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Kalender en media-items

Zie vervolg artikel NAVO-partners vol lof over Nederlandse krijgsmacht deel 2
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NAVO-partners vol lof over Nederlandse krijgsmacht deel 2
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Samenvatting social media

Topper van de week

volg ons op twitter: @Kon_Luchtmacht en @dennisluyt zijn de snelste berichtenbron
Like ons op facebook.com/Luchtmacht
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Samenvatting intranet

Weekoverzicht Defensieoperaties
30 mei 2018 | 12:00
De mortiergroep van de langeafstandsverkenningseenheid in Mali is gecertificeerd voor het gebruik van 81 mm mortieren.
Het meer dan 7 maanden durende schietverbod is daarmee voor de eenheid opgeheven. Een overzicht van Defensieoperaties
in de week van 23 tot en met 29 mei 2018.

Het schietverbod werd vorig jaar afgekondigd nadat de prestaties van het wapen bleken af te wijken. Dat was het gevolg van drukverlies
tijdens het droppen van mortieren in de schietbuis. Ruim een week geleden werd de mortiergroep van de Nederlandse NAVO-bijdrage in
Litouwen om dezelfde reden opnieuw gecertificeerd.
Midden-Oosten
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Nederlandse F-16’s vielen ter ondersteuning van grondtroepen bij 2 missies ISIS-hoofdkwartieren aan. Dat gebeurde in de omgeving van Abu
Kamal en Hajin in de provincie Deir Al Zour in Oost-Syrië.
De jachtvliegtuigen ondersteunden de grondtroepen de afgelopen week tijdens 8 missies. Bij 2 daarvan werden wapens ingezet. Nederland
neemt boven Irak en Oost-Syrië in coalitieverband deel aan de strijd tegen terreurorganisatie ISIS.
Militaire instructeurs in Irak leren Koerdische strijders gebieden te beveiligen. Daarbij staan onder meer wapenhandelingen, medische
verzorging, oorlogsrecht en civiel-militaire samenwerking op het programma. Door de coalitie opgeleide instructeurs verzorgen zelf ook al
een deel van de opleiding.
Een Nederlands chirurgisch team opereert in een Amerikaans role 2-hospitaal in westelijk Irak. Het team werkt nauw samen met Noorse
medici.
Lopende operaties buitenland:



Patrouilleschip Zr. Ms. Holland, met een NH90-maritieme gevechtshelikopter aan boord, is stationsschip in het Caribisch gebied.
Het voerde met de Costa Ricaanse kustwacht een patrouille uit. De samenwerking is van bijzondere waarde, want Costa Rica is
een belangrijke partner bij het promoten van het verdrag van San José. Dit zorgt voor een snellere en betere coördinatie bij
drugbestrijding in de Caribische Zee, de Golf van Mexico en een deel van de Atlantische Oceaan.
Na het gezamenlijk optreden, zette het patrouilleschip weer zelfstandig haar taken op het gebied van kustwacht en counterdrugsoperaties voort in het Caribische gebied. Ook is het schip voorbereid op het verlenen van humanitaire hulp bij
natuurrampen. Het orkaanseizoen in de regio begint officieel op 1 juni 2018.



Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 100 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif
en Kaboel verstevigen ze het Afghaanse veiligheidsapparaat. Een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif.



Een AWACS-vliegtuig (airborne warning and control system) met aan boord een aantal Nederlandse bemanningsleden, helpt
vanuit Turkije bij de strijd tegen ISIS. Het radarvliegtuig zorgt voor een actueel luchtbeeld. De operators helpen ook met de
coördinatie van het militaire luchtverkeer.



Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan beveiligingsteams van
mariniers. Deze zogenoemde vessel protection detachments beschermen in de Golf van Aden Nederlandse schepen tegen
piraterij.



Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) mee de burgerbevolking in Zuid-Soedan
te beschermen. Dat is de prioriteit van de missie volgens het huidige mandaat. Daarnaast richt de missie zich op het monitoren en
onderzoeken van mensenrechtenschendingen, schept voorwaarden voor humanitaire hulpverlening en helpt de wapenstilstand te
handhaven.



Nederlandse militairen werken in het Midden-Oosten mee aan UNIFIL, UNDOF, UNTSO en USSC. Zij leveren ondersteuning aan
deze VN-missies die het vredesproces in het Midden-Oosten bewaken.



Nederlandse militairen maken deel uit van de enhanced Forward Presence. De aanwezigheid van de multinationale NAVO-eenheid
in Litouwen toont de solidariteit met de bevolking van Litouwen.



Voor het Africa Contingency Operations Training and Assistance (Acota)-programma verzorgen Nederlandse militairen opleidingen
in Burkina Faso en Niger.
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Operaties/acties binnenland:






De marine, land- en luchtmacht hielpen de marechaussee bij de grensbewaking in zeehavens.
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie maakte meer dan 35 explosieven onschadelijk.
Defensie zette militaire duikteams in bij de zoektocht naar 2 vermiste duikers in Zeeland.
Defensie leverde observatiecapaciteit bij de Memorial Day te Margraten.

Luitenant-generaal Wijnen: “Vredesmissies zijn geen toverdrank”
30 mei 2018 | 09:25
‘It’s not a soldier’s job… but only a soldier can do it.’ Het waren de gevleugelde woorden van Dag Hammarskjöld, in de jaren
1953 tot en met 1961 secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten
luitenant-generaal Martin Wijnen herhaalde ze gisteren in het Museon, ter ere van de UN Peacekeepers Day.

Wijnen: “Hammarskjöld refereerde natuurlijk aan VN-militairen. En aan het feit dat zij weliswaar getraind zijn voor gevechtsoperaties, maar
hun vaardigheden ook voor andere doeleinden kunnen gebruiken. Namelijk voor het beschermen van mensen. En voor het bewaken van de
vrede.” Volgens Wijnen is dat nog steeds zo en voert de Nederlandse krijgsmacht maar één echte ‘gevechtsmissie’ uit: boven Irak en in het
oosten van Syrië om de wreedheden van ISIS te stoppen.
Gevaarlijke extremisten
“In al onze andere missies proberen we juist oorlog te voorkomen.” Wijnen noemt Mali als voorbeeld. “Als we daar niets doen, kunnen
gevaarlijke extremisten en criminelen hun invloed vergroten. En dus ook hun activiteiten in de regio. En dan blijven bijvoorbeeld migranten,
en wellicht zelfs terroristen, via Libië naar Europa komen.” Wijnen is er dan ook van overtuigd dat de militaire inzet in Mali directe gevolgen
heeft voor de veiligheid van Nederlanders en de economische belangen.
“Dat laat onverlet, dat aan het uitvoeren van militaire missies altijd risico’s verbonden zijn.
Ook VN-vredesmissies. Korea, Libanon, de Sinaï, Cambodja, voormalig Joegoslavië, Ethiopië, Eritrea en Djibouti… In al die landen zijn onze
mannen en vrouwen ingezet voor de vrede en hebben ze oorlog en geweld van nabij meegemaakt”, zei Wijnen. “Zij zien dingen, maken
dingen mee, die ze een leven lang niet meer vergeten.”
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Vluchtelingen in Zuid-Soedan
Als voorbeeld vertelde hij over het verhaal van Linda van de marechaussee, die werd uitgezonden naar Zuid-Soedan. Ze begon er met bij te
dragen aan de trainingen en opleidingen van politie en leger. Door de gevechten die uitbraken tussen opstandelingen en het regeringsleger,
waren de meeste politieposten al snel verlaten en duizenden mensen gevlucht. Daardoor moest de VN veel ontheemden opvangen in
kampen. Linda werd belast met het beschermen van vluchtelingen. Ze kwam op een plek waar er 30.000 op elkaar zaten, die niets meer
hadden en getraumatiseerd waren door wat zij hadden gezien en meegemaakt. Linda ving hen op aan de poort, controleerde of niemand
drank of drugs bij zich had, assisteerde bij voedseluitgiftes en trainde mensen tot buurtwacht.
De boel sussen
Wijnen: “Maar Linda stond vluchtelingen ook bij met advies. Mannen, maar zeer zeker ook vrouwen. Want, zoals Linda zelf aangaf, vrouwen
kunnen als geen ander de boel sussen bij vechtpartijen of onenigheden. En vrouwen herkennen ook eerder misbruik van vrouwen en kunnen
daar dan op anticiperen.” Linda gaf ook voorlichting, om bijvoorbeeld te voorkomen dat kinderen eindigen als kind-soldaat of hoe mannen
anders tegen vrouwen kunnen aankijken.
Vredesmissies geen toverdrank
Volgens Wijnen kunnen mensen daardoor mogelijk weer hoop krijgen. “Dat draagt allemaal bij als het gaat om vrede bewaren. Om het veilig
houden van landen en regio’s. Het helpt dus om onze doelen te bereiken. Als Nederland. Als internationale gemeenschap.”

Voor Wijnen staat dan ook vast dat het nut van vredesmissies onbetwist blijft, voor stabiliteit, voor vrede, voor mensen wereldwijd. “Of zoals
Michel Kerres, redacteur geopolitiek bij NRC, een klein jaar geleden schreef: ‘Nee, de 71 missies van de VN sinds 1948, hebben geen vrede op
aarde gebracht. Vredesmissies zijn geen toverdrank. Maar dankzij VN-missies daalt de kans dat conflicten oplaaien met 70 procent, blijkt uit
onderzoek. En in landen mét blauwhelmen vallen minder doden.”

Een unieke prestatie van het dames luchtmacht zwemteam in Polen
30 mei 2018 | 09:37
Afgelopen dinsdag is het luchtmacht zwemteam uitgekomen op het twee jaarlijkse zwemtoernooi van het Aircomponent
Headquarters Ramstein (NATO) kampioenschap. Tijdens dit toernooi wordt er gestreden tegen ploegen van de Royal
Airforce, USA Force in Europe, Belgium Airforce, Polish Airforce en de German Airforce. Nadat het VIP zwemteam goed
gestart is met een 2e plek heeft het luchtmacht dames zwemteam voor de eerste keer in de geschiedenis van dit NATOkampioenschap de overwinning binnen gehaald.
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In Polen hebben de dames op 8 onderdelen 5 medailles gehaald. Drie maal zilver en twee maal brons. Ook op de andere 3 onderdelen werd
zo goed gepresteerd dat ze bij het afsluitende award diner het totaal klassement voor het beste dames team hebben gewonnen. Een unieke
nog niet eerder vertoonde prestatie volgens teamcaptain en zwemster Kapitein Inge Böttger.
Ook de heren hebben uitstekend gepresteerd. Op de 12 zwemafstanden sleepten zij 2 zilveren en 4 bronzen plakken in de wacht. In de totaal
uitslag zijn onze heren 5e geworden. De ploeg en begeleiding kijken terug op een zeer goed verlopen toernooi op zowel prestatieniveau als
op de sociale uitwisseling met onze andere Europese luchtmachten.
Het CLSK zwemteam is altijd op zoek naar (actieve) wedstrijdzwemmers. Heb je interesse meld dit bij teamcaptain Kap Inge Böttger om in de
toekomst mee trainen met de luchtmacht zwemploeg.

Tijgers 313 scoren tijdens NATO Tiger Meet
29 mei 2018 | 12:45
Het 313 squadron heeft van zich laten horen tijdens de jaarlijkse NATO Tiger Meet. Het squadron ging er niet alleen vandoor
met de prijs voor beste flying unit, maar kreeg ook de felbegeerde Silver Tiger Trophy uitgereikt.

Afgelopen twee weken waren 100 mannen en vrouwen van het 313 squadron, aangevuld met personeel van andere squadrons van vliegbasis
Volkel, actief in Poznan, Polen. In deze periode vlogen 4 F-16’s dagelijks twee waves. Detachementscommandant kapitein-vlieger Marvin: “De
Tiger Meet is een belangrijke oefening waar we als squadron veel kennis en ervaring opdoen. In de ochtend beoefende we het vliegen van
COMAO’s (Composite Air Operations) waarbij 50 tot 60 toestellen gelijktijdig worden ingezet. In de middag voerden we zogenaamde miniCOMAO’s uit. Hierbij vlogen we missies tegen elkaar en vormde de Poolse grondgebonden luchtafweer ook een geduchte tegenstander. Het
unieke van de NATO Tiger Meet ten opzichte van andere grote oefeningen zoals Red Flag en Frisian Flag is dat veel helikopters deelnemen. Zo
kunnen we ook trainen in het opereren met helikopters die met special forces opereren.”
Aan het einde van twee weken intensief vliegen volgde de ceremonie waar de prijzen werden verdeeld. Deze prijzen worden niet toegekend
door een jury, maar door de eenheden zelf. Kapitein Marvin: “Het feit dat alle deelnemers zelf bepalen wie zij de beste vinden maakt het
winnen ervan nog mooier. Je ontvangt de erkenning namelijk rechtstreeks van je collega’s waarmee je twee weken lang hebt geoefend.” Het
winnen van twee prijzen tijdens een NATO Tiger Meet is een bijzonder prestatie die niet ieder jaar voorkomt.
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Kapitein Marvin: “Ik ben ontzettend trots op mijn mensen. Samen hebben we dit mooie resultaat neergezet. Niet alleen op vliegend gebied
kwamen wij als beste uit de bus, maar ook als overall winnaar waarbij gekeken word naar andere zaken zoals de opstelling van het squadron,
het gedrag naar andere eenheden en de schitterende tiger tail.”

De nieuwe Vliegende Hollander staat voor u klaar
28 mei 2018 | 08:37
De nieuwe Vliegende Hollander staat voor u klaar, vol met reportages,
achtergronden en interviews.
Met daarin o.a. jacht- of transportvlieger, 3-luik Afghanistan, Hot Blade en nog veel
meer.
U kunt zich abonneren op de Vliegende Hollander. Iedere maand, zodra de nieuwste
editie beschikbaar is, ontvangt u het magazine digitaal in uw mailbox. Abonneren kan
via defensie.nl/abonneren. Voer bij voorkeur een privé e-mailadres in omdat directe
verbinding met internet noodzakelijk is. Het aanmelden met een @mindef-account is
daarom niet wenselijk.
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Export control-classificaties in SAP laden gestart
25 mei 2018 | 10:43
De export control (EC)-classificaties van de eerste 1000 artikelen zijn in SAP geladen. Daarmee kan door SAP-gebruikers
worden nagegaan of deze artikelen onder een export control regime vallen of niet. Dit betreft niet alleen Amerikaanse
regelgeving als ITAR of EAR, maar ook de Europese en Nederlandse wetgeving.

Bij een EC-classificatie hoort een bepaalde wijze van behandelen, zowel bij ontvangst, onderhoud, transport, reparatie, uitlenen of afstoting
van een artikel. Indien een artikel binnen de export control-regels valt, noemen we het een export controlled item. Voor ons materieel is het
zaak onze naslagmogelijkheid op orde te hebben. SAP speelt daarin een cruciale rol. De eerste 1000 artikelen met een export controlclassificatie in SAP zetten was een eerste stap. Het laden in SAP door de CLSK-assortimentsmanagers en de Sectie Export Control (Staf LSK)
gaat voorlopig nog door. De bedoeling is dat van alle export controlled items de classificatie in SAP terug te vinden zal zijn.
Bescherm onze technologie
Naast kennisoverdracht via materieel kan er ook technologische kennis worden overgedragen via data zoals handboeken, mails, software
maar ook foto’s of publicaties. Verder kan er ook sprake zijn van technologische kennisoverdracht bij diensten, zoals onderhoud, reparatie,
schilderen of technische helpdesk, maar ook bij events zoals symposia, beurzen, personeelswervings- of mediamomenten. Het is daarom
zaak dat elke luchtmachter mee werkt aan het voorkomen van het bedoeld of onbedoeld lekken van (veelal) hoogwaardige technologie. Als
alle schakels in de gebruikersketen zijn of haar deel neemt, zorgen we er als organisatie voor dat de technologische kennis van dat artikel niet
in verkeerde handen terecht komt.
Onderweg naar Export Compliance
Het beschermen van onze technologische kennis valt of staat met hoe u als CLSK-medewerker er mee om gaat. Export compliance - het
voldoen aan wet- en regelgeving rond technologische kennis - is bedoeld om het risico te beperken dat technologische kennis in verkeerde
handen valt. Het begint bij bewustwording, weten wat de impact kan zijn als we onze technologie niet voldoende beschermen. Daarom
worden er proactief maar ook op verzoek presentaties gegeven door het team van Sectie Export Control CLSK. Het gaat daarbij over
materieel, maar dus ook over diensten en vooral data.
Gerelateerde onderwerpen / links:
http://dwrd.mindef.nl/sites/SWR002531/SitePages/Startpagina.aspx
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Interoperabiliteit viert hoogtij tijdens Hot Blade
24 mei 2018 | 17:04
Een detachement van 130 man met 4 helikopters van het Defensie Helikopter Commando heeft de afgelopen weken
deelgenomen aan Hot Blade 2018. De jaarlijkse helikopteroefening voor EU-partners werd dit keer in Portugal gehouden.
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Hot Blade is een exercitie onder auspiciën van het European Defense Agency. De oefening vindt zijn oorsprong in het recente verleden, toen
EU-landen helikopterbemanningen naar brandhaarden in de wereld wilden uitzenden. “Om vervolgens te ontdekken dat ze daarvoor over te
weinig gecertificeerd personeel beschikten”, aldus oefenleider bij het overkoepelende EDA, luitenant-kolonel Roel Cuppes. De organisatie
reageerde daarop met de oprichting van een Helicopter Exchange Programme (HEP). Cuppes: “Door met elkaar te oefenen en regelmatig
contact met elkaar te houden, moet het mogelijk zijn meer dingen samen te doen.”
Hot Blade is dé oefening op het gebied van interoperabiliteit. De deelnemende bemanningen werken op tot het vliegen in internationaal
samengestelde verbanden. Om dicht bij elkaar te manoeuvreren, moeten de helicrews goed op elkaar zijn ingespeeld. Daaraan kleeft het
nodige huiswerk, zoals het bestuderen van de Standard Operating Procedures, recent uitgegeven door het HEP.
Zonder ruchtbaarheid

Portugal is een geliefde plek voor heli-operaties. De landerijen rondom zenuwcentrum Beja Airbase zijn zeer dunbevolkt. Bovendien is het
gebied zo uitgestrekt dat de internationale vliegoefening aan veel mensen uit de regio zonder ruchtbaarheid voorbij gaat. Dat blijkt wanneer
4 Duitse NH90-transporthelikopters in de buurt van het gehucht São Mancos een extractie van commando’s uitvoeren. Geen enkele
streekbewoner kijkt op of om.
Heel druk
Verantwoordelijk voor de Nederlandse deelname aan Hot Blade is majoor-vlieger Dirk. Als leider der oefening gaat hij over de inzet van de 2
CH-47 D Chinooks en beide AS532 Cougar-transportheli’s. Soms gehinderd door technische storingen doen de machines dag en nacht mee
met de vliegoperaties. Die bestaan uit het droppen van speciale eenheden en het vervoer van rollend materieel door de lucht. “Daarmee kun
je het als hoofd Operatiën heel druk hebben”, weet Dirk inmiddels.
Over 2 jaar treedt Nederland op als gastheer. Het gros van de vluchten is dan vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen, met ondersteuning van een of
meerdere Belgische luchtmachbases. Aan Hot Blade 2018 namen in totaal zo’n 400 militairen deel.
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