Defensiespecialisten van de Ame- de plannen in ieder geval gericht zijn Met de naverbranders aan scMet F-15C
rikaanse luchtmacht bereiden zich op vermindering van het aantal F-15's 86-0164/LN van de Grim Reapers het
luchtruim in. Inzet: Magere Hein vervoor om met de zeis als een ware in Europa.
Magere Hein een aantal USAF squa- Die plannen zouden nog wel eens welkomt bezoekers persoonlijk in het
drons te elimineren. Een van de doorkruist kunnen worden door de hoofdkwartier van het 493rd FS.
mogelijke slachtoffers van de Ame- recente opflakkering van de spanninrikaanse defensiebezuinigingen zou gen in het oosten van Europa. Mogelijk om elke tegenstander te domineren.
het 493rd Fighter Squadron kunnen dat hierdoor het terugtrekken van de
zijn dat vanaf de Engelse vliegbasis Eagles van het 493rd, het enige F-15C Air-to-Air missie
RAF Lakenheath vliegt. In maart van squadron in Europa, wordt uitgesteld. Het 493rd Fighter Squadron heeft
dit jaar maakte de United States Air Totdat er meer duidelijk is, dragen de een pure Air-to-Air missie en voert
Force duidelijk dat er plannen zijn om piloten van het 493rd -beter bekend luchtoverwicht- en luchtverdedigings51 F-15C Eagles met pensioen te stu- als Grim Reapers- dagelijks bij aan de
ren , waaronder 21 stuks die 'overzee' missie en visie van het naast hogere Enkele Eagles van het 493rd FS dragen
gestationeerd zijn. Generaal Philip echelon, de 48ste Fighter Wing: het echte MIG-kilts. 86-0156/LN heeft er
Breedlove, Supreme Allied Comman- wereldwijd leveren van gewapende twee. Het squadron schoot in maart
der Europe, verklaarde in juni 2014 dat luchtsteun en daarmee de capaciteit 1999 vier Servische MiG-29's neer.
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mIssIes uit ter ondersteuning van
gevechtsplannen en hulpoperaties
voor USAFE, USEUCOM en de NAVO.
Het squadron vliegt met de F-15 Eagle
en heeft 19 F-15C's en 2 F-15D's in
de inventaris. De CID-versie is een
Air-to-Air uitvoering van de F- 15. En
dat is waar de Grim Reaper piloten
hoofdzakelijk op trainen: luchtgevechten. Alhoewel het squadron in Europa
is gestationeerd, is het werkgebied
niet beperkt tot Europa. Het squadron
moet klaar staan om snel -waar ook
ter wereld- ingezet te kunnen worden
voor zowel vredesmissies als oorlogsoperaties.

Maar voordat de piloten thuis de
benen op tafel kunnen leggen wordt
op het squadron meestal eerst de
missie van de volgende dag voorbereid. De tijd die met de voorbereiding
is gemoeid hangt af van de moeilijkheidsgraad van de missie. Studeman:
"Als we met 18 vliegtuigen één sortie
uitvoeren, dan neemt het waarschijnlijk een volle dag in beslag om de missie te coördineren en alle onderdelen te plannen. Als een missie alleen
bestaat uit Basic Fighter Manoeuvres
of luchtgevechten, dan vergt de voorbereiding niet zoveel tijd, want dan
praten we over een vlucht met maar
twee toestellen, voor een één versus
één gevecht."

Een dag in het leven van een Grim Reaper
piloot
Eerste Luitenant Tyler Studeman, Het beoefenen van de missie
F-15C Eagle piloot, schetst hoe een Om klaar te zijn voor het echte werk,
werkdag er uitziet als het squadron beoefent het squadron verschilthuis is op RAF Lakenheath. "Normaal lende missiesets. Studeman legt uit:
gesproken vliegt een F-15C piloot hier "We oefenen BFM. Dat zijn acties die
op Lakenheath tussen drie en zeven plaatsvinden als de vijand zich binkeer per week. Meestal werken we nen visueel bereik bevindt. Eén op
12 uur per dag. We arriveren tussen één gevechten, van het type honden6.00 en 7.00 uur 's ochtends bij het gevecht, waarbij we elkaar vlak op de
squadrongebouw en komen twee uur huid zitten en we het uiterste vragen
voor vertrek bij elkaar voor de briefing van de capaciteiten van de Eagle. We
van de missie. Als alle details van de doen aan ACM, Air Combat Maneuvlucht zijn doorgenomen, vertrekken vering, dat is twee tegen één of twee
we naar de vliegtuigen voor een gron- tegen twee. De tactiek binnen dit
dige pre-flight inspection".
soort missies start al voordat we de
vijand visueel kunnen waarnemen".
Wanneer alle checks voorspoedig ACM is de kunst van het manoeuzijn verlopen, taxiet de vlieger naar vreren van een gevechtsvliegtuig om
de startbaan om op te stijgen voor een zodanige positie te creëeren dat
de missie, die één tot twee uur kan van daar uit een succesvolle aanval
duren. Ongeveer een uur na terugkeer kan worden ingezet op een vijandelijk
op Lakenheath start de nabespreking. vliegtuig. "Andere mogelijkheden zijn
De duur van deze debrief varieert van Ti's, Tactica/ lntercepts en Defensive
één tot twaalf uur, afhankelijk van de Counter Air and Offensive Counter
complexiteit van de missie. "En ver- Air, de lange afstand missies", geeft
volgens vertrekken we naar huis en Studeman aan. Defensive Counter
doen het de volgende dag allemaal Air zijn alle defensieve maatregelen
weer opnieuw", vertelt Studeman.
gericht op het opsporen, identificeren,
onderscheppen en vernietigen van vijFULL STOP 14-3

Het C-model van de Eagle heeft een
maxjmaal startgewkht van 30.700 kg.
Bij het A-model Ugt dat op 25.400 kg.
andelijke vliegtuigen die het luchtruim
boven het gebied van de verdedigers
proberen aan te vallen of erin door
willen dringen. Offensive Counter Air
bestaat uit het vernietigen, verstoren
of neutraliseren van vijandelijke vliegtuigen, raketten, lanceerplatformen
en de bijbehorende ondersteunende
structuren en systemen. Deze operaties worden ondernomen door de
friendly forces en spelen zich zo dicht
mogelijk af bij de plek waar de vijand
zich bevindt, dus boven vijandelijk
gebied.
De Grim Reapers oefenen boven
Engeland veel in speciaal gereserveerde stukken luchtruim, zoals boven
land in East Anglia. Boven water zijn
er ook speciale gebieden, zoals The
Lake, The Wash en het D323 complex boven de Noordzee. "We oefenen
tegen vliegtuigen uit ons eigen squadron, maar maken ook gebruik van de
diensten van de F-15E Strike Eagles
uit de zustersquadrons van onze
wing", zegt Studeman. "We werken de
laatste tijd ook samen met Typhoons
van de Royal Air Force. Meestal doen
er dan 2 of 3 van hen mee. We kunnen
ook een beroep doen op Nederlandse
F-16's. We proberen om met andersoortige vliegtuigen van verschillende
luchtmachten samen te werken en met
elkaar te integreren." Wanneer we praten over de bestrijding door de F-15
Eagle van nieuwere generatie toestellen zoals de Typhoon, en wie daarbij
de beste kansen heeft in een luchtgevecht, legt Studeman uit dat dit sterk
afhangt van de ervaring van de vlieger.
"De Typhoon heeft veel power, maar
dat hebben onze Eagles ook. Het succes hangt af van de piloot. Een erva-
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ren Eagle Driver kan het een Typhoon
piloot erg lastig maken. We hebben
binnen ons squadron een groep zeer
ervaren piloten die hun mannetje goed
kunnen staan!"
Tanken in de lucht is ook onderdeel
van de training. Tijdens langdurige
Combat Air Patrols is het cruciaal om
voldoende brandstof aan boord te
hebben wanneer de strijd losbarst of
om daarna weer huiswaarts te keren.
Om gekwalificeerd te blijven op het
bijtanken met een vliegend tankstation werken de Grim Reapers meestal
samen met de KC-135 Stratotankers
van het nabijgelegen RAF Mildenhall.
Een ervaren Eagle vlieger worden
Studeman is met ongeveer 140 vlieguren vrij nieuw op de F-15 Eagle. Het
proces om van groentje naar een ervaren Eagle Driver uit te groeien duurt
ongeveer 4 tot 5 jaar. "Nadat ik mijn
basis vliegeropleiding had gevolgd
en mijn wings ontving, ging ik naar
de zogenaamde B-cursus", vertelt
Studeman. "Tijdens deze 6 maanden
durende basiscursus, in Klamath Falls,
Oregon, leer je om te vliegen met de
Eagle en hoe je dit vliegtuig het beste
kunt inzetten. Het begint met opstijgen, vliegen en landen, oefenen van
de BFM's en vervolgens stap je over
naar de lange afstandsmissies. Na het
afstuderen kwam ik naar Lakenheath
en volgde een kort missiekwalificatieprogramma. Dat bestond uit 7 of 8
vluchten, waarin elke missieset aan
bod kwam. Na afronding concludeerden de instructeurs van ons squadron dat ik klaar was om de taak van
wingman op me te nemen. Ik ben nu
gekwalificeerd om de Eagle te vliegen
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en mag samen met een flight-lead op emblemen en hang foto's van nieuwe
pad gaan om vervolgens steeds meer collega's aan de muur". Andere voorervaring op te doen".
beelden van grondtaken zijn planners,
sectie commandanten, ops. officier en
Als een piloot genoeg ervaring heeft -uiteraard- de commandant van het
opgedaan als wingman, is het tijd voor squadron.
de volgende fase in het stappenprogramma en gaat hij door naar het two- Opleiding in praktijk brengen
ship flight lead upgrade program. Stu- Het 493rd ging onlangs op uitzending
deman: "Als je dat programma hebt naar IJsland (lcelandic Air Policing in
doorlopen, dan ben je gekwalificeerd juni 2014) en Litouwen voor Baltic Air
om samen met een wingman -iemand Policing. De inzet naar Siauliai-Zokniai
die de missie kwalificatie training heeft in Litouwen duurde van januari tot eind
doorlopen- als een two-ship element april 2014. Beide tijdelijke stationerinuit te vliegen en hem te begeleiden. gen boden een uitgelezen kans voor
Daarna neem je deel aan het four- het squadron om de opleiding in prakship flight lead upgrade program om tijk brengen. Tyler Studeman was in de
leiding te geven aan een vlucht met gelegenheid om beide uitzendingen
een wingman en een andere flight lead mee te maken: "Het is heel bijzonder
met zijn wingman. De volgende stap is om op 'wacht te zitten' en als de hoorn
het mission commander upgrade pro- afgaat zo snel mogelijk het luchtruim
gram: je leert in die fase om het bevel te kiezen om een officiële onderschepte voeren over een grote missie met ping uit te voeren. Het is dan geen
een mix van verschillende vliegtui- oefenmissie meer, je bent daar om
gen. De laatste stap is het lnstroctor het echte werk te doen. Je vertrouwt
Pilot upgrade program. Na die oplei- op alle training die je hebt gehad en
ding kan ik een verse F-15 piloot, die voert een onderschepping op profesnet van de B-cursus afkomt, met me sionele wijze uit. Je zorgt er voor dat
meenemen tijdens zijn eerste missie je de informatie krijgt die nodig is en
hier vanaf Lakenheath en hem verder dat je veilig thuiskomt zonder dat er
opleiden".
iets mis gaat of onverwachts gebeurt.
Het was voor mij persoonlijk, maar
Grondtaken
ook voor het squadron als geheel, een
Behalve hun taak als vlieger, hebben geweldige ervaring. We hebben laten
Eagle Drivers ook ieder hun eigen zien dat we er klaar voor zijn. We zijn
grondtaken. Luitenant Studeman opgeleid, we zijn klaar om te gaan
legt uit: "Ik werk bijvoorbeeld voor wanneer we nodig zijn. Ik mag geen
Wapens. Ik ben bezig in de zoge- informatie verstrekken over de ondernaamde kluis en zorg ervoor dat alles scheppingen die we uitvoerden, maar
daar op orde is. Maar ik ben ook onze we ontvingen een NAVO-opdracht om
squadron snacko, onze moreel offi- een target of interest te onderschepcier. Ik zorg er onder andere voor dat pen. Zodra we deze opdracht kregen,
onze snackbar goed gevuld is, ben zorgden we dat we het doel vonden,
verantwoordelijk voor de squadron- het identificeerden om vervolgens de
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informatie terug te melden naar de
NAVO".
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We vroegen luitenant Studeman of je
ervaring verliest als je tijdens zo'n uitzending minder vlieguren maakt dan
tijdens de stationering op RAF Lakenheath. Studeman geeft aan dat dit
niet het geval was tijdens het verblijf
in de Baltische staten. "We waren in
staat om heel wat te trainen daar. We
hadden een beperkt stuk luchtruim
waarin we konden oefenen. Het was
niet zo groot als het luchtruim waarover we hier in het Verenigd Koninkrijk
beschikken. We konden niet zo hoog
en niet zo snel vliegen als we gewend
zijn, én we hadden een hoop restricties waar we ons aan moesten houden. Maar daar hebben we ook weer
Het welkomstbord van de Grim Reapers is duidelijk over de
van geleerd. We oefenden onze norbedoelingen van het squadron: de zeis is al in de aanslag!
male tactieken, maar moesten tegelijkertijd rekening houden met andere
dingen waar we normaal gesproken geschiedenis van het squadron is dat Driver gebruik maken van verschilnooit bij stil hoeven te staan. Dat kan geen loze belofte. De vliegende seizen lende wapens: de AIM-120 AMRMM
tijdens een conflict ook gebeuren en zijn paraat boven Europa!
geavanceerde middellange afstand
dat is dus een ervaring die we mee Onze dank gaat uit naar Eerste
lucht-lucht raketten, de AIM-9UM
Sidewinder
raketten en het interne
naar huis nemen".
luitenant Tyler Studeman, 493rd FS,
M61A1
20
millimeter
Gatling kanon.
en SSgt Thomas Trower, 48FWIPA,
De
AIM-7
Sparrow
raket
is niet meer
Toekomst
voor hun hulp bij het tot stand komen
in gebruik. Op 22 juli 1994 was de
Hoewel de toekomst van het squa- van dit artikel.
eenheid op volledige sterkte met 18
dron niet duidelijk is, zijn er al wel een
Eagles, met enkele reserves.
aantal plannen voor het komende
Van juli tot en met oktober 1995 was
belastingjaar. Eén van de plannen is Grim Reaper operaties tijdens het F-15
het squadron gestationeerd in Turkije
om begin 2015 deel te nemen aan de Eagle tijdperk
Red Flag oefening op Nellis Air Force Na de ontmanteling in 1992 werd het om deel uit te maken van Operation
Base, Nevada, in de Verenigde Staten. 493rd Fighter Squadron op 1 januari Provide Comfort. De Grim Reapers
Die oefening is een belangrijke aan- 1994 gereactiveerd met de F-15C voor werden in 1997 ingezet om vanaf lncirvulling op de dagelijkse training van het uitvoeren van haar Air-to-Air mis- lik Air Base ondersteuning te bieden
de missiesets. Maar in 2014 bewees sie. De McDonnell Douglas F-15 Eagle bij Operation Northern Watch voor de
het 493rd al dat het klaar is om haar maakte zijn eerste vlucht in 1972 en handhaving van de no-fly zone boven
opdracht uit te voeren en eer te doen kwam in dienst bij de United States Noord-Irak. In februari 1999 bundelaan het motto van het squadron 'Mors Air Force in 1976. Deze a/1-weather den de Reapers hun krachten met het
lnimicis' dat staat voor 'Dood aan de fighter is speciaal ontworpen voor 54ste FS van Elmendorf AFB, Alaska,
vijand'. En gezien de luchtoverwin- de overheersing in het luchtruim. Om als onderdeel van de 501 ste Expediningen van de Grim Reapers in de deze taak uit te voeren kan de Eagle tionary Operations Group tijdens de
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Vanaf de toren hebben de luchtverkeersleiders een uitstekend overzicht van het
verkeer op alle rol- en startban n van RAF Lakenheath.
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begindagen van Operatie Nobel Anvil/ ful Summit, om vanuit Denemarken
Allied Force. Tijdens deze operatie de NAVO-top in Riga, Letland, te
haalden de Grim Reapers vier Servi- beschermen. In juni 2007 vroeg Opesche MiG-29's neer. Eind 1998 ont- ration Sky Marshall de aandacht om
ving het squadron zeven extra Eagles, de president van de VS (POTUS) te
zes singles en één tweezitter. De kis- beschermen tijdens een top in Albaten waren afkomstig van het 52nd nië. In 2008 bewaakte het squadron
FW, 53rd FS 'SP' op Spangdahlem de NAVO-top in Boekarest, RoemeAir Base dat werd opgeheven. Hier- nië, tijdens Operatie Noble Endeavor
mee kwam de officiele sterkte op 24 en het beschermde POTUS opnieuw
Eagles, plus nog enkele reserve kis- t ijdens de EU-VS top in Ljubljana,
Slovenië (Operation Astute Tracker).
ten.
Van september 2008 tot de dag van
Van maart tot juni 2001 stond ope- vandaag droeg het squadron diverse
ratie Southern Watch op de agenda. malen zorg voor de uitvoering van de
Deze operatie bracht de Reapers lcelandic en Baltic Air Policing. In het
naar Prins Sultan Airbase, Saudi- voorjaar van 2010 werd de sterkte
Arabië. In november 2001 werden de teruggebracht naar 21 Eagles. Vijf kisEagles van het 493rd ingezet tijdens ten gingen naar de ANG, een zesde
Operatie Enduring Freedom om C- 17 toestel was al eerder vertrokken naar
Globemasters te begeleiden boven de 366ste FW. In 2011 nam het squaAfghanistan en om luchtoverwicht dron deel aan Operatie Odyssey Dawn
te handhaven tijdens de humanitaire in Libië. Daarnaast waren de Grim
Reapers veelvuldig betrokken bij staluchtbevoorrading van vluchtelingen.
In november/december 2006 nam het tionering in Zuidwest-Azië, als ondersquadron deel aan Operatie Peace- deel van de Operatie lraqi Freedom
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De 'Commander' F-15C 84-0027/LN
493rd FS heeft een AIM-120A AMRAAM
raket onder de rechtervleugel. In de
rechtervleugelwortel bev;ndt zkh het
kanon.
(OIF) en Operation Enduring Freedom
(OEF).
Het squadron was ook wereldwijd
veelvuldig actief tijdens verschillende
oefeningen, met inbegrip van African Eagle in Marokko, Maple Flag in
Canada, Frisian Flag in Nederland en
Green Flag in de Verenigde Staten.
In 2015 wonen de Grim Reapers Red
Flag bij op Nellis Air Force Base.

Alle foto's van Dkk Wels en Henk de
Ridder.
Eagle Driver 'Smoke' bereidt zichzelf voor
in zijn kantoor op de volgende missie,
terwijl het grondpersoneel de nodige
checks uitvoert.
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Noem de naam 'Luke' en er verschijnt
een glimlach op het gezicht van vele
(ex) F-16 piloten. Ze zullen je vertellen dat dit de plaats was, waar het
allemaal begon. Hier maakten ze hun
eerste vlucht in de machine die voor
hen de reden was om piloot te willen
worden: de F-16 Fighting Falcon. Op
het door de zon verwarmde beton van
deze beroemde luchtmachtbasis voelden ze voor het eerst de ongelooflijke
kracht van de Pratt & Whitney F-100
motor. Rond Luke Air Force Base kun
je supersonisch vliegen, met hoge
snelheid op lage hoogte over het land
jagen en live-bommen afwerpen. De
F-16 is een zeer krachtige machine
die een krijgsmacht luchtoverwicht
oplevert. En dat is wat piloten leren
op Luke Air Force Base: het verkrijgen
van airpower superiority in oorlogsgebieden. Alle USAF piloten komen van
de F-16 academie op Luke AFB. Sinds
de introductie van de F-16 in de Amerikaanse luchtmacht in 1979 zijn veel
F-16 piloten opgeleid. In de piektijd
van de F-16, het begin van de jaren 90
van de vorige eeuw, hadden de United
States Air Force, Air Force Reserves
en Air National Guard meer dan 1.800
F-16's in hun inventaris!
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Geschiedenis Luke AFB
Luke AFB ligt bij Phoenix, in de staat
Arizona, en is genoemd naar een van
haar beroemde inwoners: piloot 2e
Luitenant Frank Luke jr., een ace uit
de Eerste Wereldoorlog. Frank Luke
werd geboren in 1897 en werd na
zijn opleiding tot piloot in maart 1918
naar Europa gezonden. Hij scoorde
18 luchtoverwinningen, waarvan de
meeste tegen de Duitse observatieballonnen. Daarmee verdiende hij de bijnaam 'Arizona Balloon Buster'. Frank
Luke werd gedood op 29 september
1918, nadat hij was neergeschoten
met zijn Spad boven Frankrijk. Hij
de overleefde de crash weliswaar en
doodde nog een aantal Duitse soldaten op de grond, maar werd uiteindelijk neergeschoten door de vijandelijke troepen. Tweede Luitenant Frank
Lucas werd geëerd met de Medal of
Honor. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Luke AFB de grootste opleidingsvliegbasis ter wereld. Beroemde
vliegtuigen, zoals de P-40 Warhawk,
P-47 Thunderbolt en P-51 Mustang
vulden de lucht boven Arizona om
piloten te trainen. Na de Tweede
Wereldoorlog werden er piloten opgeleid voor de F-84C Thunderjet en
F-100 Super Sabre. Air Training Com-

mand stationeerde de F-4C Phantom
op Luke AFB onder commando van
de 58th Tactical Fighter Training Wing
in 1969. De wing was ook thuisbasis
voor de Duitse F-104 Starfighter opleiding en had een squadron gestationeerd op het nabijgelegen Williams
AFB, dat met de T-38 Talon vloog.

Eagles and Falcons
In november 1974 werd het eerste
F-15A Eagle squadron geactiveerd op
Luke. In 1976 en 1977 werden er nog
2 squadrons met F-15A's opgericht.
Op 25 augustus 1979 kwamen deze 3
squadrons, 550th, 461 sten 426th Tactitcal Fighter Training Squadron, onder
bevel van de 405th Tactical Training
Wing van Tactical Air Command dat
ook op Luke was gehuisvest. In 1981
werden de eerste F-15C's naar Luke
gevlogen om de A-modellen te vervangen. De eerste F-15E Strike Eagle
trainingsvluchten vanaf Luke vonden
plaats in juli 1988. Toen USAF het 'one
base-one wing ' beleid introduceerde,
kwamen alle Eagle-squadrons onder
bevel van de 58th Tactical Training
Wing. De F-15 training op Luke werd
beeïndigd in 1995.
De eerste F-16's kwamen in april 1982
naar Luke. Op de staart werd niet lan-

n: in de Sunshade, taxiet deze F-16C 84-0471/LF
van 62 FS naar de startbaan voor een trainingmfäsie. ger de 'LA' staartcode geschilderd,
zoals gebruikelijk was op de F-4C's en
F-15's. De F-16's kregen de code 'LF'
toegekend. Oorspronkelijk was het
idee van de LF-code om een onderscheid te maken tussen vliegtuigen
van de 58th en 405th TTW. Maar de
code werd later ook toegepast op de
F-15's toen deze terugkeerden naar
de 58th TTW. Er zijn verschillende
verklaringen van de betekenis van de
LF-code. Het zou kunnen staan voor
Luke Field, Luke Fighters of Luke Falcons. Op 1 april 1994 werd de 58th
TTW omgenummerd naar 56th Fighter
Wing. Dit werd gedaan om de meest
gedecoreerde eenheden te behouden
voor de actieve luchtmacht. Het 58th
verhuisde naar Kirtland AFB, New
Mexico, en werd een Special Operations Wing. Luke AFB is ook de thuisbasis van de opleiding
van F-16 piloten

van de Republiek Singapore en China
Air Force (Taiwan).
Huidige F-16 opleiding
In 2014 is de 56th FW nog steeds 's
werelds grootste F-16 gemeenschap.
De wing heeft zeven F-16 squadrons:
het 308th, 309th, 310th, 311th, 425th,
62nd en 21 st Fighter Squadron. Het
voormalige 61 st en 63rd FS werden
opgeheven in 2010 en 2009. Het
311th FS is op 11 maart 2014 opgericht op Holloman AFB, New Mexcio,
als onderdeel van de 54th Fighter
Group. De unit is een detachement
van de 56th FW en in de toekomst zullen twee F- 16 squadrons onder deze
groep opereren. Het 312th FS wordt
het tweede squadron. Het 61 st FS
werd in november 2013 gereactiveerd
op Luke om de F-35 training te gaan
verzorgen. De eerste F-35's arriveerden op 10 maart 2014. Luke
blijft de rol van pilotenopleid ing ver-

vullen omdat het werd uitgekozen als
de locatie voor de opleiding van piloten voor de USAF F-35A Lightning ll.
Het is de bedoeling dat de wing over
144 F-35's gaat beschikken, die verdeeld worden zes squadrons.
Captain Brandon Roth is een Luke
F- 16 lnstructor Pilot binnen de 62nd
FS. Zijn 'Spikes' squadron beschikt
over 27 F-16's: 18 C-modellen en 9
D tweezitters. Roth legt uit dat de
de-activering van de twee F-16 squadrons ook een voordeel heeft: 'In ieder
geval is er weer wat meer luchtruim
te gebruiken!' En het luchtruim rond
Luke wordt zeer intensief gebruikt. Er
zijn dagen dat de F-16's om 07:15 uur
's ochtends beginnen met vliegen en
de laatste rond 22:00 uur weer binnenkomt.

F-160 83-1181/LF van-62 FS komt binnen na een missie
boven de Barry Goldwater range in het zuiden van Arizona.
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Een F-16 en -0 model van 310 FS tijdens een dual landing.
88-0508/LF en 90-0778/LF, deze laatste is een MiG
killer, met de bak werd op 27 december 1992 een Iraakse MiG-25 neergeschoten.
Voordat de F-16 studenten naar Luke
AFB komen, hebben ze al 20 vlieguren
op de T-38 Talon geklokt op Sheppard AFB of Columbus AFB. De F-16
opleiding neemt vervolgens ongeveer
zeven maanden in beslag. De training
is iets korter dan een paar jaar geleden
wegens gebrek aan F-16 piloten. Eénmaal op Luke, wordt een student in

een van de USAF squadrons geplaatst
die momenteel de F-16 vliegeropleiding verzorgen {het 308th, 309th,
310th, 311th of 62nd). Alle squadrons
hebben hetzelfde programma voor
de nieuwe studenten. De eerste vier
weken zijn gevuld met theorie en het
maken van uren in F-16 simulatoren. Het 56th beschikt over 16 simu-
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lateren waarvan er vier er een 4-ship
formatievlucht kunnen simuleren. De
volgende fase wordt gebruikt om controle over een 'live' F-16 te krijgen.
Dit betekent dat de student leert hoe
je de F-16 start, taxiet en landt. Ook
leren ze de instrumenten te gebruiken. Dit alles gebeurt tijdens de eerste 5-7 vluchten in een F-16D. Als dat
allemaal goed gaat, zijn de studenten
klaar voor hun eerste solovlucht in de
F-16C. Na deze fase begint de combat
fase, het air-to- air gedeelte. Hiervoor
zijn negen vluchten gepland om tac-
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Capt. Brandon Roth in het operations
gebouw waar de missie gepland en
geëvalueerd worden.
Kaart van de Barry Gold water range
wat het 56 FW regelmatig oefent.
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tisch te manoeuvreren tegen andere F geleerd wordt op de proef gesteld tij- een herkansing. Voorbeelden voor
-16's. Deze vluchten zijn opgebouwd dens een mu/ti-ship air-to-air en air-to- een onvoldoende zijn: vliegen met te
uit 1 tegen 1, 2 tegen 1, 4 tegen 2 tot 4 ground missie. Tijdens deze operatie weinig brandstof, te dicht achter een
tegen 4 gevechten. De piloot leert ook vliegen 4-ship formaties van verschil- vijand vliegen of je niet houden aan de
om te gaan met G-krachten en hoe hij lende Luke squadrons samen met voorschriften. Als een student niet volmoet bijtanken in de lucht. Luke F-16's vliegtuigen van andere eenheden. Het doet aan de minimum eisen, dan is het
oefenen ook tegen 'vijandige' vlieg- is heel belangrijk dat onze jonge F-16 einde oefening'.
tuigen (bandits), zoals F/A-18's van piloten een LFE meemaken voordat zij Brandon Roth: 'Het 62nd FS heeft 17
Naval Air Station Lemoore. Na de air- naar de Combat Air Force gaan. Dit is Luke lnstructor Piloten en 8-12 stuto- air fase begint het air-to-ground de enige mogelijkheid om een grote denten. In 2013 leidde het squadron
deel van de opleiding. In dit deel gaan formatie aanvalsvlucht te oefenen'. 60 piloten op. Het totaal aantal opgede studenten de lucht in met gevulde De LFE wordt uitgevoerd boven de leide piloten op Luke lag in 2013 rond
bommenrekken en lange afstands- Barry Goldwater Range, die vlakbij de de 285. Vrouwelijke piloten zijn er niet
brandstoftanks. Natuurlijk gooien ze Mexicaanse grens ligt. De range wordt veel. Slechts 3 tot 6 vrouwelijke pilodeze bommen ook af en leren ze hoe gebruikt door USAF A- 1O's van Davis- ten verlaten Luke AFB per jaar'. Luke
ze het General Electric M61A1 Vul- Monthan AFB. F - 16's van Luke AFB traint ook de F-16 Luke lnstructor
can 20mm kanon moeten afvuren. en Tucson Air National Guard Base Pilots . Captain Roth: 'Luke lnstructor
Er wordt geoefend met verschillende en door US Navy and Marine Corps Piloten hebben een iets andere opleisoorten bommen: gewone, GPS en piloten met hun F/A-18's en AV-8B ding dan Combat Air Force IP's. Een
lasergeleide bommen. De minimale Harriers vanuit Yuma en El Centra. In lnstructor Pilot werkt bij een operatihoogte waarop de bommen worden eerdere fases van de opleiding is de oneel F-16 squadron. Je kunt IP worafgegooid is 500ft (circa 150 meter). Barry Goldwater Range ook bezocht den als je bij een operationele eenheid
Tijdens de opleiding is het uiteraard voor het oefenen van het afwerpen vliegt en de functie van Flight Combelangrijk om in goede lichamelijke van bommen en manoeuvreren in 4 mander bekleedt. Het verschil met een
conditie te blijven. Daarom besteden tegen 2 en 4 tegen 4 gevechten. De Luke IP is dat de squadron IP zijn colde studenten 4-7 uur tijd per week in andere trainingen vinden plaats in het lega gevechtsklaar moet maken en de
Gladbag-gebied. Low-level vliegen Luke IP een student vanaf het nulpunt
de sportschool op de basis.
wordt meestal beoefend op weg naar tot basis F-16 vlieger moet opleiden'.
Large Force Exercise
de aangewezen trainingsgebieden.
Naarmate de studenten meer erva- De laagste hoogte die toegestaan is, De belangrijkste dag van de cursus is
ring opdoen groeien ook de uitdagin- is 500 ft (circa 150 meter). Bijtanken in natuurlijk de diploma-uitreiking. Roth:
gen: het droppen van live munitie, het de lucht vindt plaats in speciale gebie- 'Tegen die tijd hebben de studenten
samenwerken met forward air control- den, waar een KC-135 Stratotanker 80-100 uur gevlogen in de F-16. Zij
lers en nachtvliegen met het gebruik circuitjes vliegt en wacht op de F-16's. verhuizen naar een operationeel squavan de Night Vision Goggle (NVG), de De tanker komt vaak van Sky Harbor dron en beginnen met het opbouwen
nachtzichtapparatuur. De volgende International Airport, Phoenix, waar van echte ervaring met de F-16 om uit
stap is de surface-attack fase. Hierin de collega's van de Arizona Air Natio- te groeien tot experts in de uitvoering
leren de F-16 piloten in spe hoe ze nal Guard van de 161 st Air Refueling van de missie van hun eenheid'. En op
een gronddoel moeten aanvallen, Wing zijn gestationeerd. Branden graduation day hebben de Luke lnstruczoals een raketbasis. Na dit onderdeel Roth: 'Naar mate de studenten ver- tor Pilots uitgevoerd wat het motto van
is de student bijna aan het einde van der komen in de cursus, zullen ze de Wing vereist: 'Het opleiden van 's
zijn syllabus. Het laatste hoofdstuk strikt aan de opleidingseisen moeten wereld beste gevechtspiloten'.
is Large Force Exercise (LFE). Bran- voldoen. In totaal mogen er slechts
den Roth: 'Onze F-16 opleiding wordt acht onvoldoendes worden gehaald
afgesloten met een LFE. Alles wat tijdens de trainingsvluchten. Bij een Tekst en foto's: Dick Wels en Henk de
een student tijdens de training heeft onvoldoende vlucht krijgt de cursist Ridder
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