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 1 Operatiecentrum CLSK week 24 - 2019 
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    2.      Kalender en media-items  
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Topper van de week 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snelste berichtenbronnen: 

              koninklijkeluchtmacht     

    Koninklijke Luchtmacht 

 

  3  Samenvatting social media   
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4 Samenvatting intranet   

Weekoverzicht Defensieoperaties 

12 juni 2019 | 11:38 

Op verzoek van de burgemeester van Den Haag leverde Defensie militaire bijstand tijdens de Global Entrepeneurship Summit 
2019. Zo doorzochten beveiligers van de luchtmacht met hun explosievenhond onder meer de Ridderzaal. Een overzicht van 
Defensieoperaties in de week van 5 tot en met 11 juni. 

 

Marechaussee ontdekt omgeslagen migrantenboot 

Een Nederlandse patrouilleboot van de marechaussee ontdekte voor de kust van het Griekse eiland Lesbos een omgeslagen boot met meer 
dan 60 migranten.   

De marechaussee alarmeerde de Griekse kustwacht die de reddingsoperatie coördineerde. 57 opvarenden zijn levend uit het water gehaald. 
2 kinderen, 4 vrouwen en een man zijn verdronken, meldde de Griekse kustwacht. De marechaussee doet mee aan operatie Poseidon van de 
Europese grens- en kustwacht Frontex. 

Alarmeringsoefening Litouwen 

In Litouwen startte Iron Wolf met een alarmeringsoefening. 
Duizenden militairen uit Duitsland, Litouwen, Nederland, 
Noorwegen en Tsjechië verplaatsen zich de komende dagen naar 
het oefenterrein Pabrade. Het verplaatsen van zoveel militairen en 
honderden voertuigen over de openbare weg is een hele opgave 
en gebeurt in samenwerking met de Litouwse en Duitse militaire 
politie. 

Ongeveer 220 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de 
eFP. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de 
solidariteit met de Baltische Staten en Polen. 

Boordwapen Caribisch gebied 

De NH90 aan boord van het stationsschip in de West zette haar 
boordwapen in om een zogenoemde go fast-motorboot te stoppen. De bemanning gooide hierop pakketten met vermoedelijk drugs 
overboord. Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit. Ook verleent het hulp bij 

humanitaire rampen en crises. 



PagIna 5 van 11 

  

 
Lopende operaties buitenland: 
 

 Het Redeployment Element in Mali ging verder met het inpakken en opruimen van het Nederlandse missiematerieel. De eenheid 
belaadde een 2e konvooi voertuigen met materiaal dat via de haven van Dakar teruggaat naar Nederland. Ook werd een C-130 
beladen. 

 Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif 
en Kaboel verstevigen ze de Afghaanse politie en het leger. Ook een Nederlands chirurgisch team werkt in Mazar-e-Sharif. 

 Voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) begonnen Nederlandse militairen met het 
opleiden van Oegandese collega’s. ACOTA heeft tot doel de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen te vergroten door 
instructie en training. Zo kunnen ze zelf vredesoperaties uitvoeren. Ook in Niger gingen Nederlandse trainers aan de slag. 

 Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Bij Erbil geven 
Nederlanders in samenwerking met partnerlanden trainingen, onder meer in leiderschap en het beveiligen van grote gebieden. 

 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 
Nederlandse civiele experts aan deel. 

 Nederland draagt in de Sahel bij aan capaciteitsopbouw van lokale veiligheidsstructuren. Nederland levert militairen en civiele 
experts aan EU-missies in de regio (EUTM en EUCAP Sahel) en aan de VN-politiemissie in Mali. 

 In de strijd tegen terreurorganisatie ISIS ondersteunt 306 Squadron de zogenoemde Operation Inherent Resolve. Vanuit Qatar 
draagt ook een ondersteuningseenheid namens Nederland bij aan de strijd. 

 Nederlandse militairen ondersteunen in het Midden-Oosten missies die het vredesproces bewaken. Ze doen mee aan Unifil, 
Undof, Untso en USSC. 

 Het Forward Support Element Mirage in het Midden-Oosten levert onder meer (logistieke) ondersteuning aan de vessel protection 
detachments. Daarnaast vangt het support element regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig voor een nacht 
op. 

 Nederlandse militairen helpen voor de United Nations Mission in South Sudan (Unmiss) mee om de burgerbevolking in Zuid-
Soedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.  

Operaties/acties binnenland: 

 Zoekspecialisten van de landmacht assisteerden justitie bij een grote politieactie in Leeuwarden en Goutum. De actie was gericht 
op het witwassen van geld verkregen door criminele activiteiten. De militairen doorzochten huizen en (bedrijfs) panden op 
verborgen ruimten. 

 De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimde 52 explosieven. 

 De bewaking van het Nederlandse luchtruim gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding op het Air Operations Control Station 
Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s.  
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Bijzondere Spitfire terug op vliegbasis Leeuwarden 

12 juni 2019 | 07:01 

 
Een bijzonder moment op vliegbasis Leeuwarden afgelopen vrijdag: na jaren van restaureren in het buitenland keerde een 
Spitfire van 322 Squadron terug op Nederlandse bodem.  
 

 
 
Het historische toestel, intussen eigendom van Jumbo-topman Frits van Eerd, werd de afgelopen drie jaar geheel gerestaureerd. De Spitfire 
vloog in de Tweede Wereldoorlog bij het 322 Squadron. Het oudste squadron van de Koninklijke Luchtmacht werd in 1943 opgericht door 
vliegers die naar Engeland waren gevlucht. Het 322 Squadron nam met de Supermarine Spitfire deel aan onder andere deel aan de Slag om 
Arnhem en de luchtgevechten om de corridor in Brabant. Daarnaast joegen de  Spitfires van 322 op Duitse V-1-raketten.  

                                                                                                                Polly Grey 
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Na aankomst op vliegbasis Leeuwarden werd de bijzondere Spitfire traditiegetrouw voorzien van de mascotte van 322 Squadron: Polly Grey, 
een grijze roodstaartpapegaai. De allereerste Polly Grey werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door een squadronvlieger gekocht in London.   
 
Voordat het toestel de wielen aan de grond zette maakte het een spectaculaire ronde over Noord-Nederland, geflankeerd door twee F-16's 
van 322 Squadron en de Hawker Hunter van de Dutch Hawker Hunter Foundation. Voorlopig zal de Spitfire nog even op vliegbasis 
Leeuwarden blijven staan, daarna vertrekt het toestel naar de nieuwe thuisbasis: vliegbasis Eindhoven. Vanaf daar zal het toestel veel gaan 
vliegen bij evenmenten en ceremonies.  
 
 

Tweede-luitenant vlieger Janiek Meesters (DHC) wint 

11 juni 2019 | 14:35 

Van 2- 6 juni was Defensie wederom te gast bij de Gelderse Zweefvliegclub op Vliegveld Terlet voor het jaarlijkse Open 
Militair Kampioenschap Zweefvliegen. Tlt Cougar-vlieger Janiek Meesters van 300 squadron van het Defensie Helikopter 
Commando won dit grootste zweefvliegevenement van Nederland. De Sectie Militaire Sport van de Koninklijke Luchtmacht 
was verantwoordelijk voor de organisatie en deed dit met ervaringsdeskundige en wedstrijdleider Adjudant Theo Janssen.  

 

De weergoden zaten niet echt mee waardoor er uiteindelijk maar 1 wedstrijddag was ondanks dat er 3 dagen gevlogen is maar helaas zonder 
voldoende thermiek. Precies 25 jaar geleden zat het weer ook zo tegen. Desalniettemin verliep het kampioenschap zeer plezierig met een 
goede sfeer en samenwerking. 

De uitslagen:   

Militair overall:  

1 Janiek Meesters, 

2 Adrie Batenburg & Bas van Beek, 

3 Olf Andriessen. 

Clubklasse: 

1 E9 Sander Terpstra  

2 D3 Simon van de Eijkel  

3 NX Tudor Vacaretu  
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Combi klasse:                                                                       Tweezitter klasse:                                                                     Open klasse:  

1 KP Tim Kuijpers                                                                  1 E11 Krebbers & van der Linden                                           1 HC Rick Boerma   

2 M7 Daan van Kol                                                                1 BB Koenders & Jungblut                                                       2 TP Menno Sappé 

3 YB Sylvain van der Meer                                                   3 XI Vanden Boer & Conings                                                  3 XL  Bas Seijffert   

 

 Speciale staart 40 jaar F-16 onthuld 

07 juni 2019 | 13:57 

Ter ere van het 40-jarig jubileum van de F-16 bij de Koninklijke Luchtmacht, is vanmorgen op vliegbasis Volkel een F-16 met 
een unieke staart onthuld. Commodore b.d. Wim Sneek was te gast bij de speciale onthulling. Sneek vloog de eerste 
Nederlandse F-16 precies veertig jaar geleden naar vliegbasis Leeuwarden. 

 

Afgelopen week werd de staart bestickerd bij de schilders op vliegbasis Volkel. Daarna werd de jubileums-F-16 nog even verstopt in een 
shelter. Vanmorgen, exact 40 jaar na de introductie in Nederland, rolde de jarige F-16 voor de aanwezige gasten en media omhuld door rook 
naar buiten. Tijdens de onthulling werd door de commandant van vliegbasis Volkel, kolonel Rob van den Heuvel, kort teruggeblikt op 
de ontwikkeling en inzet van de F-16 Fighting Falcon bij de luchtmacht. 

´Vliegtuig van de toekomst´ 

Het 40-jarig jubileum van de F-16 valt vrijwel samen met de 
introductie van de F-35 later dit jaar. Ook veertig jaar geleden werd 
aan de aankoop en introductie van het nieuwe jachtvliegtuig op 
grote schaal aandacht besteed. In de media klonken geluiden als de 
‘wapenaankoop van de eeuw’ en ‘de grootste investering in de 
Nederlandse Defensie ooit verricht’. In het radioprogramma 
Embargo (19 maart 1976), een actualiteitenrubriek van de VPRO, 
werd gesproken over het lange aanschaftraject. Toen de F-16 
echter daadwerkelijk arriveerde, stonden het publiek en 
luchtmachtmedewerkers versteld. Tijdens de open dag op 
vliegbasis Volkel, waar het toestel voor het eest vliegend te zien 
was, reageerde een van de toeschouwers over het moment dat de 
F-16 aan zijn eerste demonstratievlucht begon, zij aan zij met de F-
4 Phantom: “Het is echt belachelijk zo kort als ‘ie draait. Het is 
grandioos. Dat andere ding blijft nergens. Potverdikkie, dat is het 
vliegtuig van de toekomst.” 
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                                                                                                                   Succesverhaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
En inderdaad: de F-16 bleek een schot in de roos. De operationele inzet vanaf 1993 op de Balkan bevestigde dat. De 'swing role', waarbij het 
gevechtstoestel tijdens dezelfde missievlucht tussen meerdere rollen schakelt, bleek hem op het lijf geschreven. Oorspronkelijk ontworpen 
als luchtverdediger, bleek de jager ook geschikt voor het aanvallen van gronddoelen. De F-16 was in veel opzichten een vernieuwend toestel. 
Zo was het het eerste toestel dat vloog op basis van fly-by-wire, dus met een computergestuurd besturingssysteem. Ook het cockpitdak uit 1 
stuk was een noviteit. Het zorgde voor een ongeëvenaard zicht rondom. Middels het MLU-programma (Mid Life Update) werd er daarnaast 
voor gezorgd dat het toestel tot op de dag van vandaag, 40 jaar later, operationeel inzetbaar is gebleven.  

 

Mentoren gezocht voor Giving Back 

07 juni 2019 | 10:40 

 
De stichting Giving Back zoekt Defensiemedewerkers die mentor willen worden. Defensie werkt sinds 3 jaar samen met deze 
instelling, die de culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid wil vergroten. 
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Het doel van het mentorschap is jongeren hun competenties verder te laten ontwikkelen, hun studie- en carrièrevraagstukken te bespreken 
met een mentor en een waardevol netwerk opbouwen. Ze krijgen zo de mogelijkheid alles uit hun talenten te halen.  

Hoe werkt het?  

De stichting biedt scholieren en studenten ontwikkelprogramma's aan. Een belangrijk onderdeel is dat deze jongeren tijdens het hele traject 
een persoonlijke mentor hebben.  

Waarom samen met Defensie? 

Het ministerie werkt met de stichting samen, omdat Defensiemedewerkers via het programma een kans krijgen om hun vaardigheden als 
mentor te ontplooien en kennis op te doen over diversiteit. Bovendien bleek de afgelopen jaren dat het project bijdraagt aan een goed imago 
van Defensie binnen de doelgroep.  

Wat wordt van een mentor verwacht? 

Defensiementoren begeleiden een hbo/wo-student in de bachelor-fase. Dat kost gemiddeld 2 uur per maand gedurende 2 studiejaren (van 
oktober-juni), met een extra tijdsinvestering aan het begin. De mentoren doen jaarlijks mee aan zo'n 3 workshops en trainingen en aan 2 tot 
3 intervisiebijeenkomsten.  

Globale planning  

Voor september staat de Workshop 'Wat is Mentorschap?' op de planning. In diezelfde maand of in oktober wordt ook de zogenoemde 
matchingbijeenkomst met studenten gehouden. Op zaterdag 26 oktober vindt in Zeist een teambuilding-dag plaats. In december volgt nog de 
'Training Puberbrein'. De Training Multicultureel vakmanschap staat ook op het programma. Daarvan is nog geen datum bekend.  

Aanmelden?  

Aanmelden kan tot 1 augustus 2019 via: www.givingback.nl/aanmelden (bereikbaar via Internet en Rijksportaal). Neem bij vragen contact op 
met Geraldine Heijmans (g.heijmans@mindef.nl).  
 
 

Spamcampagne 

06 juni 2019 | 11:26 

De afgelopen dagen is er een spamcampagne gestart die ook 
defensiemedewerkers kan treffen. In de verstuurde mails (zie download) 
wordt gedreigd met het openbaar maken van privé afbeeldingen als de 
ontvanger niet binnen 50 uur een bedrag in bitcoin betaalt. Het betreft 
hier generieke spam die naar zoveel mogelijk mensen verstuurd wordt, in 
de hoop dat enkele ontvangers daadwerkelijk zullen overgaan tot betaling.  

Heeft u deze mail, of een die er sterk op lijkt ook gekregen? U kunt deze mail 
negeren en verwijderen, en u hoeft hier geen melding voorval van te maken. JIVC 
werkt hard aan het bijwerken van het defensie-spamfilter om bovenstaande mails 
te filteren maar kan geen garanties geven dat u geen spam-mail meer zult 
ontvangen. 

Voor andere spamberichten die u ontvangt op uw @mindef.nl adres is het volgende emailadres in het leven geroepen: 
Beheer.Integrated.Access@mindef.nl 

U kunt de spam die u ontvangt als bijlage in een mail zetten en doorsturen naar dit adres, waarna JIVC zal proberen deze mail in de toekomst 
te filteren. Daarnaast kunnen we u de volgende tips meegeven als het gaat om spam: 

·         Open geen email van onbekende afzenders; 

·         Open geen bijlages die u niet verwacht of vertrouwd; 

·         Gebruik uw @mindef.nl adres niet om u aan te melden op internet sites of voor andere persoonlijke zaken.  

Als u vermoed dat er daadwerkelijk sprake is van acties gericht tegen u als persoon kunt u natuurlijk altijd een melding voorval maken en/of 
contact opnemen met de Marechaussee.  

 

 

http://www.givingback.nl/aanmelden
mailto:g.heijmans@mindef.nl
mailto:Beheer.Integrated.Access@mindef.nl
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CLSK mini-symposium ‘5th Generation Air Capabilities’; samen nadenken over de toekomst 

06 juni 2019 | 09:57 

CLSK transformeert naar een 5de generatie luchtmacht die informatiegestuurd en wendbaar is. Binnen afzienbare tijd 
introduceren we nieuwe wapensystemen zoals de F-35, de MQ-9 Reaper en daarnaast ook nieuwe technologieën op o.a. onze 
helikopters. Maar wat betekent de introductie van die nieuwe systemen en capaciteiten nu voor de joint fight?  

De hoogste tijd om daar samen met andere krijgsmachtdelen over na te denken. Het Air & Space Warfare Center organiseerde afgelopen 
woensdag 5 juni een mini-symposium waaraan een dertigtal afgevaardigden van staven en eenheden buiten CLSK deelnamen. 

Wnd Directeur Operaties Kol van Deventer opende het mini-symposium en benadrukte het belang van de gezamenlijke denkkracht om hier 
verdere stappen in te zetten. 

Tijdens het symposium werden door subject matter experts diverse briefings gegeven waarin dieper werd ingegaan op de mogelijkheden die 
we met de introductie van de nieuwe wapensystemen en technologieën voorzien. Daarnaast bestond veel ruimte voor interactie en discussie 
waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Een constructieve middag die wellicht niet op alle vragen direct een antwoord kon bieden maar wel 
een goede aanzet geeft tot de verdere ontwikkeling en optimaal gebruik van de capaciteiten die we als CLSK de komende jaren in onze 
organisatie introduceren. 

 

 

 

 

 
 

 


