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,;.(en ~erJ.e'!.s bijeenn)n von de J?,oogs~e 
leiding von -;Je Pootse Strijdkrachten • 

In de Poolse taal heeft 'zlot' meestal 
de betekenis van een informeel bij
eenzijn van gelijkgestemde geesten, 
zoals liefhebbers van een bepaald 
automodel. Dat 'informele' is niet van 
toepassing als de hoger.e leiding van 
de vliegende eenheden van de Poolse 
strijdkrachten hun jaarlijkse bijeen
komst houden. Dat samenzijn is een 
dood serieuze evaluatie van zowel de 
actuete- vlieg- en navigatievaardighe
den als theoretische kennis van proce
dures en regelgeving In de luchtvaart. 
De deelnemers van deze oefening zijn 
de hogere kaderleden van alle takken 
van de Poolse strijdkrachten: lucht
macht, landmacht en marine. Dit Jaar 
werd de Zlot evaluatie gehouden van 
28 tot en met 30 oktober op Krzesiny 
Airbase aan de ra.nd van de ·stad 
Pozna.n. in het midden van Polen. 

4 6 

0efenmissfe 
Öp dag één .kwamen de deelnemende 
leiders in stijl aan met hun vliegtui
gen en helikopters. De variatie was 
groot: van de moderne Lockheed 
Martin F-16C/D Block 52+ lot aan 
de eert>iedwaardige TS-11 lskra en 
van de C-l 30E Hercules lot aan de 
PZL 130TC Orlik. En als kers op de 
taart nog een aantal interessante heli· 
koptertypes. waaronder enkele Mil 
Mi-24 Hinds. 

Voor aankomst op de basis moesten 
de deelnemers, als een onderdeel van 
het examen. eerst een missieprofiel 
vliegen dat past bij hun type vliegtuig 
en de missie van hun eenheid. Oe 
Commandant en de Operations Group 
Commandant van de 32ste Tactical Air 
Base uit task, dat is uitgerust met de 
F-16C/D Block 52+, kregen bijvoor
beeld de opdracht om een gesimu• 
leerde radarloèatle aan te vallen en 
hun 20mm kanon los te laten op een 

Kolonne bui!engebruik gestelde !anks. 
Dit live onderdeel van de oefening 
werd· uitgevoerd op'lle 2iste Lucht
bombardement Range in Nadanyce. 
Na aankomst, uitzetten van de moto• 
ren en post flight checks op Krzesiny 
Airbase, meldden de deelnemers 
zich direct bij de Commandant van 
de Poolse strijdkrachten, luitenant
generaal Lech Majewski, die hen ver
welkomde en hun missieverslagen in 
ontvangst nam. 

Verwarring 
Voor de toevallige waarnemer ont
stond enkele uren na aankomst van 
alle kisten een ietwat verwarrende 
situatie. Alle deelnemende jachtvlleg
tuigen die in de ochtend waren aan
gekomen vertrokken later in de mid• 
dag weer naar hun thuisbasis. Je zou 
verwachten dat deze blijven tot het 
einde van· de cursus. maar het blijkt 
de gewoonte te zijn dat al de front· 
line jets op de eerste -dag terugge-
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vlogen worden naar hun thuisbases 
door reguliere piloten. Deze zijn ~rder 
op de dag per Hercules, Casa. Bryza 
or ander transportmiddel al afgele
verd op Krzesjny. Wij dachten dat de 
kisten een tweede wave zouden vlie
gen, zOdat we ze bij terugkomst mooi 
in het licht van de snel ondergaande 
zon konden fotograferen. Dat bleek te 
vroeg gejuicht ... 

Theorie opvijtelen 
Dag twee en drie waren gewijd aan 
het evalueren en bijslijpen van de 
theoretische vaardigheden. waarbij 
de stuurknuppel en gashendel niet in 
actie kwamen, maar de deelnemers 
op vaste bOdem bleven op de trai
ningsfacilitetten van de 31ste Tactical 
Nr Base in Kiekrz. Tijdens dit puur the-
0<etisch gedeelte van het programma 
hielden de verz,amelde leiders lezingen· 
en namen ze deel aan groepsgesprek
ken over een breed scala aan onder
werpen. die natuurtijk alleen betrek
king hadden op hun 'core business'. 
milttaire luchtvaart. 

Onderscheidingen 
Op dag twee reikte Generat Majewski 
ook nog onderscheidingen uit voor 
i:!e uttstèkende prestaties van aantal 
offlcieren en senior onderofficieren. 
Deze onderscheidingen en. eervolle 
vermeldingen waren er niet alleen 
voor piloten, maar ook-v00< technisch 
specialisten. Het opsommen van alle 
namen van ond_erscheiden officieren 
en senior onderofficieren valt buiten 
de scope van dit artikel.'Toch verdient 
één onderscheiding een speciale ver
melding. En dat is de er1<enning voor 
de vliegvaardigheden van 2de Ueute
nant Mateusz Piotrowski. Pioirowski, 
plioot van een Sukhoi Su-22M4 en 
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gestationeerd op de 21ste Tactlcat Air 
Base in $widwin. gaf op ·22 oktober 
2014 blijk niet alleen over uitstekende 
vliegvaardigheden te beschikken maar 
ook een subliem beooidelingsvermo
gen te hebben. Tijdens een routine 
trainingsvlucht, waarpif een aantal 
oefennaderlngen werd gevlogen op de 
44ste Marine vliegbasis Siemirowice
Cewice, kreeg zijn Su-22M4 vermoe
delijk een vogelaa.nvarlng tijdens de 
climb out fase van zi)n laatste oefen
nadering. Na het snel analyseren van 
de situatie, landde luitenant Piotrow
ski zijn kreupele jet onmiddellijk op 
Siemirowice•Cewioe, waardoor het 
mogelijke verlies van een wa.ardevol 
gevechtsvliegtuig of, erger nog, van 
het leven van een uitstekende piloot 
werd voorkomen. 

De leiders keren huiswaarts 
Na het afsluiten van de laatste dag van 
ZLOT {1014 keerden de leiders van de 
Poolse strijdkracht-en terug naar hun 
thuisbasis. Daar zullen ze hun opge
friste en aangescherpte vaardigheden 
goed benutten tijdens een nieuw jaar 
van· leiderschap aan de hun toever
trouwde vliegende eenheden. 

Team Reece Reports bedankt Lt. 
Kolonel Artur Go!awskf, Kaptein 
Krzysztof Nanus en 1 e Luitenant Grze
gorz Jasianek voor hun medewerking 
en gastvrijheid, waardoor het schrijven 
van dit artikel mogelijk werd. 

Meer over Kneslny en de Poolse F-16 
vloot 
De Poolse luchtmaéht beschikt over 
48 Btock-52+ F-16's. 36 daarv'an 
zijn F-16C's en de overige 12 zijn 
D-mOdellen. De F-16 draagt de naam 
Jastrzljb (Havik). De twee F-16 bases 

F-160 4081. Londing volgens het boekje 
• let op de venttof jins; deze zijn exact 
pora/lel met de landingsboon. 

liggen centraal in Polen. De eerste is 
het 32. Baza Lotnicza task (of te wel 
task Nr Base), waar één squadron 
met F-16's is gehuisvest: het 10. 
Eskadra Lotnictwa Taktycznego. De 
andere basis is 31. 8aza Lotnicza Tak
tycznego Krzesiny. Deze basis ligt op 
hemelsbreed 150 km. noordoostelijk 
van task, Op Krzesiny zijn twee squa
drons gestationeerd. 3. en 6. Eskadra 
Lotnictwa Taktyc2nego. In december 
2002 werd de bestelling voor de eer
ste F-16's geplaatst bij Lockheed Mar
tin. De 48 F-16's werden geleverd in 
de peiiOde november 2006 Vm augus• 
tus2008. 

Kneslny Airbase: een stukje historie 
De 31. Baza Lotnicza Krzesiny vindt 
zijn oorsprong in de Tweede Wereld· 
oorlog. De Duitsers bouwden in 1941 
een vliegtuigfabriek (Foeke-Wulf) bij 
Poznan en legden ook het benodigde 
vliegveld daarbij aan. In jarn;ari 1945 
werd het vliegveld door het Russische 
leger veroverd. De Russen droegen de 
zeggenschap op het vliegveld in 1954 
over aan de Poolse luchtmacht. In het 
hetzelfde jaar, om precies te zijn op 17 
september, werd h_et 62. Pulk SZkolno 
- Treningowy Lotnictwa Mysliwskieg_o 
opgericht als tralningseenheid. Aan
vankelijk werd het regiment uitgerust 
met Um-1's, die in 1955 werden ver
vangen door Um-2's. Beide typen zijn 
MiG.-15's die onder licentie in Polen 
zijn gebouwd. 
In 1958 arriveerden de eerste nieuwe 
Lim-5's voor de eenheid. Oftewel 
onder licenti.e gebouwde MiG-17's. 
Een jaar later werden naast de Lim-5's 
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<le eerste MiG-19's al in gebruik geno
men. In 1962 ontvingen <le vliegers, na 
<le è>plekling in KrasnO<lar gevolg<! te 
hebben, <le MIG-21 F-13, 
Alhoewel <le jaren 80 een tij<! van ver
andering betekende voor de structuur 
van de Poolse Luchtmacht, bleef <le 
taak van het regiment in al deze jaren 
ongewijzigd, namelijk het verde<ligen 
van het grondgebie<l van Groot-Polen. 
Op 6 januari 1995 werd het 62ste Regi
ment omgevormd naar het 3e Regi
ment Jachtvtiegerij 'PoznaJ\'. Op 27 
maart 1998 nam de eenheid afscheid 
van de.MiG-21 PFM die•goourende 2/3 
van het bestaan van het Regiment In 
dienst was. In afwachting van de leve
rfng van nieuwe vliegtuigen ontving 3. 
PLM de MiG•21R en MiG-21MF van 
de gereorganiseerde c .q. opgeheven 
regimenten in Sochaczew, Wroclaw, 
Goleniów en Malbork. In maart 1999 
werd de eenheid uitgebreid met eeo 
SAR Flight afkomstig van het nabij 
gelegen vliegveld Poznan-Lawica. 
Op 31 december 2000 werd de basis 
gescheiden van de daar gebaseerde 

vliegende eenheid!. Het 3e Regiment 
werd gesplitst In de 31ste l'Jr Base en 
3. Esl<adra Lotnictwa Taktycznego. In 
2006 werd de eerste F-16·op Krzesiny 
gestationeerd. Mel de komst van de 
F-16's maakt ook 6.ELT deel uil van 
Krzesiny. 

Is spotten bij Knesiny Airbase de moeite 
waard? 
Vliegbasis Krzesiny ligt zo'n 10 km ten 
zuiden van het cenlrum van de mooie 
stad Poznan. Alhoewel Krzesiny een 
vrij actieve spQttersgroep heeft en 
de basis niet echt heel groot is, is het 
aantal plaatsen waar je goed op het 
veld kunt kijken oi foto's kunt maken 
beperkt. Op de website van Scramble 
staan de plekken goed aangegeven. 
Fotograferen op de («>!)baan is onmo• 
gelijk zodal je het zult moeten doen 
met landingsplaatjes. 
De westenwindlanding (runway 29) is 
het meest in gebr,uik om de geluids
overlast voor de stad Poznan te 
beperken. Helaas is deze landing niet 
echt de moeite waard om mooie folo's 

F-16C 4041. Een F-16C von Krzeslny 
bonkt mooi bulten de basis voordat hij 
de uiteindelijke landing inzet. 

te maMn. Qe afsland van het hek tot 
het begin van ~e baan is erg groot 
waa,<loor de vliegtuigen nog erg hoog 
zitten op het moment dat je ze kunt 
fotograferen. De lokale F-16's komen 
ook nog eens bijna allemaal 'straight
in ·. Slechts na een overshoot ol louch
and-go bestaat er een kans dat je een 
mooie plaat kan maken als een kist op 
het juiste moment 'bankt'. Ook de ver
trekkende vliegtuigen zijn vanaf hier 
nauwelijks Ie zien. Zoals al gezegd ligt 
het begin van de baan erg ver van het 
hek. Ook ligt de baan een slokje lager 
zO<lat'je deze niet kunt zien. 
De oostenwind landing (runway 11) is 
beter voor fotograferen, maar wordt 
ve,el minder vaak gebruikt. Qe afstand 
van het hek tot het begin van de baan 
is een stuk kleiner waardoor de vlieg· 

De TS-11 2003 met een 22.BLT badge 
van Holbork in de landing. 

r■[ ■_J 
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tuigen in de l~ding ook een stuf< lager zitten. 0qfs lle<ffi!k
ken<!evlreglulgen zijo vanaf hier goed·te zleo. 

Oe •nummertjes' 
De volgende toestellen namen deel aan ZLOT 2014: 
Leger: 
Type 
Mi1Mi•2 
MIIMi·2 

Mil Mi-240 Hind 
Mil Ml-240 Hind 
PZl•W3 SokOI 
PZL-W3 SokOI 
Mil Mi-17-IV 
Marine: 
Type 
PZL-Mlelec M-2881TO Bry,a 
PZL-Mieteç M-2881TO Bryza 
PZL-W3RM Anaconda 

Luchtmacht: 
Type 
F-16C 
F-160 
F-160 
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Registratie 
7335 
7339 
739 
457 
461 
0909 
0911 
6101 

Registratie 
1114 
1118 
0906 

Registratie 
4053 
4078 
4081 

Eenheid 
56.Blol 
56.BLol 
56.Blot 
49.Blol 
49.BLot. 
66.0101 
66.0101 
37.0IOI 

Eenheid 
44.BlotM 
43.BLolM 
43.BLotM 

Eenheid 
31.BLT 
31.BLT 
31._BLT 

090.6 Anoliondó von d• PrN,tse morine 1$ d• SAR MIi. 

F-16C 
F-16C 
~C-295M 
Casa C-2"95M 
C-130E 
MIG•29A Fu!crom 
MIG-29A Fulcrum 
MiG•29A Fulcrum 
MiG-29A Fulcrurn 
Su-22M•4 Fitter 
Su·22M•4 Fitte, 
Su-22M·4 Fitter 
PZL TS• 1I lskta 
PZL TS • 11 lskta 
PZL·130TTurbo 0~ik 
,PZL·I 30TTurbo Orlik 
IPZL -W3 Sokol 
PZL •W3Sokol 

A-065 
4067 
013 
016 
1585 
66 
70 
83 
115 
3715 
3920 
9616 
1918 
2003 
038 
058 
0916 
1016 

32.BLT 
32.BLT 
8,BLTr 
8.BLTr 
:)3.BLTr 
22.81.T 
22.BLT 
23.BLT 
23.BLT 
21.BLT 
21.BlT 
21.BlT 
4I.BLSz 
22.BLT 
42-.BLSz 
42.BL$2 
1.BLTr 
1.BLTr 

Alle foto's 28 oktober 2014. Verhaal en foto's door Hans 
Orost, Rick Versteeg_en Dick Wels (Recce Reports) 
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Wte kent nîel de adembenemende S1iike Fighter' Sqi.Jadror/ Qri" Five One 
films van U.S. Navy-gevechtspiloten "Vigilantes•. ' • 
die vanaf hun vliegdekschepen spec-
taculaire korte starts maken en hun NAS Lemoore 
vliegtuig op het deinende dek 'era- Voordat we dieper ingaan op VFA
shen· na een missie. We kunnen maar 151 schetsen we een beeld van de 
niet genoeg krijgen van films als Top thuisbasis van de Vigilantes. Naval 
Gun en documentaires op Discovery Air Station Lemoore Is de nieuwste, 
Channel. Maar wat gebeurt er als de grootste en enige aan de Westkust 
show voorbij is en het vliegdekschip gesHuee<de Master Jet Base van de 
na een cruise terugkeert naar haar U.S. Navy. S1rike Fighter Wing Pacific 
thuishaven? Leggen de piloten dan is hier gehuisvest, samen met de bij
hun benen op tafel totdat dé volgende behorende squadrons. NA$ Lemoore 
cruise begint? Of nemen ze de erva• herbergt vijf Carrier Air Wlngs, waar
ringen uit zo'n cruise mee in hun tral- van er één opereert vanaf NAF Atsugi, 
ning om nog beter te presteren tijdens Japan. De cijfers van Lemoore zijn 
de volgende tour? Om antwoorden op indrukwekkend. e,- zijn ongeveer 175 
onze vragen te vinden logen we naar (Super) Homets permanent gesta
Naval Air' S1ation Lemoore in Califor- tioneerd, verdeeld over 16 F/A-18 
nlê, één van de drie U.S. Navy Master squadrons. Vier andere squadrons 
Jet Bases, waar de marinevliegers alle zijn gestationeerd op NAF Atsugi. Met 
essentiële onderdelen van hun missies meer dan 200.000 vliegbewegingen 
op zee • inclusJef deklandingen • kun- P,er jaar is NAS Lemoore het· drukste 
r\en tralnen. DH verhaal gaat óver één vliegveld va.n de Amerikaanse marine. 
van de squadrons op NAS Lemoore: Het veld Is de thuisbasis voo, 6.100 

F-4S 15.,3835 NF-200 VF-151 met een mul(f gekleurde fAG staart, 
met al/e-Sf1Uadron kleuren van de,CVW-5 NF squadrons. [Colt. MOT] 

--
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mllltalren en hun 4.100 gezinsleden, 
1.500 ambtenaren van het Ministerie 
van Defensi\l, burgers en leveranciers. 
Bovendien levert de basis diensten 
aan meer dan 8. 100 veteranen en hun 
families. NAS Lemoore voor2let voor 
1.640 gezinnen en 2.000 vrijgezelle 
militairen de huisvesting. Vanwege de 
bijna 12.000 medewerl<ers die wer
ken of wonen op de basis, wordt NAS 
Lemoore beschouwd als de vierde 
grootste 'stad.' In Kings County, Cati
fomiê. 

't:tavencomplex• 
NAS Lemoore ligt zo'n 2ll0 kilometer 
ten noordwesten van Los Angeles. 
in het hart van de Califprnische San 
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~ n,f,18F·16567'7'/HJ,.J00 v11n.heJ_.!<aining~Uadron VFA-122 in 'Digi-cam' kleuren, aangebracht ter gele• 
genheid van 100 jàor U.S. Novy vliegtuigep--:'[Re<ce re'pórts'J - - ____ _ 

De F/A·18F_168897/NE•00 
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F/A·t8 4116 een CAG l{lst in VFA-1'51 kleureq. t[ormool /leeft de ('ÄG (CVW Corrler 
ofr g commonder) kisf alle squadron kleuren van~~ squadrons. {/ioll. MDT] 

Jna voo,; F-14 opefatles. Vanwege de reor· van Tonki~~r ,de,,llust v.al),..'J.ietoam-
12.000 hectare, 4,000 d an val• ganlsatle van CWJ-5, stáartcode NF. Een carril!r blee~ ormaill voor 30 tot 
fen ondet een agrarisch Jeaseoont(acl ~et commando waaronder het squa· 35 dage_n lo het toegeweze11 operatie-
en Is daarmee meteen het grootsfe (!ron op dat moment viel, verhuisden gebied, algewisseld'met een 'ru.st en 
-agrarische leaseprSl)"<amma van de de Vigilantes in 1991 van JaP.3n naar ontspanningsverlof' van 6 tot 8 dagen. 
Marine. Wanneer je NAS Lemoore NAS Lemoore De staartcode werd Na zes periodes in het operatieg,ebied 
oprijdi ovet Reeves Boufevarèl, dan NM, een code die ti/delijk werd toege• voer de carriet gewoonlijk terug naar 
rijd je. rechtstreeks naar het hart van wezen aan 'wingloze' squadrons. De de thuisbasis In de Vetenigde Sta· 
deze US Navy basis. Aan beide zijden Vigilantes kwamen onder bevel van ten, waarmee een tour ongeveer 10½ 
van de weg, d ie dW:ars over .de basis CWJ•2·met staartcode NE en werden maand duurde. 
loopt, zie je platformen met over· in 1993 uitgerust met de F/A-18C. In Van 1973 tot 1991 zijn de Vigilantes 
kappingen tegen de zon waaronder 2013 ontvangt hel squadron gloed• bijna continu op uitzending geweest. 
F/A· 18's s1aan. enorme hangars en nieuwe F/A· 18E Super Homets. De In die periode was het squadron 
squadrongebouwen. Ook is aan beide staartcode van de Vigilantes is nu 'NG' betrokken bij vele historische momen• 
zijden van de weg een startbaan te en hun call sign i s 'Ugly'. ten, zoals de evacuatie van Zuid· 
vinden. In zekere zin lijkt het complex Vie.tnam en de crisis rond de Ameri• 
op een gigantisch havencomplex met Per 1 Juni 2013 valt VFA-151 onder kaanse gijzelaars in Iran. De eenheid 
vliegh{,gen In plaats van schepen. 0ns CWJ-9 dat gebruik maakt van vlieg• beschermde tankers utt Koeweit tegen 
doel op Lemoore is dus Strike Fighter dekschip .USS John C. Stennis (CVN• Iraanse aanslagen In 1987 en 1988 tij• 
Squadron One Five One 'Vigilantes'. 74). VFA-151 vloog In haar historie van dens de Earoesi Will operaties en het 
De huisvesting van het squadron ligt het dek van verschillende carriers. was de eerste eenheid d ie reageerde 
helemaal links· achtetaan op Reeves Op de lijst van cruises staan de USS op het neerschietet) door de Rus• 
Blvd. Op weg naar het squadron ben Boxer(CV-21), USS Princeton(eV-37), sen van de Koreaanse Boeing 747 
je letterlijk omringd door Hornets. USS Essex (CV-9), USS Yor1<town (CV• 'KAL007' tijdens diens vlucht van New 

De geschiedenis van VFA-151 
VFA· 151 is oorspronkelijk opgericht 
als Fighter Squadron (VF·23) In augus• 
lus 1945 op NAS Oceana, Virginia. Op 
dat moment vloog de eenhe.id met 
de F4U•S Corsair en F6F~P Hellcat. 
In lebruari 1959 werd het squadron 
omgedoopt in One Hundred Fifty One 
(VF-151) en op 1 juni 1986 kreeg het 
squadron de huidige aanduiding, VFA-
151. Door de jaren heen vloog het 
squadron met een grote verscheîden
held aan vllegtuigen, waaronder de 
F9F·2 Panther, F2H-3 Banshee. F4D· 1 
Skyray. F3H'2 Demon, vier Phantom 
Il versies (de F-48, F-4N, F-4J en 
tenslotte de F-4S). In f9'86 verliet 
het squadron tijdelijk, thuisbasis NAF 
Atsugi, Japan, om op NAS Lèmoore 
over te stappen op de F/A·18A Hor
net. Na de transitie keerden de Vigl• 
lantes In novem~r van dat jàar weer 
terug naar het land van de rijzende 
zon. Samen met VF-161 het andere 
CVW-5 fighter squadron ontvingen 
belde squadrons niet de Tomcat. Dit 
omdat de de USS Mldway te klein was 
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10), USS Hancock (CV-19). USS Coral Yor1<naar Seoul in 1983. In 1988 waren 
Sea (CV-43), USS Constellatjon (CV• de Vigilantes weer in Seoul, Korea, tij• 
64), USS Midway (CV-41), USS Inde• dens de Olympische Spelen. In 1990 
pendence (CV-62) en USS Abraham ging VFA•151 naar de Golf regio ter 
UncoJn (CVN-72). ondersteuning van Operatie Desert 

Shield. Het squadron nam deel aan de 
eerste luchtaanvallen tijdeos Operatie 
Desert Sto.rm op 17 januari 1991. De 
Vigilantes speelden ook vetder een 
belangrijke rol tijdens Desert Storm. 
In totaal gooide de eenh.eid meer dan 
817.000 R<)nd munttie op doelen in 
Koeweit, Irak en de noordelijke Perzi• 
sche Golf. 

De Vigilantes hebben een zeer rijke 
geschied,enis en werden ingezet 
bij vele brandhaarden over de hele 
wereld. Het squadron nam deel aan 
de K9reaanse Ooriog met drie combat 
cruises en vetleende luchtsteun titj de 
heroveiing van de vliegvelden Seoul 
en Kimpo. Van 1965-f973 waren de 
Vigilantes betrok.ken bij de oorlog In 
Vietnam. De Vigilantes werden zeven 
maal uitgezonden op daadwerkelijke 
'oombat depfoyments' en spend.eer• 
den ruim 927 .dag(!n in het hun IOll· 
gewezen operatiegebied. Dat is meer 
dan elk aode, op oon carrier gestati• 
oneerd s_quadron. Mèt 331 dagen op 
de USS Coral Sea was het squadrón 
onderdeèl van het langste deployment 
tijdens d.e oorlog in Vietnam. Gèdu• 
rende 0lln cruise met de USS Midway 
bleef VF-151 met 208 dagen de lang: 
ste tijd in het operatiegebied in de Golf 

In augustus 1991 maak1en VFA-151 
en CWJ-5 hun laatste reis met de 
USS Midway omdat de operationele 
levenSduur van de can-ier ten einde 
was. De USS Midway werd omge• 
bouwd tot een drijvend museum dat 
elk jaar veel toeristen trekt naar San 
Diego. Bezoekers krijgen een goede 
ind.ruk hoe het leven op een vfleg• 
dekschip aanvqelt. De USS Midway 
werd uit dienst genomen fn San Dlego 
met een fly-by van de VigHantes. In 
de jaren negentig nam het squadron 
deel aan de handhaving.van.de 'no-fly' 
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F-4J 157~72.NF-2J5 Vl,l5l , In de landing op NAf Atsugi 31 mei 1978. Het-oqudron vtoo-g met de,J in l9la7•1 980. 
[Fotó colt. MOT] . 
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zones bOven Irak. Van oktober 2016 
tot maart 2011 en van decembêr 20·11 
tot augustus 2012 ondersteunde het 
squadron de operatie Enduring Free
dom in Afghanistan. Op dit moment 
hebben de Vîgilantes 15 piloten voor 
10 F/A-18E Super Hornets. 

Ready Room 
Na aankomst in hangaar nummer 5 
krijg'.:en w'e een warm welkom van Lui~ 
tenant Joe Camp in de 'Ready Room' 
van het squadron. "8k squadron op 
de basis heeft zijn eigen individu
ele Ready Room•, vertelt Camp. "De 
Ready Room is een multifunctionele 
Nimte. He.t is de plaats waar de vlieg
tuîgbernannlogen bij elkaar komen 
voor hun scholing, vergaderingen en 
- last bul not least- voor gezelligheid. 
Deze Nimte is ook heel b"elángrijk 
vOOf onze jonge officieren. Ze leren 
veel door alles wat er in de Ready 
Room g~beurt." Aan bóord van een 
carrier heeft elk squadron ook een 

t 
-

eigen Ready Room. 0e Ready Room 
op zee is alleen veel kle,ner en minder 
comfortabel, maar zeker zo belang
rijk als aan wal. "Een soort van 'thuis 
van huis', als je op deptoyment bent", 
benadrukt Camp, Aan boord wordt 
de 'Ready Room ook gebl\Jikt voor de 
missiebrieling en debriefing. 
Luitenant Camp is de sqoadron's 
Public Relations Officer. Camp: "Elke 
piloot heeft een grondtaak. Piloot zijn 
is de belangrijkste, maar niet de enige 
taak van eèn vlieger in het squadron. 
Andere grondtaken zijn bijvoorbeeld 
Operations Officer: Safety Office,, 
Maintenance Officer. Administration 
Officer, Mission Planning Officer of 
Natops Officer. Een ·Naval Aviator' 
roteert langs al deze bijbanen om 
zodoende een allround professional te 
worden.'" 

Dê mascot\e van V<FA-151 'Old Ugly" 
Is Prominent aanwezig in de Ready 
Room. De beroemde sched,eJ met een 

.... t 

emmêi?e,, 

dolk tussen zijn tanden kijkt naar ons 
vanaf posters aan de muur. een bord 
bOven de balie en vanaf koffiemok• 
ken. Er staat zelfs een replica van een 
schedel in de kast. De huidige bijnaam 
Vîgilantes kreeg het squadron in 1959 
en symboliseert de 2-1-uurs paraat· 
heid van het squadron. Vigll betekent 
'wake' in het Nederlands. 

Aviator Training 
Om meer inzicht te krijgen In het leven 
van een Navy piloot, begint luitenant 
Camp te vertellen over de opleiding 
van .een Navy vlieger. •om een Naval 
Aviator te worden. beginnen de offi
cieren het vliegende deel van hun 
opleiding op NAS Whitirig Field, Flo• 
rida of op NAS Corpus Christi, Texas. 
Je begint met de basisopleiding die 
circa \?2 weken duurt. Deze omvat de 
grondbeginselen, de simulatoren en 
de vliegopleiding in de T-6B Texan ll. 
Pe primaire opleiding bestaat uit zes 
fasen: Familiariza\ion (geWenning} 

Een rijtje F/ A-.J8F's van VFA-Jt 2, één van de andere squadrons op NAS -----=---:::~~~-=---- ~emaon,. In hel midden de 165619 7 NJ-101 in mao fe w-tijn camouflage. 
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(FAM), Basic lnstruments. Preelsion 
Aerobatics. Formation, Night FI\M. en 
Radio lnstruments" 
Na het voltooien van de primaire 
opleiding vindt de "plpeline selectie" 
plaats. Deze selectie is gebaseerd OI? 
de huidige en toekomstige behoef
ten van de Marine, de prestaties van 
de student en zijn/haar ·eigen voor
keoren. Stuóent Naval Aviators ($NA) 
worden geselecteerd voor: Maritime 
(vliegtuigen me\ meerdere propeller 
motoren), E-2/C•2, Rotary (helikop
ters), Strike ijets), en oe E-6 TACAMO. 
SNA's die de Strike (Jet) plpeline bin
nenkomen voltooien hun opleid_ing op 
NAS Kingsville, Texas, in de T-45A. of 
op NA$ ·Mendian, Mississippi. in de 
T•45C. Tijdens de Strike training leren 
piloten aanvalstactieken, gebruik van 
wapens, manoeuvreren tljóens lucht
gevechten en ontvangen zij hun dek
landing kWalificatie. Na ontvangst van 
hun Wtngs of Gold', melden de.piloten 
zich bij een F/A-18 opleidingssqua
óron voor de specifieke Homet trai• 
nlng en uiteinóefijk gaan ze naar hun 
eerste echte oper~tionele squadron. 

Na zijn opleiding meklde Lt.. camp 
zich bij het Homet opleidingssqua
dron VFA-122 op NA$ Lemoore v<i()r 
het onóergaan ván een negen maan· 
den durende training. Hij l!'(lrde daar 
de _grondbeginselen van de alr•air en 
air-9round missies om uiteindelijk de 
uitdaging aan te gaan met dag- en 
nachtkWalificatie voor operaties ,vanaf 
een carrier. Na succesvolle afronding 
van de opleidlng tot Hornet piloot 
werd hij gestationeerd bij VFA-151. 
Camp herinnert ?Îch zijn eerste kata· 
puit take-off van een carrier alsof het 
gisteren was. "Het gevoei is overwal· 
óigenp ,E!n je zit te gillen als een klein 
schoolmeisje als je de eerste keer van 
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het dek wordt wegg'eschoten". De 
totale opleiding tot F/A-18 piloot duurt 
ongeveer 3,5 Jaar. waarna de stu• 
denten zichZell Junior Officer mogen 
noèmen. Junic>r Officer blijft men voor 
ongeveer drie jaar. Na die periode kan 
een Naval Aviator inadenken over de 
volgende stap in zîjn of haar carrière, 
zoals bijvoorbOOld instructiepiloot of 
testpiloot worden. 

Wer1<en aan de wal 
We hebben al aangegeven dat VFA• 
151 veellijó doorbreng! aan bOOrd van 
carriers. Maar wat gebeurt er als het 
squadron thuis is op NAS 'Lemoore? 
Áan h.et einde van een deployment 
keren de Jets sam;en terug naar hun 
basis aan land. Dit evenement heet de 
'Fly In'. De crews worden ontvangen 
ooor hun familie óie reikhalzend staat 
uit te kijken naar hun lang gemiste 
famiiieleden. Daarna volgt een periode 
van rust. waarbij de squadronleden op 
adem komen e.n tijd kunnen óoo'rbren• 
gen met hun geliefden. Als de batte• 
rijen weer zijn opgelaóen. verschijnen 
de mannen en vrouwen weer terug 
op de basis om hun werk te hervat
ten. Een groot verschil met tiet werken 
op een schip is de leefruimte. Camp 
beschrijft dit kleurrijk: •0e werk• en 
leefruimte op zee Is klein. beoauwd én 
luidruchtig:• 

De periode aan wal is eigen)ijk een 
soort wachten c>p de volgenóe inzet 
die plaats g_aat vinden. Tijdens die 
'wachttijó' is het belangrijk dal alle 
kwalificaties waaraan een piloot moet 
voldoen, up to date worden gehou
den: laagvliegen, het afwerpen van 
bommen, luchtondersc.heppingen, in
flight bijtanken, deklandingen etc. Het 
squadron voert zeer veel trainingsmis
sies uit om hieraan te voldoen. Vlieg-

uren worden per kwartaal toebedeeld 
aan de squadrons. Alle trainingsmis· 
sies starten met een bijeenkomst in 
een speciale briefing room. Normaal 
gesproken duurt een briefing 30 tot 
90 minuten, afhankelijk van het mis
sie.type. Tijdens de briefing wordt een 
vastgesteld protocol gevolgd om aan
dacht te besteden aan alle details van 
de komende missie. zoals het weer, 
gebieden waar niet gevlogen mag 
worden en noodprocedures. Nadat 
de piloten terugkeren van hun missie 
wordt een debriefing gehouden om 
te leren van de missie. Vaak wordt er 
gekeken naar de opnames die zijn 
gemaakt tijdens de vlucht. Er wordt 
l)\gsproken wat er mis ging en wat er 
goed ging, zodat piloten niet dezelfde 
fout maken tijden~ een opdracht in 
01>rlogstijd. 

Om deklanding kwalifîcaties up to date 
te h9uden, simuleren piloten deklan
dingen op NAS Lémoore door het uit
voe'ren van een reeks touch-and-goes. 
Dit proces heet Field Carrier Landing 
Prnctice. of In het kort FCLP. Net ats 
op een carrier wordt er een optisch 
landing systeem (OLS) gebruikt om 
infonnatie over de dalingslijn te geven 
aan piloten in de laatste fase van hun 
landing. Een reeks van gekleurde lam• 
pen wordt gebruikt om de binnenko
men® vliegtuigen te begeleiden. Een 
Landing Signa! Offlcer (LSO) beOOr· 
deelt en evalueert elke landing. De 
LSO begeleidt de piloot tijdens de 
laat.ste drie kwart mijl door te praten 
en signalen te geven om zodoende 
het vliegtuig op de juiste dalingslijn te 
houden. Tijdens de landing houdt de 
LSO de 'pickle·switch', de controler 
voor de verlichting, bij de hand om 
een wave-off signaal te kunnen geven 
voor het geval dat de piloot bu~en de 
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De F/A-1BE (168475/NG-305) van VFA-151 op~ naa, ttn missie. 
Je zfet liet er niet aan af, maar deSupe~Hamet Is zwaarder dan een f.15 éagte. 

limieten voor een veilige landing komt. 
In dat geval gaat er een rode lamp 
knipperen, voo< de piloot het teken om 
door te vliegen en een nieuwe poging 
te wagen. Een normale FCLP omvat 8 
tot 12 touch-and-goes en duurt onge
veer 45 minuten. 

Voorbereiden op de volgende cruise 
Lt Camp vertelt ons dat het squa
dron normaal gesproken ruim van te 
voren te horen krijgt wanneer er een 
nieuw deployment aan komt. "We 
horen meestal 8 tot 12 maanden van 
te voren over ohs n·ieuwe depJoyment. 
We gebruiken deze tijd om ons zo 
goed mogelijk voor te bereiden• . In 
de voo<bereiding vliegen de piloten 
ongeveer 2 of 31$,ei!r-P:(lr week. "Er zijn 
v~hillende settings w'ISlin we onze 
tralQlng uitvoeren• vertelt U Camp. 
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"Om te bombarderen gaan we naar 
NAS Fallon, om laag vliegen te oefe
nen gebruiken we luchtruim R2508, 
boven de Upper Mojave woestijn, bij 
Edwards Air Force Base. Natuu~ijk 
oefenen .we ook boven zee, meestal 
voo, de air-air onderscheppingen. 
maar ook voo, landingen op de carrier. 
Hierdoor worden zowel de piloten als 
het carrierpersone8I klaargestoomd 
voo< de komende tour.• 

Air-to-air bijtanken is ook een belang
rijk onderdeel van de training. Er zijn 
twee mogelljkh"eden voor het air-to
afr bijtanken. De eerste is door aan te 
haken op een vliegend tankstation, de 
KC-135 'llon Maiden', KC-10 'Exten
der' of KC-130. "Air-to-air bijtanken 
bij een KC is een lastig karwei'. aldus 
Camp. •we moeten een bocht in de. 

slang houden tijdens het tanken, wat 
het een moeilijk proces maakt." Een
maal aangesloten. wordt een Super 
Hornet vol getankt In 5-8 minuten. 
De tweede optie is om verbinding te 
maken met een andere Super Hor
net Ve,geleken met de basisversie 
van de Hornet, kan de Super Hornet 
33% meer Interne brandstof meene
men, waardoor zijn bereik met 41% 
wordt vergroot. Maar zelfs een Super 
Hornet kan nog dorstig worden tijdens 
lange missies. Elke Super Hornét kan 
simpel worden ingezet als tactische 

Ha terugkomst van een missie wordt 
deze F/A-18 even in de schaduw gezet 
en wisselt de bemanning, waarna het 
toestel direct weer een nieuwe missie 
maakt. Opvallend zijn de vierkante 
Inloten van de F/A-JBE. 
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tanker zonder wijzigingen in modificaties aan te brengen. 
Het aanbrengen van een AeriaJ Refuelling System (ARS) of 
'buddy store' voor het bijtanken van andere vliegtuigen is 
Voldoende. Het systeem omvat een externe 1.200 liter tank 
met slanghaspel op de centreline en vier externe 1.800 Itter 
tanks. Samen ll\8t de interne tanks kan de Super Hornet 
een totaal van 13.000 kg brandstof meedragen. 

Wanneer er, na maanden voorbereiding, een nieuw deploy
ment begint, houdt het squadron een Fly-Off ceremonie. 
Familie en vrienden verzamelen zich op NAS Lemoore en 
na hel afscheid vliegt het squadron naar de carrier. Volledig 
voorbereid voor een nieuwe tour over de hele were/d. En 
wanneer het nodig is zijn de Vigilantes er klaar voor Ready 
to fight ugly". 

NAS Lemoore tanier Air Wings 
Carrier Air Wing Toegewezen aan 
2 (CWI·2), slaartcooe NE uss Ronald Reagan (CVN-76) 
9 (CVW-9),staartcode NG USS John C. Stennis·(CVN-74) 
11 (CVW· 11 ), staartcode NH USS NimitZ (CVN-68) 
17 (CVW-17), staartcode NA USS Call Vinson (CVN-70) 
S(CVW-5). ·staartcode NF USS George Washington (CVN•73) 

gestationee<d op NAF Atwgi, Japan 

NAS Lemoore squadrons 
Smaldeel 
VFA-2, F/A·18f, NE-100 
VFA-14, F/A-18E, NG-200 
VFA-22, F/A•18f, NA-100 
VFA-41 F/A-18F NG-100 
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Naam 
Bounty Hunters 
Tophatters 
Rghting Redcocl<s 
Biack Aces 

Toewijzing 
CW/-2 
CVW-9 

CVW-17 
CVW-9 

VFA-81 F/A·18E NA-200 Slmllners CVW•l7 
VFA-86 F/A· 18E, NE-300 Sidewinders CVW-2 
VFA-94 F/A-18C. NA•400 Migh_ty Shrikes CVW-1 
VFA-97 F/A·18E, NG-300 Warhawl<s CVW·9 
VFA-113 F/A-18C. NA-300 Slingers CVW-17 
VFA-122 NJ F/A-18AAJ/C/D/E/F Flyîng EaglesTrainlngseenheid(nlet 
aan een CVW toegewezen) 
VFA-137 F/A-18E, NE•200 Kesttels CVW-2 
VFA-146 F/A·18C, NH-300 Blue Olamonds CVW-11 
VFA-147 F/A·18E, NH-200 ArgonaulS CVW-11 
VFA-151 F/A·18E, NG-400 Vigilantes CVW-9 
VFA-154 F/A-18F, NH-100 Black Knights CVW-11 
VFA- 192 F/A· 18E, NE-400 Golden Dragons CV1•I ,2 
VFA-27 F/A-18E, NF-200 Royal Maces CVW-5 op NAF Atsugl, 

Japan 
VFA-102 F/A-18f, NF-100 DiamondbackSCVW-5 op NAF Alsugi, 

Japan 
VFA-115 F/A· 18E, NF-300 EaglesCW/-5 op NAF Atsugl, Japan 
VFA-195 F/A-18E, NF-400 Oamboslers CVIY-5 op NAF Atsugi, 

Japan 

~'loorit: W-è wîllen gr~ MefindJ ~ VM NAS Lec'l"IOOf'e PubUc Aftalrs 
OfflCé. de fflen$()n van VF"A~IS1 on VOOl'm luiten3nt Joe Camp bedanken VOOf 
het mo;olijk ffl3ktft van cM vort'laal. 
VCfflMI on foto'$ dooc Hans Orosreo Oiek Wl.."cS (Rooco R~) 

(Alle foto's: Leemore, 8 oktober 2013, Recce Reports] 
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