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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 

03 juli 2019 | 12:00 

Nederlandse militaire trainers keerden tijdelijk terug uit Niger. Voor hun was medische ondersteuning niet meer te 
garanderen. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 26 juni tot en met 2 juli. 

 

De militairen leidden voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) Nigeriaanse 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 Oeganda werken Nederlandse trainers. 

Afghanistan 



PagIna 5 van 14 

 

4 militairen in Noord-Afghanistan liepen ieder een marathon op de crosstrainer. Aangemoedigd door collega’s, startte de eerste loper om 
05.00 uur; de laatste was rond 16.00 uur ‘binnen’. Met de actie zamelde het 4-tal geld in voor Mount 13. Deze organisatie zet zich in om 
kinderen van gesneuvelde collega’s van 13 Lichte Brigade eens per jaar een leuk weekend te bezorgen. 

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. De adviseurs kunnen hun werk doen dankzij een 
Nederlandse beveiligingseenheid. Ook is er een Nederlands chirurgisch team in Mazar-e-Sharif. 

Litouwen 

 

Militairen van 140 Zwaar Transportcompagnie maakten dagelijks de rit van Rukla naar Pabrade voor het vervoer van Duitse en Litouwse 
Pantserhouwitsers. Gelet op de vracht van 60 ton, een hele klus. 

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

Lopende operaties buitenland: 

 Het Redeployment Element in Mali ging verder met het inpakken en opruimen van het Nederlandse missiematerieel. Nederland 
stopte de bijdrage aan Minusma per 1 mei. 

 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 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. 

 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. 

 Een beveiligingsteam van het Korps Mariniers (vessel protection detachment - VPD) beschermde een Nederlands koopvaardijschip 
tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. 
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Operaties/acties binnenland: 

 De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 34 explosieven, waarvan er 3 zijn vernietigd op zee. 

 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. 

 Zoekteams van Defensie werden 2 keer ingezet. De militairen specialisten hielpen justitie bij het doorzoeken van panden en 
percelen in de omgeving van Breda en Amsterdam. 

 Defensie observeerde het luchtruim tijdens Nationale Veteranendag in Den Haag. 

 

Boekpresentatie Amerikaans squadron op Soesterberg 

03 juli 2019 | 11:37 

 
In het Nationaal Militair Museum kreeg Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt vandaag een 
exemplaar van ‘Slobbering Wolfhounds’ gepresenteerd. Het boek van auteur Mario Warnaar beschrijft de geschiedenis van 
het Amerikaanse luchtverdedigingssquadron dat van 1954 tot en met 1994 de voormalige Vliegbasis Soesterberg als 
thuisbasis had.  
 

 
De geschiedenis van het squadron gaat echter nog verder terug dan dat, maar ook vooruit. Ooit begon het als 32nd Pursuit Squadron en was 
in WO II ander andere gestationeerd op Curaçao en Aruba. Na het opheffen in Nederland bestond de eenheid nog een aantal jaar als Air 
Operations Squadron op Ramstein airbase in Duitsland.  
 
Warnaar was in de jaren 80 luchtmachtbewaker op Soesterberg. In die hoedanigheid werkte hij direct met de Amerikanen samen. Hij heeft 
het boek in eigen beheer uitgegeven.  
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Luchtmacht Hockeyteam wint goud bij het Open Militair Hockey Kampioenschap 

03 juli 2019 | 10:18 

 
Op 28 juni jl organiseerde de BIMS het bij de Bredaase Hockeyclub OMK Hockey. Het Luchtmacht mixed Hockeyteam wist hier 
overtuigend de eerste plaats te behalen en kregen de welverdiende gouden plak omgehangen.  
 

 
Een mooie prestatie door de vijf andere deelnemende teams voor te blijven.  
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Defensie en bonden eens over nieuwe arbeidsvoorwaarden (update: bijlagen) 

02 juli 2019 | 13:00 

Het Ministerie van Defensie en de bonden zijn het vandaag eens geworden over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden. Het 
resultaat zal door de bonden positief worden voorgelegd aan het Defensiepersoneel.  

Na de afwijzing van een eerder resultaat op 4 oktober 2018 zijn partijen opnieuw aan tafel gegaan. Nadat er meer geld beschikbaar kwam, 
konden partijen overeenstemming bereiken over een sterk verbeterd pakket aan arbeidsvoorwaarden. 

Het nieuwe pakket arbeidsvoorwaarden bestaat uit onder andere: 

 Looptijd: 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020. 

 Een loonsverhoging van in totaal 6,3% en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,93% tot 8,33%. Hierdoor is er sprake van 
een volledige dertiende maand. 

 2 keer een eenmalige uitkering van € 300 bruto in augustus 2019 en augustus 2020. 

 Een verhoging van de TOD-militairen met 100%, een sterke verbetering van de vergoeding voor werk in weekeinden of op 
feestdagen, de vaar- en oefentoelage worden gelijkgetrokken en wordt met 20% verhoogd. 

 Een eerste stap op weg naar een nieuw loongebouw: Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 een tijdelijke tabel voor alle 
militairen in de rangen tot en met majoor. 

 En ook vanaf 1 januari 2019 een nieuwe, rechtvaardiger pensioenregeling voor militairen. 

 Een transparante tegemoetkoming voor militairen die als gevolg van de overgang naar de nieuwe pensioenregeling een 
verminderd pensioenperspectief krijgen. 

 Alle onderofficieren en officieren in FPS fase 2 krijgen bij voldoende functioneren de garantie op een vaste aanstelling. 

 Voor burgerpersoneel is onder andere een opleidingsbudget, een verhoging van de toelage voor werken onder bezwarende 
omstandigheden en een welkom-terugregeling afgesproken. 

Staatssecretaris Visser: “Dit resultaat zorgt ervoor dat ons personeel snel iets merkt van de forse investeringen ten opzichte van het vorige 
onderhandelingsresultaat. Dit is een inhoudelijk goed en stevig pakket nieuwe arbeidsvoorwaarden en dat is wat het Defensiepersoneel ook 
verdient.” 
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Toelichting tijdens bijeenkomsten 

Defensie en de bonden lichten de uitkomst toe op diverse locaties in het land: 

> bijeenkomsten van Defensie; 

> bijeenkomsten van de bonden. 

 

1 juli herdenking op Soesterberg 

02 juli 2019 | 11:19 

De jaarlijkse dag om overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke Luchtmacht te herdenken is 1 juli, de 
verjaardag van de luchtmacht. Die plechtigheid vindt zoals gewoonlijk plaats op de voormalige vliegbasis Soesterberg op het 
paradeterrein bij het monument ‘Voor de gevallen kameraden’. Zo ook deze maandag, op de 106e verjaardag van het 
luchtwapen. 

 

Op Soesterberg sprak Commandant Luchtstrijdkrachten luitenant-generaal Dennis Luyt de aanwezigen toe. Onder hen Ridder Militaire 
Willems-Orde reservemajoor Roy de Ruiter en andere dragers van dapperheidsonderscheidingen. In het bijzonder richtte hij het woord tot de 
nabestaanden van luchtmachtcollega’s die het afgelopen kalenderjaar overleden. Luyt benadrukte het de familieband van luchtmachters 
onderling en daarmee dan ook het verlies van niet alleen collega’s, maar familieleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.mindef.nl/portaal/actueel/nieuws/Nieuwsberichten/2019/07juli/20190702%20Onderhandelingen%20arbeidsvoorwaarden%20afgerond.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/images/Planning%20informatiebijeenkomsten%20samenwerkende%20defensiebondenAVW_tcm4-1428467.pdf
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Ook stond Luyt stil bij de positie van de vrouw binnen Defensie. In 2019 is het 75 jaar geleden dat vrouwen bij de krijgsmacht konden komen 
werken. Luyt gebruikte het voorbeeld van luitnenant-kolonel b.d. Christa Oppers-Beumer die als eerste (luchtmacht-)vrouw met nog 2 
landmachtcollega’s in 1978 op de Koninklijke Militaire Academie werd toegelaten.  
 
De herdenking vond plaats ten overstaan van een gewapende troep en het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht, genodigden van de C-LSK, 
deputaties van de CLSK-onderdelen, autoriteiten, veteranen en postactieven. Na een overweging door de Humanistische Raadsvrouw, gebed, 
muziek door het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht was er de kranslegging door C-LSK Luyt en Luchtmachtadjudant Peter Massop. Daarna 
volgde een minuut stilte, het Wilhelmus en een missing man formatie door 4 F-16’s van de Vliegbasis Leeuwarden. Het geheel werd 
afgesloten met een defilé langs het monument en bloemlegging door de aanwezigen.  
 

 

 

Veteranendag KLu 

02 juli 2019 | 10:03 

Op woensdag 11 september a.s. zal op de Vliegbasis Eindhoven in de KDC-10 hangaar de traditionele (27e) Veteranendag KLu 
worden gehouden. Thema : “ 75 jaar inzet voor vrede en veiligheid door veteranen Klu”.   

 

Postactieve veteranen dienen zich digitaal aan te melden via het Veteraneninstituut. PCLSK spreekt de hoop uit om een record aan actief 
dienende KLu-veteranen te mogen ontvangen. Zie de poster voor wijze van aanmelden en verdere details. 
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Hoe de Hawker Typhoon de strijd in Normandië hielp beslechten 

01 juli 2019 | 12:09 

 
Evaluaties tijdens en na de Tweede Wereldoorlog bewezen dat jachtbommenwerper Hawker Typhoon een formidabel 
wapenplatform was. Vooral van de raketten ging een verwoestende werking uit. Daarmee konden gebouwen, 
pantservoertuigen en tanks worden uitgeschakeld. 
 

 
 
 
Foto: Vliegers van 182 Squadron voorzien de afwerpbare brandstoftank van een Typhoon van de tekst 'Love from Jane's boys'. Het squadron 
adopteerde de stripfiguur 'Jane' uit de Daily Mirror in 1944, en plakte regelmatig de cartoons van haar op bommen en droptanks. Zo konden 
ook de Duitsers van Jane 'genieten' (foto: NIMH). 
 
 
Onderzoeker en hoofd afdeling Operationele Dienstverlening Erwin van Loo van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie schrijft het 
deze maand in de longread op de website Vrij! (75jaarvrij.nl). De geschiedenis van jachtbommenwerper Hawker Typhoon is deze maand het 
onderwerp.  
   
"Vijandelijke tanks worden buiten gevecht gesteld en raken meestal in brand", stond in juni 1945 in een evaluatierapport van de 21e Britse 
Legergroep. "Voor geen enkel vliegtuig waren Duitse militairen in Normandië zo bevreesd als voor de Hawker Typhoon. Deze éénmotorige 
jachtbommenwerper speelde in de zomer van 1944 en ook daarna een hele belangrijke rol als breekijzer voor de geallieerde grondtroepen", 
aldus Van Loo.  

Ontworpen als jachtvliegtuig 

Hij vertelt onder meer dat het toestel al voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd ontworpen door Sydney Camm. Door de 
precaire oorlogssituatie van Groot-Brittannië in het voorjaar van 1940 ging echter alle aandacht uit naar het opvoeren van de productie van 
de Spitfire en de Hurricane. De fabricage van nieuwe vliegtuigtypen als de Typhoon moest voorlopig wachten.  
   
Het toestel is in de loop van de (oorlogsjaren) herhaaldelijk aangepast om aan de veranderende eisen te voldoen. Ook de taak wijzigde. De 
Typhoon was als jachtvliegtuig ontworpen, maar voldeed het beste als jachtbommenwerper met allesverwoestende raketten. Vlak voor D-
Day hadden de geallieerden 18 Typhoon-squadrons, waarvan 7 met raketten. Op 6 juni bestookten 9 Typhoon-eenheden in Normandië 
doelen als kustbatterijen en Duitse hoofdkwartieren. 3 andere vlogen continu boven de Britse en Canadese landingsstranden om vooraf 
geselecteerde doelen aan te vallen en steun aan grondtroepen te geven.  
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Foto: Raketten verlaten de Typhoon van de Nederlandse Flying Officer Robbert van Zinnicq Bergmann op 28 maart 1945. Hij rapporteerde in 
de driehoek Coesfeld-Dülmen-Halteren een tank en vijf voertuigen te hebben vernietigd (foto: NIMH). 

Bloedbad 

 

Foto: Hawker Typhoons in volle productie in een fabriek in zuidwest-Engeland, 1944 (foto: Alamy). 

De typhoons hielden flink huis onder de Duitse eenheden toen de geallieerden in augustus 1944 bij Falaise doorbraken. Luitenant-vlieger H. 
Ambrose van 175 Squadron: "Een deel van het Duitse leger kon natuurlijk ontsnappen, maar de Typhoons en een aantal Spitfires maakten 
gehakt van het Duitse leger bij Falaise. (...) Je kon de Slag bij Falaise op 6.000 voet hoogte letterlijk ruiken in de cockpit. Kadavers van dode 
paarden die in staat van ontbinding verkeerden en vlees – verbrand vlees. Het was een vreselijk bloedbad."  
   
De Hawker Typhoon speelde een belangrijke rol tijdens de geallieerde opmars. Het toestel tastte het Duitse moreel aan. "Vaak was het een 
Typhoon-aanval die het vijandelijke verzet brak en de geallieerde troepen definitief het initiatief en de overhand gaf", aldus Van Loo.  
   
De longread is te vinden op: https://75jaarvrij.nl/cms/view/57980546/longread-07-2019-achtung-tiefflieger-de-hawker-typhoon (bereikbaar 
via Internet en Riksportaal).  

https://75jaarvrij.nl/cms/view/57980546/longread-07-2019-achtung-tiefflieger-de-hawker-typhoon
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Deelname Canal Parade 2019 

26 juni 2019 | 14:34 

 
Op zaterdag 3 augustus a.s. vindt wederom de jaarlijkse Canal Parade van de Pride Amsterdam plaats. Defensie doet dit jaar 
voor de 11e keer mee aan dit evenement. De organisatie is in handen van Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) 
van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK).  
 

 
 
Met onze deelname onderstrepen we het belang van inclusiviteit bij Defensie. Medewerkers moeten zichzelf kunnen zijn in een veilige 
omgeving. Wij zijn een krijgsmacht voor iedereen en dat mogen we laten zien! De eerdere deelnames van de Defensieboot zijn uitermate 
succesvol geweest.  
 
Het thema van de Canal Parade dit jaar is, “Remember the past, create the future” waarmee de Stonewall-rellen worden herdacht die 50 jaar 
geleden in New York uitbraken en een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging. Een jaar later, in 1970, werd in New York 
de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. Tot 1974 was het verboden om bij de krijgsmacht uit de kast te komen. Dit zullen we dan ook 
duidelijk maken in de aankleding van onze boot.  
 
De inschrijving voor dit jaar is geopend! U kunt inschrijven door een bericht te mailen naar defensieboot@mindef.nl  
 
 
 
 

Mobiel veilig mee op reis 

27 juni 2019 | 14:31 

Hoe gebruik je een aan Defensie gekoppeld mobiel toestel veilig tijdens 
reizen naar het buitenland? Het Defensie Cyber Security Center (DCSC) 
wordt hierover regelmatig om advies gevraagd. Het stelt daarom een 
document beschikbaar met te nemen maatregelen ter voorbereiding op een reis.  

Zie de memo ‘Maatregelen meenemen mobiele toestellen naar het Buitenland’.  
   
Het DCSC geeft gevraagd én ongevraagd advies over onder meer de beveiliging van 
mobiele toestellen. Vragen over de memo? Stuur een e-mail naar DCSC. 

Lees ook meer handige informatie op het Mobile Device Management (MDM) 
Portaal. 

 

 

mailto:defensieboot@mindef.nl
http://mdmportaal.mindef.nl/files/MDM_mee_op_vakantie%20v1.0.pdf
mailto:DefCERT.Handler@mindef.nl
http://mdmportaal.mindef.nl/
http://mdmportaal.mindef.nl/
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Meer kans op legionella en tekenbeten 

26 juni 2019 | 16:39 

Wees tijdens de hoge temperaturen in Nederland extra alert op mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Zo ligt 
legionellabesmetting op de loer en is er meer kans op tekenbeten. 

 

 

 

 

 

 

 

In de vakantieperiode worden douches soms langere perioden niet gebruikt. Dat geeft de legionellabacterie kans om zich te ontwikkelen, 
zeker bij warm weer. Spoel de douche voor gebruik daarom eerst door. Doe dat niet alleen op een legeringsplek, maar ook thuis en op een 
vakantieadres. 

Houd ook tijdens activiteiten in de buitenlucht rekening met de warmte. Controleer elkaar op teken en de beten ervan. De 
eikenprocessierups is weliswaar op zijn retour, maar veroorzaakt nog wel klachten. Wees dus alert op de aanwezigheid van deze rups. 

Houd rekening met de weeromstandigheden bij fysieke inspanning, drink voldoende en blijf niet te lang in de zon. Tips en informatie zijn te 
vinden op intranet: 

 Legionella   

 Teken    

 Eikenprocessierups    

 Inspanning bij warmte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/geneeskundige_themas/preventie_public_health/drinkwater_legionella.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/lyme/themapagina_lyme.aspx
http://intranet.mindef.nl/dosco/divisie_defensie_gezondheidszorg_organisatie/Startpagina_Gezondheidszorg/informatiepunten/eikenprocessierups/eikenprocessierups.aspx
http://intranet.mindef.nl/portaal/bedrijfsvoering/processen/Veiligheid_Arbo/Inhoudelijke_themas/hitteletsel/hitteziekte.aspx

