
De geschiedenis herhaalt zich ... slecht 
weer verstiert het resultaat 

20 september 2014 - Vliegbasis Eindho
ven. Het is vroeg in de ochtend en een 
dichte mist hangt over de luchtmacht
basis. Op de flightline doemt vanuit de 
donkere, grijze mist het spookachtige 
silhouet van een C-47 Skytrain op. Ach
ter dit oude werkpaard staan negen 
C-130 Hercules vliegtuigen van ver
schillende luchtmachten klaar om het 
luchtruim te kiezen. Honderden para
jumpers wachten buiten de kisten op 
nieuws over hun aankomende missie. 
Zullen zij orders ontvangen om hun uit
rusting om te hangen en naar de wach
tende transportkisten te lopen om naar 
de dropzone gebracht te worden of zal 
de missie worden afgelast vanwege het 
slechte weer? 

Deze scène kan gemakkelijk een herha-
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ling zijn van een Tweede Wereldoorlog
missie. Soms moesten parajumpers 
-vanwege het slechte weer boven de 
frontlinie- dagen of weken wachten om 
hun missie uit te kunnen voeren. Ook 70 
jaar geleden stonden moedige parachu
tisten te wachten op de start van Ope
ratie Market Garden. Doel van het plan 
was om bruggen te veroveren over de 
Maas, Waal en Rijn om zo het noorde
lijke deel van Nederland te bevrijden van 
de Duitse bezetter en een doorgang te 

Kop: Modern and Old School parajumpers, 
rechts veteraan Mario Patruno. 
Hierbovene: De enige vliegende veteraan: 
een C-47 Skytrain in de kleuren van het 
87th Troop Carrier Squadron 

forceren om Duitsland via de Neder-Rijn 
binnen te vallen. 

Operatie Market Garden 
Operatie Market Garden was één van 
de grootste geallieerde operaties van 
de Tweede Wereldoorlog en de grootste 
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militaire operatie in Nederland. De Britse 
veldmaarschalk Montgomery wilde via 
deze operatie het noordelijke deel van 
de Duitse "Siegfried Linie" omzeilen om 
zo toegang te krijgen tot Duitsland. De 
geallieerden hoopten dat het innemen 
van de Nederlandse bruggen de weg 
zou openen naar Berlijn. Ze gingen er 
van uit dat de oorlog dan voorbij zou zijn 
voor de Kerst van 1944. 
41.628 Engelse, Amerikaanse en Poolse 
luchtlandingstroepen en drie divisies 
met grondtroepen voerden Operatie 
Market Garden uit. De actie duurde 
van zondag 17 tot en met dinsdag 26 
september, toen de laatste geallieerde 
troepen werden geëvacueerd. Een paar 
keer werd de operatie zwaar gehinderd 
door slecht weer en slecht zicht. Helaas 
mislukte de operatie omdat de geallieer
den, na de succesvolle slag bij Nijme
gen, er niet in slaagden om de laatste 
brug bij Arnhem te veroveren. De film 
"A Bridge Too Far", geregisseerd door 
Richard Attenborough, gaat over deze 
operatie. 

70ste herdenking 
Market Garden wordt elk jaar herdacht 
met een grootschalige paradropping 
boven de Ginkelse Heide bij Ede. Dit 
jaar, bij het 70ste jubileum, was de 
herdenking zelfs groter dan in andere 

De C-130H 80-0320 van de 165th Airlift 
Wing Georgia ANG taxiet weg voor een 
dropping boven de Ginkelse heide: 
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jaren. Op zaterdag 20 september 2014 
waren niet minder dan negen C-130 
Herculessen, drie Duitse C-160 Trans
alls en twee Poolse CASA C-295's ver
zameld op vliegbasis Eindhoven om 
honderden parachutisten van verschil
lende nationaliteiten te droppen boven 
verschillende locaties. De C-130's 
waren afkomstig van de Belgische (1 ), 
Nederlandse (1), Engelse (1) en Ame
rikaanse luchtmacht (6). Twee van de 
Amerikaanse Hercen kwamen vanaf 
hun thuisbasis Ramstein in Duitsland, 
twee waren van de Georgia Air Natio
nal Guard, gestationeerd op Savannah 
Air National Guard Base en twee van 
de Kentucky Air National Guard dat op 
Louisville ANGB huist. 

Veteraan 'Private' Patruno 
Eén van de veteranen die in actie kwam 
tijdens Operatie Market Garden, 'Pri
vate' Mario Patruno, was uitgenodigd 
om de dropping live te bekijken vanuit 
de cockpit van een Hercules. De nu 
93 jaar oude Patruno was 23 toen hij 
in Frankrijk landde tijdens de D-Day
invasie in Normandië op 6 juni 1944. 
Hij was een Amerikaanse parachutist 
in de beroemde Fighting Fox (F) Com
pagnie van het 506th Parachute lnfan
try Regiment, 101 st Airborne Division. 
Tijdens de operatie in Frankrijk werd 
hij getroffen door granaatscherven en 
liep hij brandwonden op, wat leidde 
tot zijn eerste "Purple Heart". Deze 
verwondingen weerhielden hem niet 

~ 
ANG r x,,,ftirf 
11'37 

3 7 van 16th AS is een niet 
hfjning in Europa. 

om deel te nemen aan Operatie Market 
Garden. Helaas werd hij in zijn gezicht 
geschoten tijdens Market Garden in het 
centrum van Nijmegen. Dit leverde hem 
zijn tweede "Purple Heart" decoratie op 
maar betekende ook meteen zijn laatste 
actie tijdens de oorlog. 

Onweer spelbreker 
Terug naar 2014. Terwijl meer dan 
60.000 toeschouwers zich hadden ver
zameld rond de dropping zone, hield 
zware mist rond Eindhoven de vliegtui
gen in eerste instantie een groot deel 
van de dag aan de grond. De eerste golf 
parachutisten zou om 10.00 uur vertrek
ken vanaf Eindhoven, maar de mist en 
onweersbuien vertraagden de start tot 
14.00 uur. Helaas werd de tweede golf 
geannuleerd wegens nieuwe onweers
buien. De 70ste herdenking van Opera
tie Market Garden verliep daardoor -net 
als de oorspronkelijke operatie- niet zo 
succesvol als de organisatoren hadden 
gehoopt. Maar in 2015 is er weer een 
herdenking en hopelijk zijn de weer
goden de organisatie dan wel gunstig 
gezind. 

(Tekst en foto's Hans Drost en Dick 
Wels.) 
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Bij verschillende natuurrampen in 2014, zoals de overstromingen in India en 
Pakistan, bleek opnieuw het belang van search and rescue eenheden. Niet alleen 
in oorlogsgebieden is hulp van deze eenheden nodig, maar ook na natuurrampen 
en bij het redden van slachtoffers. Als je over de uitgestrekte /light-line van Davis
Monthan Air Force Base, gelegen in de Sonora woestijn in Arizona, loopt, is het 
moeilijk voor te stellen dat het niet op elke plek in de wereld zonnig weer is. Het 
ideale weertype in Arizona maakt deze staat tot de perfecte trainingslocatie voor 
de 563rd Rescue Group. Deze eenheid regisseert de operaties voor de enige USAF 
wing die Combat Search and Rescue (CSAR) als taak heeft. Met hun HH-60G Pave 
Hawk II's en HC-130J Combat King II's leiden zij in het ruwe terrein rond de stad 
Tucson spedalisten op voor het moment dat ze in actie moeten komen om mensen 
in nood te helpen. Of dit nu in de Verenigde Staten, Afghanistan, Irak of ergens 
anders in de wereld is. 

563rd Rescue Group 
De 563rd Rescue Group is onderdeel 
van de 23rd Wing, gestationeerd op 
Moody AFB, Georgia. De geschiede
nis van de groep begon in 1944 toen 
het 3rd Emergency Rescue Squadron 
werd opgericht. Van 1944 tot 1945 
vloog de eenheid reddings- en evacu
atiemissies in de Filippijnen. Van 1946 
tot 1973 bleef de eenheid in het Verre 
Oosten: in Japan, Korea en Vietnam. 
In die tijd vloog het squadron vele 
gevechtsmissies tijdens de Koreaanse 
en Vietnam oorlog. In 1976 werd het 
3rd Aerospace Rescue and Recovery 
Group gedeactiveerd om weer actief 
te worden in 2010 als 563rd Rescue 
Group. Vandaag de dag heeft de groep 
vijf squadrons: het 48, 55, 58, 66 en 
79th Rescue Squadron (ROS). Het 
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58th en 66th ROS vliegen vanaf Nellis 
Air Force Base, Nevada. Het 48th en 
58th traint de pararescuemen, combat 
rescue officieren en ondersteunend 
personeel. Het 55th en 79th zijn bei
den vliegende squadrons, het 55th met 
de de HH-60G Pave Hawk Il helikop
ter en het 79th vliegt het nieuwe HC-
130J Combat King Il, een variant van 
het Hercules transportvliegtuig. Beide 
squadrons kunnen wereldwijd snel 
ingezet worden voor CSAR missies. 
De twee vliegende squadrons nemen 
we verder onder de loep: het 55th en 
79th ROS die zijn gestationeerd op 
Davis-Monthan AFB. Met blauwe luch
ten, een oefenlocatie om de hoek en 
de beste Forward Air Controllers (FAC) 
als buren, heeft het 55th ROS hier een 
uitstekende plek om te trainen. De 

Piloot Lt. Jeff Budis (links) en boord
schutter Sgt. Justin Larson (rechts) 
vormen de helft van de standaard 
bemanning van een HH-60G die twee 
piloten en twee boordschutters bestaat. 

weersomstandigheden in dit gebied 
zijn erg goed: het hoogste percentage 
zonuren van de VS biedt zeer goede 
mogelijkheden om het hele jaar door 
te kunnen vliegen en oefenen. Het 55th 
is sinds 2003 op Davis-Monthan AFB 
gestationeerd. Voor die tijd opereerde 
het van 1993 tot 1999 vanaf Hurlburt 
Field, Florida met de MH-60 Black 
Hawk. In die periode was de eenheid 
actief in Kosovo, tijdens de Balkanoo
rlog. Sinds de stationering in Arizona 
heeft het 55th meerdere uitzendingen 
meegemaakt naar Afghanistan en Irak. 

Missie 
Het 55th moet snel overal ter wereld 
ingezet kunnen worden na een ver
zoek van de commandostructuur 
in een oorlogsgebied voor Combat 
Search and Rescue (CSAR) taken. 
Om de missie uit te voeren maakt het 
squadron gebruik van de Sikorsky 
HH-60G helikopter en pararescue 
soldaten die in vijandige omgevingen 
bij dag en nacht en onder bijna alle 
weersomstandigheden kunnen ope
reren. Tijdens veel missies assisteert 
een Forward Air Controller de HH-60 
bemanning. Zodra er een neerge
haalde piloot is gelokaliseerd, stuurt 
de Forward Air Controller de Pave 
Hawk naar de locatie. Om het gebied 
tegen vijandige elementen te bevei
ligen, gaan ook pararesue soldaten 
naar de locatie. Het 55th werkt samen 
met de pararesue soldaten van het 
48th ROS. De soldaten van het 48th 
zijn opgeleid voor reddingsacties en 
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voor het verlenen van medische hulp 
tijdens gevechtshandelingen en bij 
humanitaire missies. Ze kunnen wor
den gedropt door een HC-130 of een 
HH-60 Pave Hawk. 
In Afghanistan en Irak vonden jacht
vliegers het een geruststellende 
gedachte om te weten dat het 55th 
aanwezig was. Luitenant Jeff Budis, 
piloot bij het 55th ROS met honder
den gevechtsmissies ervaring, vertelt: 
"Voor deze jongens is het een goed 
gevoel om te weten dat je een engel 
op je schouder hebt, die in de woes
tijn naar je komt zoeken in geval van 
nood." Het 55th is vaker naar Afgha
nistan uitgezonden dan andere een
heden. Anderzijds duren de deploy
ments niet zo lang als die van andere 
eenheden. Budis is trots op zijn werk: 
"Het werk is zeer bevredigend en de 
moeite waard. We redden een aantal 

Rechts: De air refueUng probe voor het 
bijtanken in de lucht. De Pave Hawk 
piloot zelf de probe in het mandje van 
de tanker sturen. 

Onder: HH-60G op de fUghtline van 
Davis Monthan AFB, normaal wordt de 
beroemde FT (Flying Tigers) staart
code gevoerd. 
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jaren geleden een man uit het water en 
nu is zijn broer één van de 55th ROS 
piloten. Hij was zo onder de indruk van 
de redding en de vaardigheden van de 
helikopterbemanning dat hij besloot 
om de zich aan te melden bij het 55th 
ROS." De bemanning van een HH-
60G Pave Hawk bestaat uit twee pilo
ten en twee schutters/ loadmasters. 
Daarnaast kunnen er maximaal 12 

pararescue soldaten mee aan boord. 
In 2012 vloog het 55th 4.772 
gevechtssorties maar niet alleen neer
gehaalde piloten zijn het doel van de 
reddingsoperatie. Het 55th staat ook 
paraat voor reddingsoperaties in vre
destijd. In 2012 heeft het 55th 1.179 
levens gered. Hier in de woestijn van 
Arizona is het vreemd om te horen 
dat er ook reddingen op zee werden 

Unks:Sgt Justin larson toont de 
scherpste tanden van de HH-60G: 
het 12,7mm snelvuurkanon. 

gemaakt, maar van de 1 .179 mensen 
kwamen er 24 van een schip of uit het 
water. Om direct in actie te komen in 
tijden van nood zijn de helikopters van 
het 55th ROS direct inzetbaar: 24 uur 
per dag en 365 dagen per jaar. 
HH-60G Pave Hawk 
De Pave Hawk is een aangepaste ver
sie van de Black Hawk helikopter die 
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Niet zomaar een Hercules, door allerlei 
aanpassingen en extra apparatuur kost 
dit model 66 miljoen dollar per stuk! 

het Amerikaanse leger gebruikt. De 
HH-60G's hebben een automatisch 
besturingssysteem, nachtkijkers en 
een voorwaarts gericht infrarood
systeem voor nachtelijke low-level 
operaties. De helikopter heeft een 
verbeterd communicatie- en naviga
tiesysteem, geïntegreerde navigatie-/ 
global positioning/Doppler naviga
tiesystemen en een beveiligd Have 
Quick communicatiesysteem. HH-
60G's zijn in staat om onder bijna 
alle weersomstandigheden te vliegen 
door een all-weather radar en een 
motor-rotorblad anti-ijs systeem. Pave 
Hawks zijn ook in staat om in de lucht 
bij te tanken. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van een intrekbare bijtank 
probe (buis). De rotorbladen kunnen 
worden opgevouwen voor het trans
port door de lucht in bijvoorbeeld een 
C-17 Globemaster 111 of C-5 Galaxy. 
Ook voor werkzaamheden aan de heli-
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kopter kunnen de rotorbladen worden 
ingetrokken. Verder beschikt de HH-
60G over een arsenaal aan middelen 
om zich te beschermen tegen vijandig 

vuur. Hiervoor zijn een radar warning 
receiver, infrarood stoorzender en een 
flare/chaff systeem ingebouwd. Ook 
beschikt deze Pave Hawk uitvoering 
nog over een hoist: een kraan die is in 
staat om 600-pond belasting (270 kilo) 
vanaf een hoever hoogte van 200 voet 
(60 meter) op te tillen. Om een over
levende te vinden beschikt de HH-
60G een communicatiesysteem dat 
compatibel is met de PRC-112 radio 
die onder andere gebruikt wordt door 
neergeschoten piloten. 

Training 
Voorbereid zijn voor serieuze actie op 
elk moment vereist permanente oplei
ding en certificering van de HH-60 
bemanningen en pararescue solda
ten. Het oefenen van het droppen van 
de pararescue soldaten is van groot 
belang. Er zijn verschillende manieren 
waarop de pararescue soldaten de 
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Pave Hawk kunnen verlaten. Eén van 
die manieren is door gebruik te maken 
van de takel of touwen, voor het geval 
dat de landing op de grond te gevaar
lijk is of wanneer een piloot snel moet 
worden opgepikt omdat de vijand 
dichtbij is. Het ruige terrein van Ari
zona is een uitstekende trainingsplek 
om de verschillende manieren van het 
droppen te oefenen zodat de soldaten 
in een oorlogssituatie optimaal geoe
fend en getraind ter plaatse komen. 
Zoals gezegd heeft het 55th de beste 
Forward Air Controllers van de USAF 
als buren: de mannen en vrouwen 
van de 355th Fighter Wing. Deze wing 
vliegt met de A-10 Warthog ll. De A-10 
is het beste gevechtsvliegtuig om de 
vijand op afstand te houden tijdens 
CSAR missies. Het 55th ROS werkt 
en oefent daarom veel samen met de 
A-1 O's van het 355th FW. Hierdoor 
wordt het risico op misverstanden 
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tijdens gevechtssituaties verkleind 
en ontstaan er automatismen die ten 
tijde van oorlog erg van belang zijn. 
En last but not least, om de beman
ning aan boord te beschermen, is de 
HH-60G zwaar bewapend. Technica! 
Sergeant Justin Larson, boordschut
ter in de HH-60G, vertelt: "In vijandige 
omstandigheden is het noodzake
lijk om tanden te hebben. Onze Pave 
Hawks, waar we er negen van hebben, 
zijn bewapend met een .50, en een 
12, 7 mm kanon aan bakboord en een 
7,62 mm gun aan de stuurboordzijde". 
Voor het oefenen met deze kanonnen 
vliegen de HH-60's naar de Barry Gol
dwater range, in de buurt van de Mexi
caanse grens eh de stad Yuma. 

De vliegers van het 79th RQS zijn vol lof 
over het bedieningsgemak van de nieuwe 
'glass cockpit' van de HC-130J. 

79RQS 
Om het air-to-air bijtanken te oefenen 
werkt het 55th ROS samen met het 
79th ROS. Aan de linkerkant van de 
flight-line van Davis-Monthan AFB is 
de 'parkeerplaats' voor de HC-130J 
Combat King li's van het 79th ROS. 
Het squadron heeft een vloot van 
zes volledig nieuw gebouwde en 66 
miljoen dollar per stuk kostende HC-
130J's. De eerste machine landde op 
Davis-Monthan in november 2012 
en het laatste J-model werd in april 
2013 vanuit de Lockheed-fabriek in 
Marietta, Georgia, overgevlogen. De 
nieuwe Herculessen vervangen de 
oudere HC-130P-modellen. 

Head Up Display 
Een groot verschil met de oude Gom
bat King is de totaal nieuwe glazen 
cockpit met Head Up Display (HUD). 
Het J-model heeft ook nieuwe moto
ren en een verbeterd cargo handling 
systeem. Om de bemanning voor het 
J-model te trainen, werd het 79th ROS 
personeel naar een transitie cursus op 
Little Rock AFB, Arkansas, gestuurd. 
Voor een piloot-commandant duurt 
deze opleiding vijf maanden. De nor
male training van bemanningen vindt 
plaats op Kirtland AFB, New Mexico. 
Met de nieuwe cockpit kunnen de 
piloten de Hercules veel beter hande
len. Allerlei relevante informatie wordt 
weergegeven op de HUD. De piloot 
hoeft niet meer naar beneden te kij
ken om zijn instrumenten en de radar 
te bekijken: alle noodzakelijk infor
matie als positie en snelheid wordt 
recht voor zijn ogen geprojecteerd op 
het scherm aan de voorkant van de 
ramen. Een Combat King bemanning 
bestaat uit twee piloten, een naviga
tor -die ook het air to air bijtankpaneel 
bedient- en twee loadmasters. 
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Bijnamen 
Het onderhoudspersoneel van het 
79th RQS is erg trots op hun nieuwe 
machines. Ze doopten de machines 
met illustere bijnamen: Alpha Flight, 
Bandit, Duke, El Toro, Saving Grace en 
Genera! Lee. De vliegtuigen dragen de 
beroemde FT -Flying Tigers- staart
code van de 23rd Wing, met uitzonde
ring van één die is beschilderd met de 
OT (Operational Test) staartcode van 
de 53rd Wing op Eglin AFB, Florida. 

That others may live 
Het motto van het 79th is: "That ethers 
may live". Om dat waar te maken moet 
het squadron goed getraind en inzet
baar zijn op de momenten dat het er 
om spant, zoals bij natuurrampen en 
gevechtshandelingen in binnen en 
buitenland. Het squadron kan over 
de hele wereld worden ingezet voor 
HUREVAC (evacuatiemissie voor of 
na een hurricane), CASEVAC (vervoer 
van gewonden op een improviseerde 
manier) en MEDEVAC (vervoer van 
gewonden via een standaardproce
dure) missies. Voor de bemanning 
betekent dit dat het goed getraind 
moet zijn in het air to air bijtanken, het 
vanuit de lucht droppen maken van 
pararescue soldaten en het afwerpen 
van zwaar materieel. Ook moeten de 
crews vaardigheid houden in het uit
voeren van geheime infiltratie opera
ties en het transport van gewonden 
vanaf onverharde vliegvelden. 

Verschillende inzetmogelijkheden 
Om de pararescue soldaten of appa
ratuur te droppen maakt de loadmas
ter gebruik van GPS-coördinaten. 
Deze worden in een computer inge-

FULL STOP 14-4 

voerd om een zeer nauwkeurige drop
ping mogelijk te maken. Dit is een 
onderdeel van het verbeterde cargo 
handlingsysteem dat zeer nauwkeu
rige droppingen mogelijk maakt. Een 
speciale eigenschap van de HC-130J 
is het air-to-air bijtanksysteem. Twee 
'manden' -in elke vleugel een- geven 
het vliegtuig de mogelijkheid om de 
HH-60G bij te tanken. De helikopters 
zijn tijdens dit proces in de moeilijk
ste positie. Zij moeten hun boom in 
de mand manoeuvreren terwijl de 
HC-130J 'slechts' constant rechtdoor 
vliegt. Om het tanken in de lucht te 
oefenen zijn er speciale tracks in het 
luchtruim boven Arizona aangewe
zen. Airdrops worden geoefend op de 
nabijgelegen Barry Goldwater Range. 
Een trainingsmissie duurt tussen de 6 
tot 8 uur. Het vliegtuig is in staat om 
onder allerlei weersomstandigheden, 
dag en nacht te vliegen en kan landen 
en opstijgen vanaf korte, onverharde 
banen. Om 's nachts low-level ope
raties te kunnen uitvoeren maakt de 
bemanning gebruik van nachtkijkers. 

Het omzetten van training naar de praktijk 
Het 79th heeft in de afgelopen jaren 
zeer succesvolle missies gevlogen. 
Daarom werd de eenheid in 2011 en 
2012 beloond met een Meritorious 
Unit Award. Deze onderscheiding 
van het Amerikaanse leger wordt toe
gewezen aan militaire eenheden die 
zich uitzonderlijk verdienstelijk heb
ben ingezet hebben of heldendaden 
hebben verricht. In 2011 nam het 
squadron voor een periode van acht 
maanden deel aan Operatie Enduring 
Freedom. Tijdens dit deployment wer
den 1.215 gevechtssorties gevlogen 
en redde het squadron het leven van 

de 334 geallieerde en Afghaanse mili
tairen en burgerpersoneel. 

HC-130J Combat Koning Il specificaties 
- Motoren: vier Rolls Royce AE21 00D3 
turboprop motoren die elk 4.700 Pro
peller Shaft Horsepower leveren 
- Spanwijdte: 40,41 m 
- Lengte: 29,79 m 
- Hoogte: 11,84 m 
- Leeg gewicht: 34.27 4 kg 
-Laadvermogen: 33.000 kg 
- Maximaal startgewicht: 79.378 kg, 
normaal 70.305 kg 
- Maximale snelheid: 671 km/u 
- Kruissnelheid: 643 km/u 
- Actieradius: 5.250 km 
- Plafond: 8.615 m met 19.090 kilo 
lading 
- Maximale hoogte: 12.310 m 

HH-606 Pave Hawks Il specificaties 
- Motoren: twee General Electric 
T700-GE-700 of T700-GE-701C 
motoren 
- Vermogen: 1,560-1,940 pk in elke 
motor 
- Rotor diameter: 14, 1 m 
- Lengte: 17,1 m 
- Hoogte: 4,4 m 
- Leeggewicht: 7 .260 kg 
- Maximaal startgewicht: 9.900 kg 
- Capaciteit van de brandstof: 2.041 

kg 
- Laadvermogen: hangt af van de mis-

sie 
- Snelheid: 296 km/u 
-Actieradius: 933 km 
- Maximale hoogte: 4.267 m 

Foto's: ReceReports 
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