet alleen uit personeel van de 
twee tactische F-16 eenheden. Zes van hen waren 
luchtgevechtleiders van het Control and Reporting Centre 
(CRC) in Glons en hun opdracht bestond uit het opleiden 
en trainen van hun Litouwse collega’s van het Airspace 
Surveillance and Control Command in Kaunas en hen 
voorbereiden op hun NAVO-certificering.
De tweede ontplooiing verschilde op twee vlakken 
aanzienlijk van de eerste: de kwaliteit van de infrastructuur 
en de meteorologische omstandigheden. Sinds 2004 
werd de start- en landingsbaan van een nieuwe deklaag 
in asfalt voorzien waardoor ze niet alleen vlakker en 
voor de piloten heel wat comfortabeler werd, maar 
waardoor ook de kans op schade aan de vliegtuigen 
en hun motoren door afbrokkelende stukken van de 
nog uit de Sovjettijd daterende betonplaten aanzienlijk 
kleiner werd. De ontplooiing in 2004 begon in de lente 
en eindigde in de zomer en verliep bijgevolg hoofdzakelijk 
in weersomstandigheden die vergelijkbaar waren met 
die in België. De tweede ontplooiing, daarentegen, vond 
plaats in het midden van de winter met temperaturen 
die met -26° C tot ver onder het vriespunt daalden. De 
koude bemoeilijkte het onderhoud van de vliegtuigen 
aanzienlijk omdat het moest plaatsvinden in plastieken 
vliegtuigtenten die de Royal Air Force in de loop van de 
winter van 2004-2005 geïnstalleerd en achtergelaten 
had. De vanuit België meegebrachte verwarming kon in 
die veldtenten bovendien niet veel meer doen dan de 
koude breken.
Tussen 1 december 2006 en 30 maart 2007 voerden 
de Belgische piloten exact 100 missies in ongeveer 275 
vlieguren. Drie van deze missies bestonden uit “Alpha 
scrambles”. Eén toestel dat onderschept werd omdat 
het niet de juiste IFF-code (Identification Friend or Foe) 
uitzond, bleek na identificatie een sportvliegtuig te zijn. In 
de twee andere gevallen ging het om ULM’s (Ultra Light 
Motorised vliegtuigen), die verloren gevlogen waren.
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Na een druk, bewogen maar succesvol 2017 ontstond 
binnen de VS Gp het idee om terug wekelijkse een 
vlaggengroet te houden. Vele onder de ‘blauwen’ zullen 
geneigd zijn om te stellen dat deze traditie een ‘kaki’ 
gebeurtenis is. Niets is echter minder waar.

Door de drukke agenda’s, de opvolging van opdrachten 
en taken vergeet men soms wel eens het menselijk 
contact met elkaar. Om elke dag opnieuw paraat te 
staan en de opgelegde taken op een effectieve manier 
uit te voeren, is een sterke teamgeest noodzakelijk. 
Verbondenheid, cohesie, kameraadschap zijn in deze 
context van primordiaal belang. Hoe kunnen we deze 
kerneigenschappen tussen de smaldelen versterken? Om 
hierop een antwoord te bieden, is er binnen de VS Gp 
terug wekelijkse een vlaggengroet.

Door het personeel aan te sporen deel te nemen 
aan de vlaggengroet, komen de mensen samen op 
het paradeplein. Het onderlinge, menselijk contact, 
waarbij mensen een woordje met elkaar wisselen, is van 
onschatbare waarde voor een eenheid zoals de 10W 
Tac. De neveneffecten tijdens en na de groet aan de 
vlag zijn niet te onderschatten. Mensen komen samen, 
voelen een bepaalde betrokkenheid doordat de chef 
bepaalde mensen kan toespreken, bespreken op een 

zeer gemakkelijke manier bepaalde problemen en vaak 
vindt men ook zeer snel oplossingen. Daarenboven is 
een wekelijks trainingsmoment om de drillbewegingen in 
te oefenen toch niet onbelangrijk met het oog op de vele 
parades die de eenheid jaarlijks moet ondergaan.

Tot slot versterkt een dergelijke evenement de loyaliteit 
ten aanzien van de eenheid, Defensie en de Belgische 
vlag, toch één van de onontbeerlijke waarden van de 
militair.

Verdedigings- en steungroep 
Vlaggengroet binnen de VS Gp
Loyaliteit en samenhorigheid
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Terwijl Class 17 nog in volle conversie 
is naar F16, geeft Class 18 al ‘present’ 
voor hun omscholing in de operational 
conversion unit. Begin januari meldden 
de nieuwe ‘studs’ zich al aan in onze 10de 
Tactische Wing voor hun overstap naar het 
ultieme jachttoestel. Het is nog even geduld 
uitoefenen, maar ze zijn er klaar voor en zien 
het helemaal zitten. We laten u even met ze  
kennismaken… 

Na een dikke 18 maanden vliegen op Alphajet in 
Cazaux (Frankrijk), in het kader van de Frans-
Belgische coöperatie voor de opleiding tot 
jachtpiloot, zijn wij als Class 18 OCU verheugd om 
onze collega’s te vervoegen in KB. Toegegeven, het 

was terug even wennen aan het Belgische weer, 
maar ondertussen zijn we klaar om de volgende fase 

van onze vorming aan te vatten: de conversie tot F-16 
piloot!

Helaas zullen we nog even moeten wachten alvorens we 
aan de “controls” van een F-16 zullen zitten, aangezien 
de huidige lichting nog volop aan hun conversie bezig is. 
Maar niet getreurd! Na enkele briefings en simulators, 

kregen we de kans om al een beetje te proeven van “The 
Mighty Viper”, in de backseat weliswaar. Een prachtige 
ervaring! 

Naast het meevliegen zijn onze dagen echter ook goed 
gevuld: vluchten op Marchetti in Beauvechain om onze 
“skills” te onderhouden, meedraaien met de mission 
planners en piloten in de OPS SQNs… al dan niet gevolgd 
door een frisse pint op het einde van de dag. En verder 
staat er binnenkort een cursus Combat-Survival en een 
opfrissing van de Sea-Survival gepland. 

Vooraleer we al deze belangrijke lessen aanvatten, staat 
er eerst nog een ontplooiing naar Portugal gepland met 
de OCU. Daar zullen we het smaldeel en de huidige 
groep leerlingen van Class 17 helpen bij het plannen 
en uitvoeren van hun vluchten! EN… links of rechts een 
backseat proberen mee te pikken om die extra ervaring 
op te kunnen doen.
We krijgen dus zeker de kans om het reilen en zeilen van 
het leven als F-16-piloot in een operationeel squadron 
te ontdekken. Al deze lessen, ervaringen en contacten 
kunnen achteraf zeer waardevol zijn om onze eigen 
conversie op F-16 tot een goed einde te brengen en voor 
onze toekomst op de basis.

Operational Conversion Squadron 
Class 18 OCU
Terug op Belgische bodem

Terwijl Class 17 nog in volle conversie 

Tactische Wing voor hun overstap naar het 
ultieme jachttoestel. Het is nog even geduld 

Na een dikke 18 maanden vliegen op Alphajet in 

was terug even wennen aan het Belgische weer, 
maar ondertussen zijn we klaar om de volgende fase 
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In Augustus 2015 heeft Pitou Aerts (ancien 349 
en ex F-104G piloot) de CO van 349 squadron 
gecontacteerd met de volgende vraag: Of 
wij het zagen zitten om mee te helpen het 
herdenkingskruis van Olivier “Coco” Leclercq op 
te knappen en een nieuwe plek te geven. Het 
kruis stond namelijk vlak langs de krater waar 
“Coco” met zijn Hawker Hunter F. Mark 4 in 1957 
is gecrasht, maar deze plek was mede door de afgelegen 
ligging in de vergetelheid geraakt. 

 Daarom is er het idee gekomen om de krater vrij te 
maken van onkruid en het kruis te verplaatsen naar 

een plek die beter bereikbaar is. In het voorjaar 
van 2017 zijn we met een aantal vrijwilligers 
van 349 squadron richting Durbuy vertrokken. 
De crashsite werd opgeknapt en er werd 
een herdenkingsplaat, naar het ontwerp van 

Hubble, geplaatst met informatie over Olivier 
’Coco’ Leclercq. Het herdenkingskruis is door de stad 

Durbuy gezandstraald en later naast de herdenkingsplaat 
gezet. Op 8 december 2017, inmiddels 60 jaar na 
de crash, is de nieuwe plek officieel ingehuldigd met 
een korte ceremonie. Op deze ceremonie waren een 
40-tal aanwezigen waaronder de familieleden van Olivier 
Leclercq, Pitou Aerts, een afvaardiging van 349(F)Sqn 
en de burgemeester van Durbuy. Na de toespraak van 
de CO en het neerleggen van de bloemen door de 
familie werd de herdenking afgesloten met een fly by 
van 2 F-16’s. Vervolgens hebben we met zijn allen in een 
nabijgelegen restaurant geluncht ter afsluiting van een 
geslaagd project. 

Het volgende verslag over de crash is geschreven door 

Generaal-Majoor o.r. Wilfried de Brouwer: 

In de namiddag van 16 september 1957 steeg Coco op in 
Beauvechain als leider van een formatie van vier Hunters 
voor een interceptie trainingsopdracht. Tegenstanders 
waren twee Canadese F-86 Sabres van het 439e Sqn dat 
opereerde vanuit Marville in Frankrijk. De confrontatie 
begon op 35.000 voet. Toen Coco de trails van zijn 
tegenstanders opmerkte beval hij zijn wingman (Mike 
Tricot) om topcover te bieden, hij dook naar beneden 
en vatte het luchtgevecht aan met de twee Canadese 
tegenstanders. Mike verloor hem uit het oog en toen hij 
instructies vroeg aan zijn leider kreeg hij geen antwoord. 
Zijn herhaalde oproeppogingen waren vruchteloos. In 
de veronderstelling dat Coco zonder radioverbinding 
was gevallen - wat destijds niet ongewoon was - keerde 
hij terug naar de thuisbasis. Daar werd hij op de hoogte 
gebracht van het ongeval van zijn leider, een aantal 
getuigen hadden het vliegtuig in de grond zien vliegen; 
geen spoor van een parachute. De onderzoekscommissie 
heeft nooit kunnen bepalen wat er precies gebeurd 
was. Door de zeer hoge snelheid en de invalshoek zat 
het volledig verpulverd wrak meters diep in de grond. 
Dit maakte het onmogelijk om de nodige gegevens te 
recupereren om een degelijke technische analyse te 
maken. 

Officieel is er nooit een oorzaak voor het ongeval bepaald, 
maar Marcel vander Stockt (toenmalig FlCo) noemt enkele 
hypotheses die in die tijd aannemelijk waren:

We kunnen enkel aan aantal hypotheses naar voor 
brengen. Er lijkt geen poging te zijn geweest om de 
schietstoel te activeren. Een mogelijke hypothese is dat 
het mechanisme van de schietstoel niet gewerkt heeft. 
Echter, de vraag blijft open waarom hij in een positie 
van verticale duikvlucht op lage hoogte was geraakt. 
Een andere hypothese is dat Coco onwel is geworden of 
een black-out heeft gehad bij een high G bocht en dat 
hij nog steeds buiten bewustzijn was toen het vliegtuig 
zich in de grond boorde. Nog een andere hypothese: 
We hadden de gewoonte om bij slow speed scissoring 
maneuvers de flaps te gebruiken. Het vliegtuig draaide 
merkbaar korter met de flaps gedeeltelijk uit. Nochtans 
was er een bepaald fenomeen waarvoor men moest 
opletten: Aan hogere snelheden veroorzaakten de flaps 
turbulentie die de doeltreffendheid van het diepteroer fel 
beïnvloedde. Het vliegtuig werd moeilijk controleerbaar in 
‘pitch’ wanneer de snelheid te hoog opliep met de flaps 
in de manoeuvering position. Het zou dus kunnen dat 
Coco getracht heeft een verticaal escape maneuver uit te 
voeren zonder de flaps in te trekken en dat zijn vliegtuig 
onbestuurbaar is geworden aan hoge snelheid.

Toenmalig Flight Co Marcel vander Stockt zegt het 
volgende over Coco in 
een interview:

Coco is één van 
diegenen die juist na 
de oorlog zijn opleiding 
nog gehad heeft bij 
de RAF. Hij was van 
de 107e promotie die 
samen met de 108e 
promotie haar RAF en 
BAF vleugels kreeg in 
Kirton in Lindsey op 
24 september 1947. 
Ik heb hem gekend als 
onderrichter tijdens 
mijn opleiding in 1952 op Spitfi re XIV in Koksijde. Als 
moniteur kwam hij zeer goed over bij de leerlingen. 
Nadien heb ik hem gekend in het 349e smaldeel, eerst 
als Flight Co en Ops, dan als C.O. Hij had een zeer 
charismatische persoonlijkheid, was een uitstekende 
piloot en een bekwame leider, die zeer gewaardeerd 
werd door zijn piloten.

349 (F) Squadron 
Herdenking te Durbuy
Opknapbeurt herdenkingsplaats Olivier “Coco” Leclercq
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31 Squadron
“The NATO Tiger Association (NTA) Tactical Conference” 
Het uittekenen van de tactische krijtlijnen voor de “NATO Tiger Meet”

Op 2 en 3 maart ’18 organiseerde het 
31e “Tiger” smaldeel de “NTA Tactical 
Conference”, die plaatsvond in de 
Koninklijke Militaire School te Brussel. 
Deze internationale bijeenkomst 
had tot doel het optimaliseren van 
de trainingswaarde van de jaarlijkse 
“NATO Tiger Meet”, alsook het bepalen 
hoe deze grootschalige vliegoefening 
verder moet evolueren op tactisch vlak. 
In totaal waren een 30-tal afgevaardigden 
van de verschillende tijgersmaldelen aanwezig 
op de conferentie.

De “NATO Tiger Association” of “NTA” werd opgericht in 
1961 en groepeert vliegende smaldelen met een tijger 
– of ander aanvaard embleem – op hun smaldeelbadge. 
Het hoofdobjectief van de NTA is het versterken van 
het operationele niveau, door gezamenlijk grootschalige 
en complexe vliegoperaties uit te voeren tijdens de 
“NATO Tiger Meet”, een oefening die jaarlijks door 
één van de leden van de NTA georganiseerd wordt. 
Eén van de “Lessons Identified” van de laatste “Tiger 
Meet” in Landivisiau (Frankrijk), was het ontbreken 
van gestandaardiseerde operationele documenten en 
planningsrichtlijnen. Als oudste actief smaldeel van de 
NTA, zag het 31e smaldeel het als haar plicht om hierin 

een leidende rol te spelen, met onder andere 
als concreet gevolg de organisatie van deze 

bijeenkomst in Brussel.
De setup van de conferentie was drieledig. 
Allereerst werden door diverse sprekers 
presentaties gegeven over verschillende 
thema’s, zoals de briefing van het “Joint Air 
Power Competence Centre - JAPCC” over 

de complexiteit van gevechtsoperaties 
tegen een tegenstander met een zéér sterke 

en gelaagde luchtverdedigingscapaciteit. 
Daarnaast werden briefings gegeven over de 

integratie van helikopters en gevechtsvliegtuigen in 
gemeenschappelijke operaties, en de planningsrichtlijnen 
om “Special Forces” optimaal te ondersteunen. Zeer 
interessante thema’s gezien diverse helikoptersmaldelen 
deel uitmaken van de NTA. Het eerste deel van de 
conferentie werd afgesloten met een briefing over “White 
Cell management”. “White Cell” zijn de personen die 
ervoor zorgen dat een oefening, op operationeel vlak, 
in goede en veilige banen geleid wordt, en de tactische 
trainingswaarde gemaximaliseerd wordt. 
In het tweede en tevens belangrijkste deel van de 
conferentie werden de verschillende operationele 
documenten die door het 31e smaldeel werden opgesteld, 
gefinaliseerd en geratificeerd. Concreet ging het over 
“NTM SPINS” (“Special Instructions”) die, naar analogie 

met reële operaties, als doel hebben ervoor te zorgen dat 
iedereen op dezelfde tactische golflengte zit. Hierin wordt 
onder andere meer duiding gegeven over de “Rules Of 
Engagement” die dienen gerespecteerd te worden tijdens 
de oefening, alsook over de verschillende procedures 
voor “Dynamic Targeting” of “Close Air Support”. Een 
ander document handelde over de “NTM Intell SOP” 
(“Intelligence Standard Operating Procedure”) waarin 
richtlijnen hernomen worden voor het Intell-personeel, 
teneinde de verschillende verantwoordelijkheden 
en taken duidelijk af te bakenen, alsook om tot 
gestandaardiseerde producten en briefings te komen. 
Ook de “mass-briefing” en “debriefing” werden uitvoerig 
besproken en gestandaardiseerd, om deze zo efficiënt 
en effectief mogelijk te laten verlopen. Tenslotte werd 
naast een “NTM planning guide”, waarin alle vliegtuig-
specifieke planningsinformatie hernomen wordt, ook 
een document gecreëerd waarin richtlijnen gegeven 
worden om “OPFOR” - dit zijn de vliegtuigen die tijdens 

de oefening  andere, vijandige vliegtuig simuleren - zo 
realistisch mogelijk uit te voeren.     
In het derde en laatste deel van de conferentie werd een 
groepsdiscussie georganiseerd over diverse thema’s met 
als doel de trainingswaarde van de “NATO Tiger Meet” 
op topniveau te houden. Hierbij werd gebrainstormd 
over hoe de oefening er de komende 5 jaar zou moeten 
uitzien om operationeel relevant te blijven en werden tal 
van concrete voorstellen geformuleerd hoe de oefening 
verder geoptimaliseerd kan worden.
De “NATO Tiger meet” is en blijft een zéér goede 
trainingsopportuniteit waarin een zéér breed spectrum 
van operaties getraind kan worden. Het succes van 
de oefening wordt bereikt door ze permanent te laten 
mee-evolueren met de actuele dreiging, tactieken en 
procedures. Deze conferentie heeft er in belangrijke mate 
toe bijgedragen dat de “NATO Tiger Meet” haar actuele 
hoogstaande niveau kan behouden.  De deelnemers aan 
de conferentie waren allen zéér positief en tevreden over 
de gefinaliseerde documenten. Hoewel verschillende 
piloten van “31” nauw betrokken waren, was vooral 
“Patch” de drijvende kracht achter dit initiatief. Zijn 
gedrevenheid en enorme “Tiger Spirit” zijn ondertussen 
gekend binnen de volledige “Tiger community”!

Tiger Tiger Tiger!
CO 31 Smaldeel
 

Op 2 en 3 maart ’18 organiseerde het 
31e “Tiger” smaldeel de “NTA Tactical 
Conference”, die plaatsvond in de 

verder moet evolueren op tactisch vlak. 
In totaal waren een 30-tal afgevaardigden 

een leidende rol te spelen, met onder andere 
als concreet gevolg de organisatie van deze 

bijeenkomst in Brussel.

tegen een tegenstander met een zéér sterke 
en gelaagde luchtverdedigingscapaciteit. 

Overzicht NTA “Full Member Squadrons” -  (Bron: https://www.natotigers.org/tiger-units) 

Introductie van de conferentie door Brigade-Generaal Karsten Stoye 
(NTA Advisor)

Deelnemers aan de conferentie 

voorstellen van het “syndicate work” 

 lezing over helikopter-operaties  brainstormsessie om NTM te 
verbeteren

Verschillende gestandaardiseerde operationele documenten 

voorstellen van het “syndicate work” 

 lezing over helikopter-operaties  

Verschillende gestandaardiseerde operationele documenten 
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Verdedigings- en steungroep
Blok Infra in de steigers
Een wereld van verschil

Na vele jaren van verfraaiingswerken voor andere 
diensten, uitgevoerd door mensen van Ops Infra, is 
het eindelijk de beurt aan de Blok van den Infra zelf. 
De kleedkamers en sanitaire voorzieningen krijgen 
een nieuw jasje. Het lijkt op zich niets groots, maar 
voor de mensen die er dagelijks werken is het meteen 
een wereld van verschil.

Ons gebouw – beter bekend als den infra blok - is eind 
jaren ’70 gebouwd. De dienst Infra was destijds nog 75 
man sterk (waaronder 35 miliciens!) en bestaande uit 
een groendienst, loodgieters, schilders, schrijnwerkers, 
metsers en elektriciens. Een goede 40 jaar later werd 
het eens tijd voor enige vernieuwing van ons gebouw. 
Een renovatie van vooral de sanitaire voorzieningen en 
kleedkamers drongen zich al een tijd op. De werken die 
moesten gebeuren waren weliswaar van een dermate 
grote omvang dat ze uitbesteed dienden te worden.
Derhalve werd er een studie uitgevoerd door CC Infra N 
voor dit project. Een ontwerp met bijhorend plan werd 
uitgewerkt en de nodige budgetten zouden vrijgemaakt 
worden… Maar toen werd het stil rond dit project… heel 
stil… gedurende verschillende jaren.

Ondertussen werd beslist om zelf al de handen uit de 
mouwen te steken. De sanitaire voorzieningen werden 
opgelapt en opgesmukt door onze eigen ‘polyvalenten’.
Tot we plots begin vorig jaar bericht kregen dat het 
project “last but not least” daadwerkelijk uitgevoerd zou 
worden. Een kick-off meeting werd gelanceerd en medio 
2017 gingen de werken dan uiteindelijk toch van start.
Na eerst een grote volksverhuis te houden naar gebouw 
122 ( oude ‘SHORAD’ Blok) konden de werken starten in 
augustus 2017. Tijdelijke kleedruimtes en kantine werden 
voorzien, mede gecoördineerd door Nielske Scrayen.
De werken behelsden het renoveren van de kleedruimtes 
en douches, het plaatsen van douche en sanitair voor het 

vrouwelijk personeel én het rechtstreeks doortrekken 
van de gang tot aan de werkhuizen. Door deze laatste 
aanpassing moet men niet meer via de kleedruimte om 
het Mag Infra & Mag VSGP te bezoeken. Dit resulteert 
dat vanaf heden beide magazijnen bereikbaar zijn via de 
hoofdingang van het gebouw.
De werken namen 6 maanden in beslag en zorgden 
ook voor wat bijkomende ongemakken. Zo zijn er vele 
kilometers afgelegd om het toilet te bezoeken want er 
waren geen sanitaire voorzieningen meer in onze Blok 
134. De werken vorderden gestaag, zo ging het richting 
winter en werd het ook kouder. De verwarmingsketel was 
intussen afgekoppeld waardoor er diende geïmproviseerd 
om alsnog in min of meer behaaglijke omstandigheden 
te presteren. De GSE en de brandstofsectie boden een 
oplossing op maat en hielpen ons graag uit de nood, 
waarvoor dank!

De kantine werd niet gebruikt in deze periode… het is 
te zeggen, niet door ons. De werkmannen aten er in de 
eerste weken hun boterhammen op, om er daarna hun 
bouwmaterialen te stockeren. Naarmate het project zijn 
einde naderde, werden er zelfs ganse betonblokken in 
stukken geslepen in de kantine. Jullie horen het al, ook de 
opkuis heeft voor het nodige werk gezorgd.
Maar eind goed al goed, de oplevering is zeer nabij en er 
kan eindelijk terug verhuisd worden. De doorgevoerde 
vernieuwing zal voor het personeel veel aangenamer zijn 
als voorheen en jaren borg staan voor een aangenamere 
werkomgeving.
Op zich is dit project niet meteen opzienbarend, maar 
voor zij die er elke dag in vertoeven, is dit een wereld van 
verschil.
Dank aan ieder die hierin zijn steen bijdroeg.

Adj JH 

Petardering wachttoren te 10W TAC
Interessante trainingsopportuniteit voor het 11de Bataljon Genie. 
Optimaal gebruik van springstoffen.

Op vraag van de Commandant van de 10W Tac werd 
11 Gn aangeduid om een aantal afbraakwerken uit te 
voeren in het kwartier te Kleine Brogel. Eén van de af 
te breken gebouwen was de grote wachttoren in het 
munitiedepot. De kleinere versies (8.60 m hoog) werden 
mechanisch afgebroken door de nieuwe VOLVO 220 
graafkraan van de Genie. Het was echter niet mogelijk 
om de grote toren op een veilige manier mechanisch 
af te breken, waardoor een afbraak met explosieven 
als alternatieve oplossing naar voor werd geschoven. 
Deze “petardering” was dan ook een zeer interessante 
trainingsopportuniteit voor onze collega’s van het 11de 
Bataljon Genie.

Etymologie “Petardering”:
Van Dale (h)erkent het woord “petardering” of “petarderen” 
niet. Echter, volgens onze Nederlandse collega’s en hun 
“Mil. Woordenboek, spelling van 1861” wordt “petarderen” 
als volgt omschreven: “Hierdoor verstaat men het maken 
van kleine mijnkamers in rots of metselwerk, die over een 
gedeelte harer lengte met buskruid gevuld en voorts met 
klei, steengruis en zand toegestopt worden. Om deze 
werkzaamheden te verrigten zijn de mineurs voorzien van 
een petardeerijzer, eene petardeernaald, een uithaler, 
eene ruimnaald, een aanzetter en een handmoker.”

 
De petardering:
Door optimaal gebruik van springstoffen, zoals de theorie 
van de Petardering beschrijft, werd er maar 4 kg TNT-
equivalent gebruikt tijdens de vernieling. Hiermee werd 
een inkeping geslagen in de toren waarna hij, door 
inwerking van de zwaartekracht omverviel.
De lading bestond uit 1,802 kg M112 verdeeld over 136 
boorgaten en met elkaar verbonden met 114 m Cord Det.

Explosief:Explosief:Explosief

1802 g M112 
(= kneedbaar explosief cfr C4)

114 m Cord Det 
(= knalkoord die de schokgolf naar de lading 

voert)
2 Electronische detonatoren 

(= omvormer van elektrisch signaal naar een 
schokgolf)

(= knalkoord die de schokgolf naar de lading 

(= omvormer van elektrisch signaal naar een 

Toren:

Gewapend beton Gewapend beton 

Hoogte toren = 14.6 mHoogte toren = 14.6 m

Dikte beton = 0.20 mDikte beton = 0.20 m

Totaal gewicht = 65 tonTotaal gewicht = 65 ton

Technische gegevens

Personeel
 Het doel was om een personeel van alle compagnies
 van het 11 Bn Gn te laten deelnemen aan deze 
 trainingsoppurtuniteit.
 In totaal namen drie Officieren, zeven Onderofficieren 
 en twintig Vrijwilligers actief deel aan deze opdracht.

 Een Plg Sp (6 Cie Constr)
 Verwijderen dak: 1 dag

 Een Sec Contr (6 Cie Constr)
 Aanbrengen bescherming: 2 dagen
 Aanbrengen verzwakkingen: 1 dag

 Een Sec Gev Gn (1 Cie Md GevGn 
 & 68 Cie Lt GevGn)
 Laden van de toren: 1 dag
 Beveiliging perimeter en praktische  
 organisatie: 1 dag

Volvo 220
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KeeBee Korpsadjudant
RSM aan het woord
Belangstelling voor de militair

Na een druk 2017, met een overvolle agenda voor 
wat betreft operaties in binnen- en buitenland, 
maar ook met vele protocollaire opdrachten, zijn we 
ondertussen al aan het einde van het eerste kwartaal 
van 2018. Na enkele maanden van relatieve rust 
beginnen de protocollaire activiteiten stilaan weer de 
kop op te steken. 

Bij het ter perse gaan van deze editie van ‘Bij ons in KeeBee’ 
hebben de medewerkers van 10 W TAC een repetitie te 
Peutie achter de rug voor de grote huldeplechtigheid aan 
de deelnemers aan binnen- en buitenlandse opdrachten. 
Na eerst een korte herhaling van de basisdrill intern 
10 W TAC - waarvoor mijn dank aan de mensen die dit 
steeds weer vlot helpen organiseren - is deze repetitie 
vlekkeloos verlopen. De uitvoering op woensdag 28 
maart op de Grote Markt te Brussel zal opnieuw een 
bevestiging zijn dat 10 W Tac er steeds weer staat met de 
nodige ‘Spirit’ en ‘Style’.

Verder ondergaan de detachementen ‘Wacht Koninklijk 
Paleis’ dit jaar een transformatie. Het grote verschil 
bestaat eruit dat de samenstelling per detachement niet 
meer per eenheid gebeurt, maar uit een ‘poule’ waar 10 
W TAC per wachtperiode personeel levert ‘as needed’. 
Dit wordt in de nabije toekomst verder uitgewerkt en 
gecommuniceerd via de CSM’s van de smaldelen.

Voor de rest belooft 2018 een jaar te worden waarin 
onze vliegbasis onder veel mediabelangstelling zal staan. 
Denken we dan vooral aan de lopende reportagereeks 
F-16 van VTM, het opvolgdossier F-16 én de BAF Days 
op 8 & 9 september. Je mag je dan ook verwachten aan 
specifieke PR-bezoeken van diverse media tot politieke 
kopstukken aan alle mogelijke zones van de vliegbasis. 

Het is ondertussen ook overduidelijk dat de militair 
steeds met argusogen wordt bekeken in zijn of haar laten 
en doen. Daarom wil ik via deze weg iedere medewerker 
van 10 W TAC én de antennes eraan herinneren dat onze 
houding en de correctheid van onze tenues - intern & 
extern de basis – mee het algemene beeld vormen van 
de buitenstaanders.
De recente ‘Flash 009-2018’ aangaande het dragen van 
de diverse militaire tenues in de eenheid moet hier alvast 
toe bijdragen. Gelieve kennis te nemen van deze oproep 
en je kledij te allen tijde te verzorgen, ook in de Admin 
zone én in Hof Bergendal voor het betreden van onze All 
Ranks Mess.

Ik reken hiervoor alvast op jullie allemaal. 

Tot slot wil ik meegeven dat - ondanks de versoepeling van 
het terreurniveau – de verplaatsingen woon - werkverkeer 
in militaire tenue nog steeds worden ontraden. Het 
openbaar verschijnen (trein, bus, postkantoor, 
supermarkt,…) in militaire tenue blijft strikt verboden. 
Denk er ook steeds aan dat een ‘onschuldige’ foto van 
een militair in tenue - gemaakt door iemand met minder 
goede bedoelingen - zeer snel in een verkeerde context 
kan worden geplaatst en gedeeld via de verschillende 
sociale media. Blijf te allen tijde correct en waakzaam 
voor jezelf en je omgeving.

Uw Korpsadjudant.
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Club Ten News
Een sociale gemeenschap van en voor alle collega’s 10W TAC. 
‘Club Ten’ = collega’s samenbrengen naast je dagelijkse job.

Club Ten 2020

‘Club Ten’ is een vereniging van en voor alle vrijwilligers 
en onderofficieren van KeeBee met als doel het 
samenbrengen van haar leden. Jaarlijks organiseren 
wij enkele sociale activiteiten waaronder 3 speciale 
maaltijden en 2 uitstappen. Op dinsdag 24 april 2018 
heeft onze volgende uitstap Club Ten plaats naar 
het Openlucht Museum van Bokrijk en kan je je nog 
eens een dag uitleven! We gaan er die dag een echte 
RALLY van maken, gebaseerd op oude volksspelen en 
-gewoonten.

Noteer dinsdag 24 april 2018 alvast met stip in je kalender 
voor een leuke uitstap naar Bokrijk met jullie Club Ten! 
We hebben een leuk programma voor jullie in petto om 
er alles aan te doen om er een mooie en onvergetelijke 
dag van te maken onder collega’s.
We komen ’s ochtends samen in Hof Bergendal” voor een 
bescheiden ontbijt en dan gaat het met de bus richting 
Bokrijk. De groep wordt meteen bij aankomst in twee 
ploegen verdeeld die het in een SPEELSE COMPETITIE 
tegen elkaar zullen opnemen in denkproeven en doe-
opdrachten. 

Alle opdrachten hebben te maken met het LEVEN OP 
HET PLATTELAND, meer dan honderd jaar geleden. 
Bijvoorbeeld estafette ‘de was ophangen’, touwtrekken, 
werpspelen zoals hoefijzerwerpen e.a. Gedurende 2 uren 
ben je geboeid bezig waarbij je veel energie verbrandt! 
Natuurlijk denkt Club Ten óók daaraan en volgt er een 
lekkere maaltijd in één van de gastronomische oude 
tavernes op het domein. 

Nadien kan men naar believen het domein verkennen 
zoals de “Oude Stad” waar de “Sixties” tentoonstelling je 
een ware terugblik geeft in de goede oude tijd.
Kortom, het wordt ongetwijfeld een toffe en boeiende 
dag! Wederom één van de vele redenen om je aan te 
sluiten bij onze geweldige vereniging “CLUB TEN”.
(De flash ivm méér info en inschrijving voor deze uitstap, 
zal éérstdaags uitkomen en verschijnen via mail-Intranet 
“Nieuwsberichten”. Onze volgende uitstap (2de), in het 
najaar, zal naar Brussel-centrum zijn).

In 2020 zullen we 20 jaar bestaan als vereniging voor alle 
beroepsonderofficieren, vrijwilligers en burgerpersoneel 
van 10W TAC.
Voor die gelegenheid willen we een badge/sticker laten 
maken om deze gebeurtenis extra in de verf te zetten.
Hiervoor zoeken we echter iemand in de 10WTAC die een 
mooie tekening kan ontwerpen om ons 20-Jarig bestaan 
extra kleur te geven. Heb je interesse, neem dan even 
contact op met de voorzitter om te bespreken wat er 
zeker op moet komen te staan. 
Aan het ontwerp is uiteraard een leuke prijs verbonden! 
Ben je een actieve KeeBee’er, vrijwilliger of onder-

officier, sluit je dan aan bij Club Ten en ontmoet collega’ s
waarmee je op jouw werkvloer niet in contact komt. 
Zo leer je hen in een gemoedelijke sfeer (beter) kennen! 
Het volstaat om jaarlijks 10 euro lidgeld over te maken 
op:
 CLUB TEN-SVK, Vliegbasis Kleine-Brogel 3990 Peer
 IBAN-code: BE04-0012-5550-3231 met vermelding: 
 “Naam + stamnummer + Lidgeld SVK-2018”
Of…. Neem contact met:
 •  Voorzitter Guido Nowak (Smd Mavn – Tf 3272)
 •  Ondervoorzitter Vanhoof Peter (Bex MT – Tf 2579)
 •  Secretaris Goossens Peter (Srt MT&LogSp – Tf 2321)
 • Één van de commissieleden van uw smaldeel.



Jobdag Air Traffic Control (ATC)
De luchtmacht op zoek naar specialisten
10W TAC als trekpleister

De militaire luchtverkeersleiding heeft nood aan nieuwe 
en jonge krachten. Op woensdag 14/02 organiseerde 
de Luchtcomponent dan ook speciaal een jobdag 
specifiek voor kandidaat Luchtverkeersleiders, verspreid 
over vier locaties in het hele land. Als operationele F16 
eenheid mocht onze 10 W TAC uiteraard niet ontbreken 
op het lijstje van aangeboden informatiepunten. 

Bij ons in KeeBee werd alles in het werk gesteld om de 40-tal 
geïnteresseerden naar best vermogen te informeren. Bij 
aanvang kregen de deelnemers in het Conference Center 
een infobriefing over de corebusiness van onze Wing 
(PR-dienst) en de selectiecriteria (InformatieCentrum 
(IC) Hasselt). Nadien werden ze met een shuttle naar 
de Opszone gebracht waar speciaal voor dit event een 
verwarmde tenten-site stond opgesteld. 

De Senior Air Traffic Control Officer (SATCO) gaf aan 
de hand van live-stream beelden van de ATC-toren en 
de Radar Approach Control (RAPCON) tekst en uitleg 
over de vorming en verschillende functie-invullingen. De 
deelnemers konden tegelijkertijd het radioverkeer volgen 
tussen ATC en piloten van opstijgende of in de omgeving 
vliegende toestellen.
Na indeling in verschillende groepjes begeleidden gidsen 
hen naar de ATC-toren en RAPCON  waar ze specifieke 
uitleg kregen. Na de verschillende briefings werd vlakbij 
de tenten een veilige zone voorbehouden van waaruit 
vliegtuigbewegingen konden worden gevolgd.
Een natje en een droogje mochten niet ontbreken, 
dus… Naast de aangeboden koffie, thee en warme 
chocomelk konden ze tegen democratische prijzen een 
warm broodje bestellen wat, gezien de vrieskoude, door 
velen werd gesmaakt.

Zowel tijdens de persoonlijke gesprekken met ons 
personeel alsook de interviews met de pers, bleek 
iedereen tevreden over de bekomen info. Ook de pers 
was lovend over de plaatselijke organisatie van deze 
jobdag. Bijgevoegde foto’ s bevestigen deze positieve 
reacties.

Met dank aan het IC Hasselt, de Cel Opendeur 
Leopoldsburg en last but not least het personeel van 
 

onze Wing dat instond voor het transport, de briefings, 
de begeleiding, de voorziening van de infrastructuur en 
aansluitingen (Infra, GSE, ICT & CIS), DBC & HBD en het 
personeel dat instond voor de algemene organisatie met 
Sp van HRB en COA . 
Jullie inzet was noodzakelijk voor het welslagen van dit 
event!

ADJ Erwin Hamers
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Het begint te kriebelen
Alles is aan het ontwaken. Alhoewel een spotter 
nooit in winterslaap gaat. De mooie sunsets, de 
sneeuwfoto’s met het prachtige licht en als het echt 
niet anders kan foto’s selecteren en bewerken. Maar 
toch is er een gevoel van ‘het begint weer’. Het show-
seizoen komt eraan. 

 

Niet lang meer en onze leden gaan weer overal ten velde 
om prachtige foto’s te maken. Dit doen ze in Europa maar 
ook op zeer exotische plaatsen over de hele wereld. Tja 
het leventje draait nu voor een spotter niet alleen rond 
den draad aan de 23.
Gelukkig zijn de shows in het weekend en blijven er 
natuurlijk toch momenten over dat er rond de basis toch 
meer leven is dan een paar konijnen en wat huppelende 
hertjes.
Toevallig zag ik vandaag een bericht op facebook hoe 
het vroeger was. De spotter was toen niet gewenst, 
het zat verdacht veel in de buurt van spionage. Hoe 
verkeerd was men toen. Het had helemaal niets met 
pottekijken te maken. De reden waarom de mensen 
zich verstopten in maïsvelden, crosspistes, snel recht 
gingen staan om een foto te maken om dan weer zo snel 
mogelijk weg te duiken, was hun onvoorwaardelijke liefde 
voor vliegtuigen. Uiteindelijk is dat ook door keebee en

 andere velden begrepen waardoor er een samenwerking 
is ontstaan waarvoor we heel dankbaar zijn.
De connectie met de basis en de sqn’s blijft groeien. Onze 
foto’s worden her en der gebruikt en reportages maken is 
zeker geen uitzondering meer. 
Een van de reportages was het afscheid van Joss. En hij 
heeft het ons laten zien (voelen). Veel succes in je verdere 
loopbaan!
Maar ook buiten den draad hadden we iets moois voor 
ogen. Een vliegende padre! Helaas was de afspraak 
tussen Eric en zijne baas maar half gelukt. In West-
Vlaanderen het mooiste weer en waar wij stonden voor 
de landingsfoto’s góót het water. Toch maakte Tobi er 
nog het beste van. Ik heb eerlijk gezegd nooit een snellere 
priester gezien. En je kon het duidelijk merken aan zijn 
wuiven, hij was gelukkig. Het weze U gegund Padre.
En toch ga ik padre zijne baas even aanspreken voor 
goed weer in september. Iedereen spreekt erover en veel 
mensen zijn al heel druk in de weer voor de BAF days 
2018. Het is zover, eindelijk nog eens een grote show in 
KeeBee. Aan de reacties op sociale media kan ik afleiden 
dat er een gigantische interesse is. Dat belooft!! Toevallig 
heb ik persoonlijk kunnen ervaren wat voor werk hier 
aan besteed moet worden en tijd die de mensen hier 
in steken. Langs onze kant wil ik de organisatie al een 
enorme dank u wel zeggen.
Het is wel jammer dat we een kleurrijke F-16 verloren 
hebben. Helaas is de FA-70, het prachtige vlaggenschip 
van 349 opgeroepen voor andere opdrachten en ontdaan 
van zijn super colors. Het was mooi geweest om de 3 
squadrons in kleur te kunnen bewonderen. 
Wat helaas wel een stuk minder geworden is, zijn de 
bezoeken van buitenlandse vliegtuigen. Hopelijk gaan de 
BAF days wat voorbezoeken teweeg brengen.
Go for it KeeBee, we zijn echt benieuwd welke deelnemers 
jullie voor ons in petto hebben.
Er staat ons alleszins een mooi jaar te wachten. Wij zijn 
er klaar voor!

Peter Scheelen
KeeBee Spotting

KB Spotting Team
Het begint te kriebelen!
Benieuwd naar de Belgian Air Force Days Days
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Bij ons in KBAM
Het Kleine-Brogel Air Museum
Jan Mathijs: van “Typhoonpilot” in de RAF tot Korpsoverste 10de Wing” 

Zeker in de eerste periode van haar bestaan heeft de 
10de  Wing een aantal markante figuren gekend als 
korpsoverste. Voor de meesten, zoals Dumonceau 
de Bergendal en De Wever, lagen de operationele 
“roots” tijdens de tweede wereldoorlog in de schoot 
van de RAF. Hun oorlogservaringen spreken vandaag 
nog altijd de jonge piloten aan. In dat kader is het 
eveneens interessant de loopbaan van Jan Mathijs 
van naderbij te bekijken. Hij brengt het uiteindelijk van 
“brooky” op Hawker Typhoon tot zesde korpsoverste 
van de 10de Wing. 

Als jonge piloot in de RAF 

Jan wordt geboren te Mechelen op 27 september 1922. 
In 1937 verhuist hij met zijn familie naar Elisabethstad 
in het toenmalig Belgisch Kongo. Ondertussen breekt in 
West-Europa de tweede wereldoorlog uit. In de zomer 
van 1941 vertrekt hij naar Zuid-Afrika om opgeleid te 
worden tot piloot. In december 1942 krijgt hij de vleugels 
opgespeld en verwacht hij een operationele toewijzing. In 
het boek “Vleugels boven het Meetjesland” vertelt hij later 
zelf: ”Maar wat nu? Normaal gezien zou ik opgenomen 
worden in de South African Air Force, maar daar hadden 
ze al teveel piloten. Een toekomst als instructeur zag ik niet 
zitten. Ik was student, had niet veel te verliezen en besloot 
me te engageren voor de Royal Air Force. Maar dan moest 
ik in Groot-Brittanië geraken….Het zou een hele odyssee 
worden….”. 

 

Vanuit Zuid-Afrika vertrekt hij per schip naar Montevideo 
(Argentinië) waar vlees geladen moet worden. Pas tien 
dagen later kan hij inschepen naar Freetown (Sierra 

Leone), vandaar per schip naar Gibraltar en dan naar 
Groot-Brittanië waar hij op 6 november 1943 aankomt. 
Uiteindelijk heeft de reis drie maanden en half geduurd. 
Eénmaal in Groot-Brittanië hoort hij dat de RAF ook 
voldoende piloten heeft en men hem eerder wenst in 
te zetten als technieker of ontmijner. Na protest bij de 
Belgische ambassadeur in Londen, komt hij uiteindelijk toch 
in de RAF terecht. Omdat hij al een jaar niet meer gevlogen 
heeft, krijgt hij eerst een opfrissingscursus. Daarop volgt 
een operationele conversie op de Hawker Typhoon, die op 
dat ogenblik de voornaamste jager-bommenwerper van 
de Tweede Tactische Luchtmacht van de Geallieerden is. 
Bedoeld als opvolger van de Hurricane haalt de Typhoon 
met zijn 2000 pk Napier Sabre motor, een topsnelheid 
van meer dan 400 mijl per uur. Toch voldoet het toestel 
niet aan de verwachtingen als onderschepper omdat  het 
boven de 15.000 voet (5000 m) qua wendbaarheid niet 
opgewassen is tegen de Messerschmitt Bf 109 en Focke 
Wulf Fw 190. De Typhoon blijkt echter zeer geschikt voor 
het uitvoeren van grondaanvallen. Daarom zijn op D-Day 
18 smaldelen  van de RAF en RCAF met dit toestel uitgerust 
om directe grondsteun te verlenen met de vier 20 mm 
kanonnen, bommen of raketten. 

 Op  12 september 1944 vervoegt Flight Sergeant Jan 
Mathijs, het 609de  “West Riding” Squadron dat op 
dat ogenblik in Merville (Frankrijk) gestationeerd is als 
onderdeel van de 123ste Wing. Deze Typhoon-Wing 
bestaat naast 609 Sqn ook nog uit 163, 183 en 198 Sqn. 
De Belgen zijn op dat ogenblik zeer aanwezig in de Wing 
en een aantal van hen zullen later nog een  belangrijke rol 
spelen in de naoorlogse Luchtmacht. In 609 Sqn krijgt Jan 
o.a. de Bueger, Laforce, Wathieu en Creckillie als collega’s. 
Smaldeelbevelhebber is op dat ogenblik Sqn Ldr Lallemant 
die echter bij een crashlanding op 14 september zware 

brandwonden oploopt en het smaldeel moet verlaten. 164 
Sqn staat dan weer onder bevel van een oud-609-er, Sqn 
Ldr “Mony” Van Lierde. 

De 123ste Wing heeft als voornaamste taak het Eerste 
Canadese Leger te ondersteunen dat vanuit Normandië 
langs de kust oprukt richting Nederland. Om de monding 
van de Schelde te bevrijden start de derde Canadese 
Divisie  op 06 oktober 1944 een offensief in Zeeuws-
Vlaanderen. Intussen maakt de Tweede Canadese Divisie 
een omtrekbeweging rond Antwerpen om op 24 oktober 
aan Zuid-Beveland aan te komen. Ondertussen worden de 
dijken van Walcheren gebombardeerd  zodat driekwart van 
het binnenland onder water komt te staan. Daarop volgt op 
01 november een amfibielanding op Walcheren terwijl men 
tegelijkertijd vanuit Zuid-Beveland naar het Westen oprukt.
Op 29 oktober verhuist de 123ste  Wing van Merville 
naar Ursel om de operaties in Zeeland van dichterbij 
te ondersteunen. Ondanks het slechte weer met lage 
wolkenbasis, zijn de Typhoons op 01 november toch constant 
in de weer om de amfibieoperatie, die in problemen is geraakt 
door Duits artillerievuur, te ondersteunen. Vele schepen 
worden getroffen en zinken. Daarom voeren de Typhoons 
voortdurend raketaanvallen uit op artilleriestellingen en 
bunkers. Daarover zegt Jan later: “Ik kan je verzekeren, de 
aanvallen op Walcheren waren verschrikkelijk gevaarlijk 
om uit te voeren. Het wolkendek hing zo laag dat we dus 
ook op lage hoogte het doel moesten naderen - de Duitsers 
konden gemakkelijk mikken. We hebben daar heel wat 
zweet achtergelaten”. Dank zij deze luchtsteun slagen de 
commando’s er toch in om voet aan wal te krijgen. 

De Wing ontvangt s’avonds een felicitatiebericht van de 
bevelhebber van de amfibieoperatie, Admiraal Ramsay: 
“De tijdige en precies uitgevoerde steun door uw Rocket 
Typhoons, toen 80% van de landingsboten buiten strijd 
waren, was ontegensprekelijk een factor van belang”. 
Dagelijks voert 123 Wing meer dan 90 “sorties” luchtsteun 

uit ter ondersteuning van de bevrijding van Walcheren.  
Tegelijkertijd worden er ook zendingen gevlogen tegen 
de Duitse troepen in Duinkerken die in deze “pocket” nog 
weerstand bieden. Dat zulke zendingen geen ‘milk runs’ zijn 
wordt duidelijk wanneer tijdens één van deze zendingen 
de bevelhebber van 609 Sqn om het leven komt door het 
luchtafweer. Hij wordt opgevolgd door Charles Demoulin, 
alweer een Belg. 
Eénmaal Walcheren bevrijd, worden voornamelijk 
zendingen uitgevoerd tegen doelen rond Arnhem en 
Nijmegen. Het oprukkende Britse Leger volgend, verhuist 
Jan met de 123ste  Wing op 26 november opeenvolgend 
naar Gilze-Rijen (Nederland),  Chièvres, terug  naar Gilze-
Rijen, Kluis (Nederland) en uiteindelijk op 18 april 1945  
naar Plantlünne (Duitsland) waar hij op 8 mei het einde van 
de oorlog meemaakt. 

De periode na de oorlog en in Beauvechain
Op 01 oktober 1945 gaat Jan over naar het Belgische 349 
Sqn dat op dat ogenblik met uitgeleende Spitfire XVI’s te 
Wunstorf gestationeerd is als onderdeel van de geallieerde 
bezettingsmacht in Duitsland. Op 30 november verhuist hij 
mee naar Fassberg. Ook in vredestijd worden de piloten 
echter geconfronteerd met de gevaren van het operationeel 
vliegen: op 17 december stijgt Jan (ondertussen Flying 
Officer geworden) op samen met Warrant Officer Remy 
voor een oefenzending. Deze laatste krijgt motorproblemen 
en crasht tijdens de noodlanding. Hij wordt met zware 
brandwonden afgevoerd maar overlijdt de dag erop. Op 
24 oktober 1946 verhuist 349 Sqn via een tussenstop in 
Evere, naar Beauvechain, de eerste operationele basis in 
België na WO II. Samen met 350 Sqn vormen zij daar de 
“A” Wing die in april 1947 de 160ste  Wing wordt. Vanaf 
maart 1947 vliegt Jan als Deputy Flight Co in de schoot 
van 349 Sqn op de tweedehandse Spitfire XIV’s die de XVI’s 
vervangen. Ondanks dat een aantal collega’s overgaan 
naar Sabena, weerstaat Jan aan de verlokking en beslist 
hij om in het heropgerichte Militair Vliegwezen te blijven. 
In mei 1949 begint in Beauvechain de vervanging van de 
Spitfires door de Meteor F 4 en Jan maakt deel uit van de 
eerste conversiecursus op deze allereerste straaljager van 
de Luchtmacht. Op 02 maart 1952 wordt Kapt Vl Mathijs 
benoemd tot CO van 349 Sqn.  In februari 1953 komen de 
eerste Meteors F.8 in Beauvechain ter vervanging van de 
F.4’s. Op 28 oktober 1955 verlaat Jan uiteindelijk 349 voor 
een staffunctie. 

De periode in de 10de Wing
Op 27 oktober 1958 wordt Maj Vl Mathijs officieel aangesteld 
als bevelhebber van de Vlieggroep 10 Wing in opvolging 
van Maj Vl Peeters. Deze heeft immers op 15 oktober 
het bevel van de 10de Wing overgenomen van LtKol Vl 

light Sergeant Jan Mathijs in zijn Typhoon ‘Berthe’.

Hawker Typhoon 1B van het 609 Squadron november 1944.

Jan op Spitfire XIV in 349 Squadron te Beauvechain
(zittend derde van links).
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te beschermen. Piloten van de 10de Wing moeten worden 
afgedeeld naar de Flight Appui Feu in Kongo om op 
Harvard luchtsteun te leveren bij  deze evacuatie. Een 
dramatische gebeurtenis die de Wing in dat kader zwaar 
treft, is de crash van de C-119 op 19 Jul 1960 te Sake 
Masisi met VVE-personeel van de 10de Wing aan boord. 
Zij waren naar Kongo overgevlogen om mee de evacuaties 
te beschermen.

Op 21 Aug 60 wordt LtKol Vl Mathijs de zesde korpsoverste 
van de 10de Wing. Als OSN wordt hij opgevolgd door Maj Vl 
Wathieu, zijn vroegere collega in 609 Sqn. Op 14 februari 
1961 keurt de toenmalige regering de Eenheidswet goed 
die een groot aantal economische, sociale en financiële 
saneringsmaatregelen inhoudt. Reeds vanaf december 
1960 vinden er stakingsacties en manifestaties plaats 
met gewelddadige confrontaties tussen de Rijkswacht 
en demonstranten waarbij zelfs doden vallen. Uit vrees 
voor sabotageacties wordt er beslist dat een aantal 
strategische punten moeten bewaakt worden door het 
leger. VVE-personeel van de 10de  Wing wordt ingezet voor 
de bewaking van vitale punten in de buurt van Kleine-
Brogel zoals de munitiefabrieken van Lommel en Kaulille. 
Aan Landsverdediging worden ook zware besparingen 
opgelegd. Dit leidt tot reorganisaties binnen de Belgische 
Luchtmacht terwijl anderzijds er een modernisering dient 
door te gaan. Alhoewel initieel 170 gepland,  tekent België 
op 20 juni 1960 een overeenkomst voor de licentiebouw 

van 112 (T)F-104G’s voor de Luchtmacht ter vervanging 
van de CF-100’s in Beauvechain en de F-84F’s in Kleine-
Brogel. In 1962 wordt het 27ste Smd dat de conversies 
op F-84F verzorgt, ontbonden en de laatste Oxfords 
verdwijnen uit de inventaris. De opleiding op T-33 en 
F-84F wordt vanaf dan geïntegreerd met de Nederlandse 
Luchtmacht en gebeurt  in Nederland op Woensdrecht en 
Eindhoven. De Flight VZZ (Vliegen Zonder Zicht) met T-33’s 
verhuist daarom terug  naar Kleine-Brogel en heeft nu 
enkel als taak de piloten op F-84F jaarlijks te kwalificeren 
op instrumentvliegen. De squadron codes op de F-84F’s 
verdwijnen en worden vervangen door hetzelfde nummer 
als het “FU”- nummer op de staart. Op het richtingsroer 
en vleugeluiteinden komen nog wel de drie kleuren van 
de Sqn’s. 

De spanning tussen het Westen en de Sovjet Unie neemt 
ondertussen toe met als hoogtepunten de bouw van de 
Muur van Berlijn in augustus 1961 en in oktober 1962 de 
crisis ten gevolge van de installatie van Russische raketten 
op Cuba. In 1960 is men reeds gestart met de verhuis van 
een aantal ondersteunende diensten naar Helchteren in 
het kader van het NAVO-concept  om  de kwetsbaarheid 
voor een aanval te beperken door de installaties van 
eenheden te verspreiden. In 1961 start de 10de Wing met 
een QRA “daylight only” van 4 F-84 F’s met conventionele 
bewapening (boordkanon en napalm). In dat jaar wordt 
door de NAVO de Ace Mobile Forces opgericht om in 
geval van conflict de flanken in Noorwegen, Griekenland 
en Turkije te versterken. 31 Sqn krijgt de AMF-taak 
toegewezen  om in geval van een conflict naar de 
noordflank te ontplooien.  Van 22 tot 25 augustus neemt 

Demey. De 10de Wing vliegt dan sinds 1956 met de F-84F 
Thunderstreak. Terwijl er belangrijke infrastructuurwerken 
doorgaan, dient Jan als OSN erover te waken dat de 
vliegoperaties kunnen doorgaan en de operationaliteit 
gewaarborgd wordt. De hoofdlandingsbaan wordt 
verlengd met “overruns” en uitgerust met rembarelen 
van het net-type. De oude GCA wordt vervangen door een 
moderner type dat zich op draaiend platform bevindt en 
nu gevoed wordt met netstroom i.p.v. een generator. Ook is 
hij ervoor verantwoordelijk dat een aantal veranderingen 
binnen de Luchtmacht in de Wing uitgevoerd worden. De 
T-33’s van Kleine-Brogel worden samen met die van de 
andere eenheden, gecentraliseerd in de Jachtvliegschool 
van Koksijde en kort daarna in Brustem. Tegelijkertijd 
starten de Thunderstreak-piloten in ‘59 met de training 
van de LABS en HABS-afwerptechnieken voor tactische 
nucleaire wapens onder toezicht van Amerikaanse piloten. 
In dezelfde optiek wordt de Wing intern gereorganiseerd 
waarbij  ze vanaf 31 december ‘59 bestaat uit 2 Smaldelen 
met 20 F-84F’s (31 en 27) en één smaldeel Strike (23) met 
25 toestellen. 

1960 en 1961 zijn daarenboven zeer woelige jaren voor 
België, zowel nationaal als internationaal. Dit heeft ook 
gevolgen voor de 10de Wing. Op 30 juni 1960 wordt Kongo 
onafhankelijk. Snel daarop breken onlusten uit en moet 
het grootste gedeelte van de 80.000 Belgen geëvacueerd 
worden. België stuurt 10.000 militairen om deze evacuatie 

Jan tijdens de eerste conversiecursus Meteor F.4
(midden, geknield).

Jan als Baseco 10JBW. 
Rechts van hem op de foto, Jean Wathieu, de OSN. 
Links achter hem, Louis Reeckmans.

Jan Mathijs, Brigadegeneraal op rust.

31 Sqn voor de eerste maal deel aan de Tiger Meet die 
plaats vindt in Woodbridge (Groot-Brittanië). Dit is de start 
van een jaarlijkse traditie die nu nog altijd plaats vindt.

Op 15 Jan 1963 neemt Kol Vl Desmet het bevel van de 
10de Wing over van LtKol Vl Mathijs. Daarmee eindigt 
voor Jan een lange periode van directe betrokkenheid bij 
vliegoperaties. Hij vervult nog verscheidene staffuncties 
waaronder die van Kabinetschef tot hij uiteindelijk met 
de graad van Brigadegeneraal op rust gaat. Na zijn 
opruststelling zet hij zich nog energiek in als voorzitter van 
de Belgian Spitfire Club, een vereniging van alle Belgische 
piloten die ergens in hun loopbaan op Spitfire hebben 
gevlogen. Hij overlijdt te Leuven op 26 september 2003.

Bronnen en foto’s: 
 -  Documentatiecentrum KBAM
 - “Vleugels boven het Meetjesland” door Cynrik De
    Decker, uitgeverij de Eecloonaar.
 - “Typhoon wings of 2nd TAF 1943-45” door Chris 
    Thomas, uitgeverij Osprey.
 -  “60 Years 349 (Belgian) Squadron” door Guy De Win.
 - “Gloster Meteor F.4 in dienst bij de Belgische
  Luchtmacht” door Daniel Brackx, uitgeverij Flash 
  Aviation Shop.
 - “Typhoon and Tempest at war” door Arthur Reed &
  Roland Beamont, uitgeverij Ian Allen.
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Intersmaldelencompetitie 2018
Het Inter Smd Kampioenschap weer terug wat leven inblazen.

Op dinsdag 27 Feb was er de eerste sportontmoeting in 
de reeks. 
Het Int Smd Kampioenschap Volleybal werd betwist door 
(slechts) 4 van de 7 Smd/Gp.
              SSY/FP haalde de 12 punten binnen met de
 eerste plaats
              E&T werd tweede en kreeg 10 punten
              MAvn werd derde en kreeg 9 punten
           VSGp/Sp/2EMI haalde nog 8 punten met een
 vierde plaats

         L&B, VGp, MGp/MTLogSp gaven forfait en
 verdienen dus geen punten.

Op dinsdag 13 Mar stond het tweede Inter Smd 
Kampioenschap op het programma.
De onderlinge duels in het  Tafeltennis werden betwist in 
“TTV Lipalet” te Sint-Huibrechts-Lille.
 De twee beste resultaten per Smd/Gp telde mee
 voor de overwinning.

OBEN H. + POLLERS P. haalden de 12 punten binnen 
voor L&B
               DERBOVEN J. + PEETERS kregen 10 punten voor
 SSY/FP met hun tweede plaats
              HESEMANS B. + FIDDELAERS G. scoorden 
 9 punten voor de MAvn 
  VERHEYEN + THIENPONT P. verdienden nog 
 8 punten voor VSGp/Sp/2EMI

 Het Smd E&T kreeg nog 3,5 punten met slechts 
 één deelnemer.

      Deze keer waren VGp en MGp/MTLogSp niet
 vertegenwoordigt

De volgende wedstrijden voor het Inter Smaldelen 
Kampioenschap staan nog gepland: Cross, Badminton, 
MTB, Tennis.

De sportsectie

Sport bij ons in Keebee
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Op dinsdag 20 maart 2018 was F-16 zonder twijfel 
het onderwerp van de dag. Terwijl we met zijn allen 
uitkeken naar de eerste aflevering van ‘F-16’ werden 
we gelijktijdig geconfronteerd met behoorlijk wat ophef 
aangaande het opvolgingsdossier van ons jachttoestel. 
Terwijl héél Vlaanderen momenteel getuige is van een 
schitterende en eerlijke docureeks ‘F-16’, neemt een 
deel van de politiek de eerder genomen beslissingen 
‘opvolging F-16’ op de korrel. Maar laat ons – ieder in 
zijn domein en verantwoordelijkheid – ons goede werk 
voortzetten en vertrouwen in de toekomst. Alleen zo 
werken we samen verder aan onze ‘publieke relaties’ in 
het algemene belang van de eenheid, de Luchtmacht, 
Defensie.

Een jaar lang filmde een reportagemaker van VTM het 
reilen en zeilen van onze vliegbasis. Met als werktitel 
‘De wereld van de F-16’ werden tal van mensen en 
activiteiten van nabij gevolgd. Zonder tussen te komen 
was de cameraman steeds in de buurt van één of andere 
KeeBee’er. Als ‘fly on the wall’ registreerde hij zowel in 
KeeBee als op verplaatsing het reilen en zeilen van onze 
F-16’s. 

Het duurde enkele maanden vooraleer de reportagemaker 
goed wist hoe hij onze specifieke taken en opdrachten 
verteld kon krijgen aan televisiekijkend Vlaanderen. Al vlug 
bleek dat men ‘de kijker’ vooral aan de buis gekluisterd 
zou kunnen krijgen als ze een unieke inkeek kregen in 
het leven van de F-16 piloten en onze taken/opdrachten 
in binnen- en buitenland. Dit bood dan ook de unieke 
kans om vanuit deze verschillende gebeurtenissen aan 
te tonen welk groot, sterk en hecht team er nodig is om 
1 F-16 in de beste omstandigheden de lucht in te krijgen 
én veilig terug te laten landen. Het werd uiteindelijk een 
mooie en menselijke documentaire over diverse F-16 
piloten die herkenbaar wilden getuigen, de padré, enkele 
techniekers, de veiligheid en ondersteuning… Kortom 
mooie, boeiende en oprechte reportages met quotes 
zoals bvb van F-16 piloot ‘Gadis’ in ODF:  ‘dit is teamwerk 
op het hoogste niveau’. 

De hoge kijkcijfers en de goede commentaren spreken 
alvast voor zich. Specialisten én leken waren meteen 
lovend over onze professionaliteit en de manier waarop 
het in beeld wordt gebracht. Ik ben er van overtuigd dat 
er tussen de kijkers ook nog héél wat militairen en zelfs 
KeeBee’ers zijn (net als ikzelf trouwens) die ondanks een 

grote kennis van ons (wapen)systeem toch weer wat 
dingen hebben opgestoken over de F-16 en alles errond. 
We hopen dat dit ‘de Vlaming’ toch een zekere inkijk 
biedt in ons doen en laten, maar ook het hoe en waarom 
van onze trainingen en opdrachten. Daarnaast is het de 
hoogste tijd dat avontuurlijke en enthousiaste jongeren 
met een grote zin voor teamgeest wéten dat Defensie 
hen waarschijnlijk een toekomst kan bieden waarnaar zij 
onwetend op zoek zijn. Ook tijdens de Belgian Air Force 
Days op 8 & 9 september 2018 maken we extra werk 
van het belichten van de diversiteit aan jobs binnen onze 
rangen.  

We mogen terecht fier zijn op wat we als KeeBee/
Luchtmacht/Defensie presteren. Laat ons allemaal 
respect hebben voor elkaars werk ongeacht graad, 
vakrichting of componentskleur. De reportage ‘F-16’ en 
de BAFD18 moeten en zullen een opportuniteit – of 
zeg maar DÉ opportuniteit - zijn om mensen bewust 
te maken van het unieke en mooie dat onze 10W TAC/
Luchtmacht/Defensie te bieden heeft. Enkel zo zetten 
we een flinke stap richting toekomst. Gebruik de reacties 
en gewekte interesse van de mensen om (slim en met 
respect) te praten over onze job en wat er zo boeiend en 
uniek aan is. We moeten met zijn allen zorgen voor goede 
en gemotiveerde opvolging. Dat kan dan ook maar alleen 
als we zelf trots staan voor wie en wat we zijn. Laat de 
politiek hun werk doen, wij doen intussen het onze zoals 
het hoort. Kop op en borst vooruit, wij kunnen dit!
 ‘Fortuna Favet Fortibus’, het geluk is aan de dapperen!

Kapitein Bart Knockaert
Adjunct officier – Officier Publieke Relaties

PR News
F-16 in de kijker!
Een opportuniteit voor elk van ons.
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We zetten graag enkele artikels eens extra in de kijker en bieden ditmaal weer enkele souvenirs in superpromo aan! 

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

In promotie zolang de voorraad strekt:

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

T-SHIRT 10WTAC
KNOWLEDGE 
SPIRIT STYLE

€15
€25

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

Dit unieke Belgian 

Air Force Days 2014 

combinatiepakket 

voor  € 25

Foto: © KB Spotting - Arne Lemaire

T-SHIRT 10WTAC
KNOWLEDGE 
SPIRIT STYLE

€14
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Kruiswoordraadsel 

Stuur vóór 15 juni 2018 uw oplossing naar 
het e-mailadres 
10WTAC-COMDO-PUBLICRELATIONS@mil.be 

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

Succes,

Opnieuw werden 18 correcte oplossingen 
van het vorige kruiswoordraadsel inge-
zonden. Deze keer kwam Peter VERHEYEN 
als gelukkige winnaar uit de bus. Peter 
koos voor de mooie tricolor polo met het 
gekende 10 W Tac-logo. Dit kwaliteitsvolle 
poloshirt wordt eveneens aan € 20 in onze 
PR Shop te koop aangeboden.

Gefeliciteerd Peter!

Het PR-team

1. REKRUTEREN     O 
2. MISDAADFILM      P 
3. SCHRIJFGERIEF         L 
4. ETIKETTEN          O 
5. DIER           S 
6. HOOFDDEKSEL            S 
7. BRUUSK          I 
8. UNIEK           N 
9. ZOMERDRANK          G 

  

1. REKRUTEREN
2. MISDAADFILM
3. SCHRIJFGERIEF
4. ETIKETTEN
5. DIER
6. HOOFDDEKSEL
7. BRUUSK
8. UNIEK
9. ZOMERDRANK
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NIEUW VANAF DINSDAG 20 MAART, 
OM 21.45 BIJ VTM
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