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Weekoverzicht Defensieoperaties
12 februari 2020 | 12:00
Vanwege het coronavirus zijn 6 mensen met een C-130 Hercules van de Koninklijke Luchtmacht begeleid teruggekeerd naar
Nederland.

Een overzicht van Defensie-operaties in de week van 5 tot en met 11 februari.
Quick Reaction Alert
2 F-16’s van Vliegbasis Leeuwarden onderschepten een Cessna Citation boven Flevoland.
EOD
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie rukte 32 keer uit na meldingen van explosieven in Nederland. De militaire specialisten
identificeerden de projectielen en ruimden die indien nodig. Ook op Aruba ondersteunde Defensie de lokale autoriteiten bij de vernietiging
van explosieven, waaronder 5 handgranaten en detonators. Daarnaast vernietigde mijnenbestrijdingsvaartuig Zr.Ms. Makkum 2 explosieven
op de Noordzee.
Afghanistan
Nederlandse militairen van de Force Protection verkenden een nieuw gebied nabij de stad Mazar-e-Sharif. Het ging om een 1e patrouille in
een uitbreiding van de Ground Defense Area (GDA). Patrouilles in de GDA zijn een extra taak van de Force Protection, die deze rotatie bestaat
uit infanteristen van het 42 Bataljon Limburgse Jagers. Daarnaast verzorgen ze de beveiliging van adviseurs die Afghaanse leger- en
politiecommandanten trainen en adviseren. Ook verzorgen ze de verdediging van militaire kampementen.
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Momenteel nemen zo’n 170 Nederlandse militairen deel aan de NAVO-missie Resolute Support. De focus ligt op het trainen, adviseren en
assisteren van Afghaanse veiligheidsdiensten. Adviseurs van landmacht, marine en marechaussee richten zich op het verbeteren van logistiek
en onderhoud, positie van vrouwen, verbindingen, speciale operaties en bestrijding van criminaliteit. De rest van de Nederlanders beveiligt
en ondersteunt de trainingsmissie.
Litouwen

Nederland levert met maximaal 270 militairen een bijdrage aan de versterkte militaire aanwezigheid in Litouwen. Het bataljon waarvan
Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De militaire versterking aan de Europese oostgrens telt 4
multinationale bataljons. Behalve in Litouwen zijn ze ook gestationeerd in Estland, Letland en Polen. De troepen voor de bataljons wisselen
elkaar af en komen uit 18 NAVO-landen.
Lopende operaties buitenland



Nederlandse trainers ondersteunen het Speciale Operaties Trainings Centrum in de omgeving van Bagdad. Ook bij Erbil geven
Nederlanders trainingen in samenwerking met partnerlanden. 2 Nederlandse militaire adviseurs vervullen een functie binnen de
NAVO-capaciteitsopbouwmissie in Irak. Er nemen ook 4 Nederlandse civiele experts aan deel.



Analisten van 306 Squadron op Vliegbasis Leeuwarden analyseerden beelden uit het Midden-Oosten en Afghanistan. Die zijn
gemaakt door een onbemand vliegtuig. In de strijd tegen ISIS en ter ondersteuning van missie Resolute Support maakt de eenheid
op basis van de verzamelde informatie inlichtingenrapporten. Vanuit Qatar dragen Nederlandse staf- en liaisonofficieren bij aan
de detailplanning van de strijd.



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



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.



Een groot gedeelte van het missiematerieel in Mali is terug in Nederland. Een deel komt nog. Nederland beëindigde op 1 mei de
deelname aan Minusma. De missie wordt nog ondersteund door 4 stafofficieren in Bamako en 2 militairen die de Duitsers
ondersteunen bij hun early warning-capaciteit.



Zr. Ms. De Ruyter is op weg naar Abu Dhabi voor de missie European-led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH).
Doel is een beeld op te bouwen van de maritieme veiligheidssituatie in de Golfregio. De Ruyter rondde onderweg haar
trainingsprogramma van Sea Training Command succesvol af en is daarmee formeel inzetgereed.



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



Zr. Ms. Willemstad neemt deel aan het permanente NAVO-vlootverband, de Standing NATO Mine Countermeasures Group 1
(SNMCMG1). Het vlootverband ontdoet de Noordzee van onder meer zeemijnen en vliegtuigbommen.



Een beveiligingsteam van mariniers, een zogenoemd Vessel Protection Detachment beveiligde in de Golf van Aden 2 Nederlandse
schepen tegen piraterij.



Het Forward Support Element Mirage levert onder meer logistieke ondersteuning aan de Vessel Protection Detachements. Die
beschermen koopvaardijschepen tegen mogelijke aanvallen van piraten op de Indische Oceaan. Daarnaast vangt Mirage
regelmatig de bemanning van het KDC-10-transportvliegtuig op.
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Lopende acties/operaties binnenland:



20 militairen leveren aanvullende bewakings- en beveiligingscapaciteit in Brunssum. Dit gebeurt vanwege de verhuizing van
Amerikaans materieel in Limburg. Dat gaat van Schinnen naar het NATO Industrial Complex in Brunssum. De inzet duurt naar
verwachting tot 1 juli.



Zoekspecialisten van Defensie ondersteunden de politie bij het uitkammen van woonpercelen en voertuigen bij Badhoevedorp. Ze
zochten naar verborgen ruimten.

CBRN biedt nu carrièrekansen binnen vakgebied
11 februari 2020 | 10:15
Chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) is nu een specialisme met carrièremogelijkheden. Militairen, maar ook
burgercollega’s binnen de landmacht kunnen overstappen naar het CBRN-vakgebied en zich hierin verder ontwikkelen en
specialiseren. Deze zogenoemde functionalisatie maakt het makkelijker door te stromen binnen het vakgebied. Kennis en
ervaring blijft daarmee langer in het CBRN-domein. Vandaag was in Vught de 1e van 3 voorlichtingsbijeenkomsten.

Bij het aanmerken van specialisme en/of functionalisatie gaat het om een groot aantal CBRN-functies. In het huidige systeem wisselt
personeel om de paar jaar van baan. Door de nieuwe doorstroommogelijkheden kunnen ze binnen het CBRN-gebied blijven.
Carrièrekansen
Dat CBRN-functies nu als ‘specialisme’ worden aangemerkt biedt ook kansen voor mensen op de civiele arbeidsmarkt. Iemand kan direct
solliciteren op (tijdelijke) CBRN-functies er zich gedurende de loopbaan in specialiseren. De enige voorwaarde is het hebben van een
relevante opleiding zoals bijvoorbeeld chemie, natuurkunde en biologie. Een specialist kan er natuurlijk ook voor kiezen het vakgebied na een
paar jaar weer te verlaten.
‘Regulier’ personeel
Overigens blijven CBRN-functies beschikbaar voor ‘reguliere’ loopbaan(onder)officieren. Die kunnen dus nog steeds een ‘uitstapje’ naar het
CBRN-gebied maken en daarna terugkeren naar het eigen wapen/dienstvak of naar algemene functies.
De resterende 2 voorlichtingsbijeenkomsten zijn donderdag 13 februari om 10:30 uur op de Generaal Majoor De Ruyter van
Steveninckkazerne in Oirschot (gebouw 123) en op donderdag 27 februari om 14.00 uur in het KEK-gebouw van de Prinses Margrietkazerne
in Wezep. Vooraf aanmelden is niet nodig.
De functionalisatie/specialisatie van CBRN is vastgelegd in een nota. Die werd eind vorige maand door de Commandant Landstrijdkrachten
ondertekend.
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Mijlpaal: 2500 uren PED ondersteuning door 306 squadron
07 februari 2020 | 08:44
Eind januari heeft het 306 squadron een nieuwe mijlpaal bereikt: 2.500 uren PED ondersteuning. Sinds mei 2018 wordt
Operation Inherent Resolve ondersteund door de PED-cel (processing, exploitation and dissemination) van het 306 squadron
op vliegbasis Leeuwarden. Later volgde ook de ondersteuning aan Resolute Support.

In de PED-Cel worden videobeelden van onbemande vliegtuigen geanalyseerd en verwerkt tot inlichtingenproducten voor de internationale
coalitie. De PED-cel draagt onder meer bij aan de zoektocht naar schuilplaatsen van tegenstanders en hun materieel. Verder levert de 306
PED-cel ondersteuning aan coalitietroepen op de grond door ‘friendly forces overwatch’ en ‘convoy overwatch’ missies te ondersteunen.
Sergeant-majoor Gijs werkt al ruim vier jaar bij het 306 squadron. Hij ondersteunt de missies, eerst vanaf Rammstein en later vanaf
Leeuwarden en leidde ook nieuwe analisten op. “Het mooiste aan deze job is het ondersteunen van coalitietroepen die in het nauw zitten en
die wij op ruime afstand toch ‘uit de brand’ kunnen helpen. Zo was er een keer een vuurgevecht tussen coalitie troepen en de ISIS, waar de
coalitietroepen in ruime minderheid waren. Mede doordat we van boven het gevecht mee konden kijken, is het gevecht uiteindelijk goed
afgelopen. Na zo’n missie gaan wij als PED met een content gevoel weer naar huis. Dat is toch waar we het allemaal voor doen.”
Het 306 squadron ontvangt nu nog beelden via onbemande toestellen van coalitiepartners. In de voorbereiding op de komst van de 4 eigen
MQ-9 Reapers worden de vliegers en sensoroperators opgeleid in Amerika. De verwachting is dat het 306 squadron in 2021 zelfstandig kan
opereren met haar eigen op afstand bestuurde vliegtuigen. Ze kan dan een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse combat
intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance (ISTAR) capaciteit.

Nieuwe officiersopleiding voor CLSK
06 februari 2020 | 11:42
Op 10 februari 2020 start op de KMA voor de het Commando Luchtstrijdkrachten een nieuwe officiersopleiding: de Primaire
Militaire Officiersopleiding (PMO). Gisteren briefde de commandant van het 122 sqn, Majoor Jerom Sanders, de ketens, de
vakgroepen en de recruiters over de PMO.
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De grote opkomst ‘verraadde’ de interesse en nieuwsgierigheid naar de nieuwe opleiding. De nieuwe opleiding vervangt de huidige Korte
Officiersopleiding. Maar wat is er nu veranderd ten opzichte van de oude opleiding? Wat verandert er voor de cadet? Wat verandert er voor
de begeleiders op de werkvloer? Op deze vragen ging Jerom in tijdens zijn uitgebreide presentatie. Ook ging hij in op de vorm en de inhoud
van de opleiding.
Bij het ontwikkelen van de PMO is gekeken welke leermethodes er het beste passen bij de huidige generatie, maar ook goed aansluiten bij
onze 5e generatie Luchtmacht. Er is bewust gekozen voor nieuwe leervormen en moderne onderwijstechnieken, zoals online modules, lessen
op locatie en simulatie van inzet van Air Power tijdens een eindoefening. Op deze wijze wordt beoogd de opgedane kennis en kunde op een
zo realistische manier toe te passen en aan te laten sluiten bij de beroepspraktijk.
Met de komst van de PMO is de KMA een modern en vooruitstrevend opleidingsmodel rijker. De luchtmachtcadetten worden met het volgen
van de PMO optimaal voorbereid op hun startend officierschap binnen de 5e generatie Luchtmacht.
We wensen onze nieuwe collega’s heel veel succes en plezier met het volgen van de PMO!

Aankomst nieuwe simulator chinook op vliegbasis Gilze-Rijen
06 februari 2020 | 12:13
Het project Chinook Vervanging & Modernisering betreft de aanschaf van nieuwe CH-47F MYII Chinook helikopters ter
vervanging van de huidige CH-47D Chinooks en de vernieuwing van de zes CH-47F(NL) toestellen naar dezelfde configuratie.

Als eerste grote levering vanuit het project is op 5 februari 2020 de Transportable Flight Proficiency Simulator (TFPS) bij het Defensie
Helikopter Commando gearriveerd. De TFPS is in twee delen vanuit de haven van Antwerpen naar Vliegbasis Gilze-Rijen getransporteerd en
in de tijdelijke locatie geplaatst. De komende periode wordt de TFPS door de leverancier opgebouwd, uitgelijnd en getest, om volgens
planning eind maart ‘ready for training’ door Defensie te worden geaccepteerd. Vanaf april wordt de TFPS ingezet voor het academics-deel
van de conversietraining van Chinookvliegers, het vliegende deel van de conversie vindt aansluitend op de nieuwe Chinook helikopters in Fort
Hood plaats. Doordat het vliegtuigtype niet wijzigt, bestaat de conversie vooral uit een ‘difference training’ voor de overgang van ACMS naar
CAAS die 10 weken in beslag neemt.
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Met de TFPS kunnen chinookvliegers hun standaard vliegprocedures trainen op de nieuwe CH-47F MYII Chinook CAAS helikopter. Daarnaast
worden weersomstandigheden, hoeveelheid daglicht, mate van dreiging en andere noodsituaties (zoals het uitvallen van een motor) tijdens
de ‘vlucht’ van achter de schermen beïnvloed en gemonitord. Op deze manier kunnen de vliegers tot een hoger niveau worden opgeleid en
getraind. Hoewel het vliegen met een simulator veel voordelen heeft, is het noodzakelijk om in een echte helikopter te blijven vliegen, omdat
de simulator niet toereikend is voor de specifieke kenmerken van het militaire vliegen (zoals het vliegen met externe ladingen, samenwerking
met 11e Luchtmobiele Brigade).

Basketballers combiteam overtuigend Luchtmacht kampioen Basketbal 2020
06 februari 2020 | 11:40
Op 5 februari 2020 werd in Den Helder de Luchtmacht kampioenschappen Basketbal 2020 georganiseerd. Het combiteam
van spelers van Staf CLSK, KMA, AOCS NM en het CML wisten hier een verdiende eerste plaats in de wacht te slepen.

Na twee poulewedstrijden en een kruisfinale, moest het combiteam in de finale spelen tegen het sterke team van vliegbasis Volkel.
Daar waar in de poulewedstrijd nog nipt verloren werd van het team van vliegbasis Volkel, werd dit in de grote finale rechtgezet en werd er
met een overtuigende score het kampioenschap en de beker met gouden medailles binnengehaald.

Luchtverdediger ontvangt hoge Duitse onderscheiding
06 februari 2020 | 10:19
Commandant van het Defensie Grondgebonden luchtverdedigingscommando (DGLC) kolonel Jan Blom is gisteren
onderscheiden. Hij kreeg het Duitse Ehrenzeichen der Bundeswehr voor het intensiveren van de Duits-Nederlandse
samenwerking op het gebied van de grondgebonden luchtverdediging. Tijdens een bezoek aan de luchtverdedigers op de
Bestkazerne in Vredepeel reikte de Duitse brigadegeneraal Hogrebe het eremetaal uit.
Het DGLC voert sinds maart 2018 het commando over de Duitse FlaRakGruppe 61, een luchtverdedigingseenheid van 400 man sterk. Binnen
de grondgebonden luchtverdediging wordt door Nederland en Duitsland al enkele jaren intensief samengewerkt. De basis voor een
gezamenlijke verdediging tegen lucht- en raketdreiging, ligt in een toekomstige bundeling van militairen en wapensystemen. Hierbij heeft het
DGLC een voortrekkersrol.
Inzet
Blom ontving de onderscheiding voor zijn persoonlijke inzet bij het integreren, begeleiden en bevorderen van de binationale samenwerking.
Binnen het commando werken de Nederlandse en Duitse luchtverdedigers al enkele jaren samen onder het project Apollo.
Deze samenwerking komt onder meer tot uiting door het samenstellen van een Binational Short range air defence Task Force (BSTF) en het
organiseren van een binationale schietoefening op Kreta.
Volgende maand draagt Blom zijn commando over aan kolonel Jos Kuijpers.
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Commandowisselingen bij KMA en KIM
05 februari 2020 | 15:26
Kolonel-vlieger Gerbe Verhaaf is sinds vandaag commandant van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda. Hij nam
de bevelvoering over van kolonel der fuseliers Joost Doense.
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Ook bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM) waait sinds kort een nieuwe wind. Kapitein-ter-zee Wilko van Zanten nam 24 januari in
Den Helder het commando over van zijn ranggenoot Jaco de Bruijn.

Beide officiersopleidingen behoren tot de Nederlandse Defensie Academie. Die verzorgt niet alleen de opleidingen voor de KMA en het KIM,
maar ook voor het hoger loopbaanonderwijs en de begeleiding op het gebied van leiderschapsontwikkeling en van taalvaardigheid. Dit voor
zowel militair- als burgerpersoneel. Bovendien verricht de NLDA wetenschappelijk en historisch onderzoek voor Defensie en de samenleving.
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