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Weekoverzicht Defensieoperaties
19 juni 2019 | 12:18
Een zoekteam van Defensie heeft op Bonaire de woning van
een man doorzocht die verdacht wordt van drugstransport.
Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 12 tot
en met 18 juni.
De huiszoeking in de hoofdstad Kralendijk gebeurde nadat de man
was aangehouden. Hij wordt er van verdacht verantwoordelijk te
zijn voor het transport van 60 kilo cocaïne. Dat gebeurde per
vliegtuig van Bonaire naar Amsterdam in juni 2018.
Overdracht NAVO-vloot
Het fregat Zr. Ms. Evertsen is na 6 maanden klaar met haar inzet
voor de NAVO-vloot Standing Naval Maritime Group 2. Nederland
had een jaar lang de leiding over dit snel inzetbare vlootverband.
Litouwen
De Nederlandse militairen in Litouwen oefenden het vertragen van een oprukkende vijand, totdat versterkingen kunnen worden ingebracht.
Die versterking zou bijvoorbeeld de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) kunnen zijn die onlangs een snelle verplaatsing naar Polen
oefende.

Ze vochten zij aan zij met onder andere Duitsers, Noren en Tsjechen. Daarbij werden ze bijgestaan door Litouwse luchtverdedigingseenheden
en Britse Apache-gevechtshelikopters. De internationale eenheden werken nauw samen. In het veld verstrekken Noorse eenheden
bijvoorbeeld inlichtingen en sturen zij luchtsteun aan. Op logistiek gebied worden Nederlandse voertuigen bijgetankt door Duitsers, en de
zwaar-transporteenheid van Nederland verplaatst Duitse voertuigen voor onderhoud.
In Litouwen zijn permanent circa 250 Nederlandse militairen gestationeerd. Samen met ongeveer 1.000 internationale collega's vormen zij de
NATO enhanced Forward Presence (eFP).
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Lopende operaties buitenland:




Het Redeployment Element in Mali ging verder met het inpakken en opruimen van het Nederlandse missiematerieel.



Voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) leiden Nederlandse militairen Oegandese collega’s
op. Het initiatief moet de militaire capaciteit van 25 Afrikaanse landen vergroten door instructie en training. Zo kunnen ze zelf
vredesoperaties uitvoeren. Ook in Niger werken Nederlandse trainers.



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 ZuidSoedan te beschermen. Nederland stopt deelname aan de missie per 1 september.




De marechaussee doet mee aan operatie Poseidon van de Europese grens- en kustwacht Frontex.



Het patrouilleschip Zr. Ms. Groningen voert als stationsschip in de West drugsbestrijdingsoperaties uit. Ook verleent het hulp bij
humanitaire rampen en crises.

Nederland neemt in Afghanistan met ongeveer 160 militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. Vanuit Mazar-e-Sharif
en Kaboel trainen en adviseren ze de Afghaanse politie, het leger en de speciale strijdkrachten. Nederlandse Force Protection (FP)
en Mobile Medical Teams (MMT) zorgen ervoor dat Nederlandse adviseurs in Noord-Afghanistan hun werk kunnen doen. De
adviseurs adviseren hun Afghaanse partners onder andere op het gebied van operationele planning, logistiek, bedrijfsvoering en
gender.
Afgelopen maand wisselde de eenheid die de Afghaanse speciale eenheden traint en begeleidt. Mariniers van NLMARSOF
(martime special operations forces) namen deze taak over van commando’s van het Korps Commandotroepen. Daarnaast is het
Nederlands chirurgisch team van het Instituut Defensie Relatieziekenhuizen (IDR) ingezet voor de behandeling van een aantal
gewonde Afghaanse SOF-militairen.

Ongeveer 250 Nederlandse militairen leveren een bijdrage aan de eFP. De NAVO-aanwezigheid in Litouwen onderstreept de
solidariteit met de Baltische Staten en Polen.

Operaties/acties binnenland:




De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ruimde 34 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.

27 juni ´Data Deletion Day´ Koninklijke Luchtmacht
19 juni 2019 | 08:30
De Koninklijke Luchtmacht wil het bewustzijn over (persoons)gegevens, datagebruik en privacy onder het eigen personeel vergroten. Het
doel van de ´Data Deletion Day is dat alle luchtmacht medewerkers de tijd nemen en krijgen om alle elektronische- en papieren dossiers
op te ruimen. Met name de gegevens met persoonlijke informatie die niet langer nodig zijn.
Wie: Alle luchtmacht medewerkers.
Wat: Beoordelen van alle documenten, records, bestanden (elektronische en papieren kopieën vanuit bronsystemen) die u beheert.
Vernietig of verwijder de stukken die niet langer noodzakelijk of relevant zijn voor lopende bedrijfsprocessen en verplaats gevoelige
informatie naar een map die is toegewezen aan uw afdeling op de gedeelde schijf. Eveneens is dit een mooi moment om te controleren of de
bestanden zijn ingericht conform vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en met de juiste autorisaties, immers is beveiliging ook een
belangrijk element. Check dus als beheerder van SharePoint en DWRD ook de lopende autorisaties.
Waar: Op uw (thuis)werkplek.
Wanneer: Donderdag 27 juni 2019. Neem een moment op de dag om alle documenten die op uw Desktop, SharePoint, mailboxen, externe
schijven of in de (archief)kast zijn opgeslagen en overtollig zijn te verwijderen.
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Hoe: Verwijder en vernietig bestanden die informatie bevatten over: creditcardinformatie, Burgerservicenummers en andere gevoelige
(persoons)gegevens, tenzij deze aan gehechtheidseisen voor archivering zijn onderworpen. Te denken valt ook aan namenlijsten, CV’s of
andere contactinformatie, kopieën en bestanden anderszins niet langer nodig is voor een doorlopend zakelijk doel.
Waarom: De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wetgeving op het gebied van privacy. Wanneer gegevens niet langer
nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt, dan moeten ze volgens de AVG verwijderd worden. Dit moet in ieder
geval wanneer de bewaartermijn voor de gegevens is verstreken. Daarom is het belangrijk om de persoonsgegevens die u beheert periodiek
te controleren.
(Digitale) bestanden verwijderen: "Wissen" betekent (a) het verplaatsen van een bestand (bestandstypen: Word, Excel, PDF, Access,
afbeeldingen, video) naar een "prullenbak" of met gebruik van de "verwijder" -toets, en dan (b) het legen van de prullenbak. Papieren
records (afgedrukte namenlijsten, documenten, roosters) moeten worden gerecycled of, als ze persoonlijke gegevens bevatten, versnipperd
worden.
Referenties:
Archiefbesluit generieke selectielijst Defensie:
http://publicatieportaal.mindef.nl/REG/PUC_39085_10_bijlage.pdf
Autoriteit Persoonsgegevens (internet):
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens#hoe-bepaal-ik-debewaartermijn-van-persoonsgegevens-7215
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens

Feestelijke ceremonie op de F-135 bouwplaats
18 juni 2019 | 09:49
Op maandag 17 juni vond een feestelijke ceremonie plaats rondom de F-135 bouwwerkzaamheden op onze vliegbasis.
Commodore Laurijssen sprak de circa 50 aanwezigen trots toe. Op de bouwplaats van de Test Cell werd een koperen
gedenkplaat onthuld door de Amerikaanse Vice Admiral Winter (PEO van het F-35 programma). Het was een hele eer dat hij
hierbij aanwezig was.
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Test Cell

In februari is een start gemaakt met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe Test Cell, waar de gereviseerde of onderhouden
straalmotor getest kan worden. De F-135 Test Cell is feitelijk een grote ‘Mockup’ voor het testen van motoronderdelen van de F-35 die zijn
onderhouden in de Motorenwerkplaats. De bouw van de Test Cell is rechtstreeks door Defensie aan Pratt & Whitney (leverancier van de
motoren) in opdracht gegeven. Het RVB was verantwoordelijk voor de bouwvoorbereiding, het monitoren van de bouw en het adviseren van
Defensie. Inmiddels is de werkvloer gestort en is er begonnen met het aanbrengen van de wapening voor de constructieve vloer. Het gebouw
zal in de zomer van 2020 gereed zijn, en zal in het najaar van 2020 in gebruik worden genomen.
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Motorenhal
Na het bezoek aan de bouwplaats van de Test Cell was er een
rondleiding in de inmiddels ver gevorderde nieuwbouw van de
Motorenwerkplaats. Het markante gebouw van circa 60 meter
breed en 100 meter lang is aan de buitenzijde reeds grotendeels
gereed. In deze werkplaats vindt vanaf 2020 het daadwerkelijke F135 motorenonderhoud plaats. Op dit moment is de gebouwschil
gereed en wordt binnen hard gewerkt aan de geavanceerde
installatietechniek die voor het onderhoud benodigd is. De
hoofdruimte is de frontshop, waar de feitelijke demontage en
montage van de modules van de straalmotor plaatsvinden. In de
naastgelegen hal vinden de diverse bewerkingen en reinigingen
plaats. Zo zal er voor dit doel onder andere een volautomatische
chemische badenlijn worden geplaatst.
De frontshop wordt eind oktober 2019 in gebruik genomen. Vanaf
dat moment kan de inrichting van de procesinstallatie, certificering en training beginnen. Het gehele gebouw zal begin maart 2020
opgeleverd worden. Zodra de eerste modules van de F135 gereed zijn zal ook de Test Cell in gebruik genomen worden, om de modules die
gereed zijn als gehele straalmotor te testen.
De motoren die worden onderhouden zijn afkomstig uit alle delen van de wereld. Bijzonder is dat de motoren geen eigendom zijn van een F35 partnerland, maar van de internationale pool van F-35 gebruikers.

Nieuwe tankertoestellen beschermd tegen infraroodraketten
17 juni 2019 | 16:43
De Airbus A330 multi role tanker-transportvliegtuigen (MRTT) van de NAVO krijgen een hoogwaardige verdediging tegen
infraroodraketten. Ze worden uitgerust met het DIRCM-zelfbeschermingssysteem (direct infra-red countermeasures). Het
gaat om de 8 nieuwe toestellen van de NAVO tanker-transportvloot die op Eindhoven (5) en Keulen (3) worden
gestationeerd. Dit werd vandaag bekend gemaakt tijdens de Paris Air Show op vliegveld Le Bourget.

De aankondiging volgt op de 3 dagen durende integratietests die eind mei plaatsvonden op het Spaanse vliegveld Madrid-Getafe. Hierbij was
personeel betrokken van Airbus, Elbit en de NAVO.
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Camera en spiegels
Tijdens de vliegtesten werkte het systeem perfect. Het liet zien meerdere soorten bedreigingen te kunnen afslaan tijdens verschillende
soorten manoeuvres. Ook bleek dat het systeem gelijktijdige dreigingen aankan (voorkant, staart en zijkant) en op verschillende hoogten. De
DIRCM integreert de nieuwste lasertechnologie in combinatie met een high speed thermische camera en een dynamische
hogesnelheidspiegel.
Tanker-transportvloot NAVO
De tanker-transportvloot van de NAVO is een zogenoemd pooling- en sharing-initiatief van België, Duitsland, Luxemburg, Nederland en
Noorwegen. Samen verwerven, beheren, exploiteren en ondersteunen deze landen de vloot. Het vliegtuig is eigendom van de NAVO en
wordt beheerd door het NATO Support and Procurement Agency.

Luchtmachtdagen terug met goed verhaal
14 juni 2019 | 16:16
Na 3 jaar zijn de Luchtmachtdagen weer terug. Met het thema ‘Wij zijn de luchtmacht’ presenteert het luchtwapen van
Nederland zich vandaag en morgen op Vliegbasis Volkel. Niet alleen in de lucht, maar ook op de grond is er veel te zien en te
beleven. De plotselinge aanwezigheid van de F-35 typeert de snelle vooruitgang, de presentatie van ‘Kroniek van de
Koninklijke Luchtmacht’ kenmerkt de rijke geschiedenis.

De geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart is het verhaal van pioniers, van steeds weer nieuwe technologische innovaties en
niet te vergeten van militaire operaties. In de kroniek van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie passeren elke dag van het jaar 1 of
meer memorabele gebeurtenissen uit die luchtvaarthistorie de revue.
De auteurs Rogier Koedijk en Jan Janssen bieden een toegankelijk en breed overzicht. Van de eerste experimenten met luchtballons tot de
introductie van de F-35 als opvolger van de F-16.
De Kroniek van de Koninklijke Luchtmacht is te koop via de boekhandels (ISBN 9789070024987).
Generatievlucht met oud baasje
Een ware traktatie voor het publiek was de Airpower Demo, waar de luchtmacht laat zien wat het in huis heeft. De afsluitende fly by´s
brachten rust na het overdonderende luchtoverwicht. Allereerst 10 F-16´s mét een gisteren vanuit Amerika overgekomen Nederlandse F-35.
Daarna sloten de huidige en toekomstige straaljagers aan bij een historische Spitfire. Een ode aan het verleden, het heden en een vooruitblik
naar de toekomst.
De ontwikkelingen op onbemand gebied en het nog vrijwel onontgonnen gebied van de ruimte kwamen aan bod in de diverse stands op het
terrein.
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Bezoeken of live meekijken
Ook zaterdag kunnen bezoekers van de Luchtmachtdagen een goedgevuld programma verwachten. De laatste informatie staat in de
Luchtmachtdagen-app. Is een bezoek aan Vliegbasis Volkel niet mogelijk? De Luchtmachtdagen zijn ook live te volgen via
youtube.com/defensie.
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Land- en luchtmachtmilitairen schieten zich naar 3e plek
14 juni 2019 | 14:39
Een gemengd team van schutters van land- en luchtmacht is als 3e geëindigd tijdens de jaarlijkse combat schietwedstrijd van
het Belgische 3 Para-bat Special Operations Regiment in Leopoldsburg. Het was voor het eerst dat de krijgsmachtdelen geen
eigen team stuurden. Door het drukke oefen- en opleidingsschema bleek dat niet mogelijk. Aan de wedstrijd deden 18 teams
mee.

De wedstrijd bestond uit 4 dynamische stages, die op verschillende banen werden geschoten. Alle trajecten kenmerkten zich door een
veelvoud aan doelen, veelal ook uit zogenoemde stalen platen, die op verschillende, vooraf onbekende afstanden stonden opgesteld. Ook
werden de schutters door de doelopstellingen in verschillende schiethoudingen gedwongen. De papieren doelen waren nog onderverdeeld in
treffer-zones die, 5, 3 of 1 punt opleverden. De deelnemers droegen het gevechtstenue met het operationele vest van minstens 8 kilo.
Doel was de af te leggen schietbanen zo snel mogelijk te voltooien en zoveel mogelijk punten te behalen. Snelheid en precisie vormden de
bepalende factor. Missers leverden veel strafseconden op, waardoor de totaaltijd snel opliep en de totaalscore verminderde.
Geheim
De 2 combi geweer/pistool-stages, 1 geweer-stage en 1 pistool-stage werden op een dag verschoten. Waar bij 3 banen voorafgaand aan de
start 5 minuten mochten worden verkend, was er 1 'geheime' stage, die pas duidelijk werd na het startsignaal. Hier werd het tactisch inzicht
van de schutter maximaal op de proef gesteld.
Korporaal 1 Andrew Smit van Stafcompagnie van 11 Luchtmobiele Brigade veroverde in het individuele klassement zelfs een zeer verdiende
zilveren plak, vlak achter de nummer 1 van het organisereende 3 Para-bat. Dit was de 1e keer, dat het een buitenlandse deelnemer lukte op
het podium te komen.
Het Nederlandse team bestond uit korporaal 1 Andrew Smit (KL-11 Lmbl/ststcie), sergeant Marcel Leering (KL-11Lmbl/Natops), sergeantmajoor Kevin van Natijne (Klu-Vlb Woensdrecht/LCW) en Korporaal 1 Maikel Boonstra (Klu-Vlb Woensdrecht/LCW).

Nederlandse F-35 gooit 1e (oefen)bom op Vlieland
14 juni 2019 | 08:00
Met het gooien van een oefenbom van 500 pond werd gisteren militaire luchtvaartgeschiedenis geschreven. Het gebeurde op
het militaire oefenterrein De Vliehors (Vlieland). Op zich niets bijzonders voor de enige plek in Nederland waar vliegers
bommen mogen gooien. Wel dat het projectiel werd afgeworpen door een Nederlandse F-35. Daarmee was het het 1e
wapenfeit van het nieuwe gevechtsvliegtuig op Nederlandse bodem.
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Een van de Nederlandse F-35's tijdens vertrek uit de Verenigde Staten eergisteren. Met het luik open zijn de bommen duidelijk zichtbaar.
De zogenoemde covert long range strike-operation is een verplicht onderdeel van de operationele test- en evaluatiefase. Daarin wordt
gekeken of het toestel alles kan, wat het zou moeten kunnen. 1 van die taken is een ongeziene bombardementsoperatie op grote afstand.
Daarvoor staken 2 Nederlandse F-35’s (de F001 en de F008) de Atlantische Oceaan over met behulp van een KDC-10-tankervliegtuig. Die
voorzag de toestellen om de 2.000 kilometer van kerosine.
Overigens was de hele operatie bijna in het water gevallen door een pechgeval met de Nederlandse KDC-10-tanker. Een dag uitstel bleek
echter voldoende om het probleem te verhelpen.
Naast de tankertoestellen vloog er ook een Amerikaanse C-17 Globemaster-transportvliegtuig mee. Daarin zaten naast grondpersoneel alle
spullen om de 2 gevechtstoestellen inzetbaar te houden. Denk aan gereedschap, reserveonderdelen en aan uitrusting om eventueel te
herbewapenen.
Raak
De F-35’s wierpen met succes 4 zogenoemde inertbommen af. Dit zijn exacte kopieën van echte bommen, in dit geval 2 ‘slimme’ GBU-49’s
met GPS-geleiding en 2 lasergeleide GBU-12’s. Het explosieve materiaal is alleen vervangen door beton. Dankzij de uitmuntende sensoren
van het 5e-generatietoestel konden de ‘inerts’ ongezien worden gegooid van grote hoogte en op grote afstand van het doelwit.
Luchtmachtdagen
Vervolgens vlogen de toestellen door naar Vliegbasis Volkel. Daar zijn ze vandaag en morgen te bewonderen tijdens de Luchtmachtdagen.

Eerste stappen reactivering Vliegbasis De Peel
13 juni 2019 | 16:15
Defensie neemt op termijn Vliegbasis De Peel weer in gebruik. Nu er meer geld is om te oefenen en te trainen, nemen ook de
militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak.
Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken bereidt Defensie een zogenoemd luchthavenbesluit voor. Daardoor is De Peel op
termijn weer in gebruik te nemen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeenten en
omwonenden.
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Behoefte aan ruimte
Defensie heeft nu weinig ruimte voor militaire vliegactiviteiten door het afstoten van de Vliegbases Soesterberg en Twenthe en
marinevliegkamp Valkenburg. Dat was door de bezuinigingen nodig. Nu de Defensiebegroting groeit, neemt de behoefte aan ruimte weer
toe. Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die
hoort bij vliegbasis De Peel kan niet worden gemist.
De wet verplicht Defensie om voor alle militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder dat
kan het ministerie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Met een luchthavenbesluit is dat na 2021 eventueel wel
mogelijk.
Geen extra geluidsruimte
In de te maken milieueffectrapportage (MER) worden verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel
onderzocht. Uitgangspunt hierbij is de omvang van de huidige geluidszone: het gebruik leidt niet tot een vergroting van deze zone. Dat
betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd.
De maximale variant binnen de huidige geluidszone komt neer op 12 jachtvliegtuigen die zo’n 3 keer per jaar in perioden van ongeveer 6
weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook zijn gestationeerd. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de
ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.
Voorlichtingsavond
Er zijn 2 voorlichtingsavonden voor omwonenden gepland op woensdag 26 juni in Venray in hotel Asteria) en maandag 1 juli in Gemert bij
Dientje Wijn. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.
Op korte termijn stelt het ministerie een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor vliegbasis De Peel in, waarin de voorbereiding van
het luchthavenbesluit regelmatig wordt besproken met provincie, gemeenten en omwonenden.
Vliegbasis De Peel maakt onderdeel uit van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden
Luchtverdedigingscommando is gevestigd. Dat blijft ook in de toekomst zo.
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Deelname aan Spartan Warrior 19-3 door het ASWC in samenwerking met vliegbasis Volkel en NLR.
13 juni 2019 | 09:58
Inleiding
De ontwikkeling van het toekomstige CLSK Aerospace Battle Lab (CABL) is gestart met de deelname aan de oefening Spartan
Warrior 19-3. Dit is georganiseerd door het Warrior Preparation center (WPC). Deze oefening was van 20 t/m 23-5-2019 in
Volkel. We hebben deelgenomen met 2 F16 simulatoren van de Fighter 4 Ship (F4S) van NLR.

Vision of WPC
Wat is het WPC
Het WPC is een US Live Virtual & Constructive (LVC) “Distributed Training Center” Hier worden jaarlijks diverse NATO en internationale
oefeningen gedaan. In principe kan ieder land/eenheid aan deze oefeningen deelnemen. Hoofdzaak is om gesimuleerd te oefenen om
interoperabiliteit en AirC2 te verbeteren. Het WPC heeft een vaste organisatie die veel technische beheertaken kan uitvoeren. Dit heeft als
voordeel dat je kunt “meespelen” zonder zelf deze taken te moeten uitvoeren.
Doel
Het doel van het ASWC was om de eerste stappen te zetten op het gebied van CD&E en simulatie (Modelling & Simulation: M&S) . Dit
betekent dat er een beveiligde ICT koppeling met het WPC en de diverse internationale partners gemaakt moest worden. We hebben een
beperkt AirC2 scenario uitgevoerd met US (WPC), DEU (AWACS simulatie vanuit Geilenkirchen) en GBR (Waddington RC135).

Vb van scenario
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Samenwerking tussen VKL, NLR en ASWC

F4S
Gekozen was om de oefening te doen vanuit Volkel (bunker 501). Het was niet de eerste keer dat het F4S werd ingezet. 2 Jaar eerder is een
soortgelijk experiment gedaan voor de NATO Modelling & Simulation Group (MSG) 127. De destijds succesvolle samenwerking tussen Volkel
en NLR was het uitgangspunt voor deze oefening. Volkel leverde de benodigde ondersteuning (beveiliging, CIS, logistieke steun, vliegers en
planningsondersteuning), NLR was verantwoordelijke voor het “up en running” houden van de F4S. Het ASWC coördineerde het NLD deel van
deze oefening.
Oplossingen en problemen
Voor de start van de oefening was er een voorbereiding, waarin de technische aspecten werden getest en gecontroleerd (verbinding, data
transport, etc). Gedurende de oefening deden zich diverse technische problemen voor, die bij eerdere testen er niet uitgekomen waren. Je
moet hierbij denken aan radiocommunicatie problemen en het onverwacht uitvallen van de simulatoren. Tevens was er een synchronisatie
probleem met het WPC. Ondanks deze problemen was het eerste CABL event toch succesvol.
Leerpunten
De belangrijkste problemen, waren eigenlijk zaken die niets te maken hebben met de technische testen. Zoals het hebben van een
gemeenschappelijke ruimte om documenten, bestanden etc te delen, verschillende versies van software tools (die dus niet compatible
waren), beveiligingsbeperkingen (zoals geen VTC mogelijkheid vanuit de bunker), modellen en format verschillen.
Vervolg

Deelname aan Spartan Warrior 19-3 was de eerste stap, in de vervolgstappen wil het ASWC zich richten op usecases/experimenten. Ook
willen we steeds autonomer kunnen optreden. We willen groeien naar een eigen CLSK Aerospace Battle Lab (CABL) waarin we CD&E
projecten kunnen uitvoeren om bijvoorbeeld de besluitvorming of CLSK optreden te verbeteren.
Algemeen oordeel
Ondanks de problemen die zich hebben voorgedaan hebben we nuttige en positieve oefening gehad. Mn de samenwerking met WPC, NLR en
Volkel was professioneel en goed. Knelpunten werden direct aangepakt en opgelost. De doelstelling om met beperkte voorbereiding en
middelen een belangrijke speler in een internationale simulatie oefening te zijn, is gehaald.
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