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Operatiecentrum CLSK week 28 - 2019
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Kalender en media-items
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Vervolg “De zware slag om de gunst van de rekruut” zie volgende pag.
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Samenvatting social media

Topper van de week

Snelste berichtenbronnen:
koninklijkeluchtmacht
Koninklijke Luchtmacht
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Samenvatting intranet

Weekoverzicht Defensieoperaties
10 juli 2019 | 12:18
Mariniers verjoegen een kleine piratenvloot op de Indische Oceaan. 6 speedboten doken op bij het Nederlandse
koopvaardijschip dat de militairen beveiligden. Een overzicht van Defensieoperaties in de week van 3 tot en met 8 juli.

Door de dreiging die van het beveiligingsteam (vessel protection team) uitging maakten de belagers rechtsomkeert.
Litouwen
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Oud-voetbalinternational Anouk Hoogendijk voetbalde met de Nederlandse militairen in Litouwen. Hoogendijk: “Ik wist wel dat er
Nederlandse militairen in Litouwen zaten, maar ik heb er nooit bij stilgestaan welk goed en belangrijk werk ze doen. Het is mooi om via
voetbal de Litouwse bevolking dichterbij de Nederlanders te brengen. Sport verbindt!”(link)
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. Het huidige detachement wordt binnenkort afgelost. Als dank voor
hun inzet ontvingen de militairen een Litouwse medaille.
Mali

Militairen van het Redeployment Element herdachten de op 6 juli 2016 in Mali omgekomen collega’s sergeant der 1e klasse Henry Hoving en
korporaal Kevin Roggeveld.
Het redeployment team werkt nog steeds aan het inpakken en opruimen van Nederlands missiematerieel. Inmiddels zijn de Bushmaster
pantservoertuigen uit Mali aangekomen in de Senegalese havenstad Dakar. Daar wachten zij op een Franse basis op verscheping naar
Nederland
Lopende operaties buitenland



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.



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



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



Nederlandse militairen leidden voor het Global Peace Operations Initiative (voorheen het ACOTA-programma) 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.
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Operaties/acties binnenland




De Explosieven Opruimingsdienst Defensie ruimde 35 explosieven.



Militaire zoekspecialisten hielpen justitie bij het doorzoeken van woningen en een bedrijfspand in de omgeving van Rotterdam.

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. Momenteel gebeurt
dit vanaf Vliegbasis Volkel.

Inschrijven voor export control trainingsdag
09 juli 2019 | 11:56
Bescherm onze technologische voorsprong
Luchtmachtmedewerkers kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een van de twee export control trainingsdagen die na de
zomer gepland staan, op 12 september en 1 oktober. De training is bedoeld voor geïnteresseerden die net een stapje verder
willen gaan dan alleen kennismaken met het begrip export control.

Door te voorkomen dat technologie in verkeerde handen kan vallen beschermen we onze voorsprong. Export control is wet- en regelgeving
die de overdracht van technologie in goede banen leidt. Zowel het voldoen als het niet voldoen aan die regelgeving kan behoorlijk wat
gevolgen hebben op een bedrijf of organisatie. Met deze training krijgt u meer zicht op de omvang en impact van export control op Defensie
en de Koninklijke Luchtmacht.
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De training start met een algemene introductie ‘setting the scene’. Daarna volgen een verdieping op export control, een juridisch inkijkje, een
inleiding op export control in SAP, de aanvraagdatabase en een interactieve afsluiter.
Beide trainingen zijn in Breda, bij Staf CLSK in de Luchtmachttoren, van 09.00-15.30u. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar,
deelname gaat op volgorde van inschrijving. Aanmelden voor één van de dagen kan via het algemene mailadres van CLSK Sectie Export
Control. CLSKexportcompliance@mindef.nl

Vliegbasis Volkel standby voor bescherming luchtruim Benelux
04 juli 2019 | 12:45
Bescherming van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg. Deze taak voeren België en Nederland om de beurt uit.

Reageren op schendingen van het luchtruim van Nederland, België en Luxemburg is 1 van de taken van de Koninklijke Luchtmacht. Er staan in
België of Nederland permanent 2 F-16-jachtvliegtuigen met een korte waarschuwingstijd paraat.
Het bij toerbeurt leveren van QRA-jachtvliegcapaciteit gebeurt vanaf de vliegbases Volkel, Leeuwarden en de Belgische vliegbases KleineBrogel en Florennes.
Snel onderscheppen
De QRA kan binnen enkele minuten opstijgen om een ongeïdentificeerd toestel te onderscheppen. In Nederland gebeurt dat onder controle
van het Air Operations Control Station (AOCS) in Nieuw-Milligen. Als de gevechtsleiding van het AOCS opmerkt dat een vliegtuig het
Nederlandse luchtruim binnenvliegt zonder radiocontact te maken, alarmeert het F-16’s van de QRA. De jachtvliegtuigen onderscheppen dan
het toestel. In België gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van het Control and Reporting Centre (CRC) in Glons. De luchtgevechtsleiding
binnen Europa werkt nauw samen zodra ongeïdentificeerde vliegtuigen naar een luchtruim van een naburig land dreigen te vliegen. Zo valt
tijdig in te spelen op een mogelijk naderende dreiging.
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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
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