Helicopter Mine Countermeasure Squadrons - aangeduid als HM - zijn een beetje
de vreemde eenden in de bijt onder de U.S. Navy squadrons. Op dit moment zijn
er slechts twee operationele HM squadrons binnen de Amerikaanse marine, beide
gestationeerd op Naval Station Norfolk, Virginia. Ze vliegen met de indrukwekkende
Sikorsky MH-53E 'Sea Dragon' helikopter. Tijdens hun primaire taak, het mijnen
vegen, gebruiken ze diverse vreemde apparaten om naar mijnen te zoeken en om
deze onschadelijk te maken. Dit artikel vertelt meer over de Sea Dragon bemanningen en hun gevaarlijke werk bij het onschadelijk maken van zee-mijnen.
NS Norfolk
Als je een bezoek brengt aan Naval
Station Norfolk dan breng je een
bezoek aan een wereld op zich. Via de
vierbaans Admiral Taussig Boulevard
rijd je rechtstreeks naar het hart van
de grootste marine basis in de wereld.
Neem maar eens een kijkje op Google Earth om de enorme oppervlakte
(1.740 hectare) van deze basis op je
in te laten werken. Aan de westelijke

zijde zie je meteen de 14 pieren van de
basis, waar de grote vliegdekschepen,
kruisers, onderzeeërs, destroyers en
bevoorradingsschepen van de Arnerikaanse Atlantische Vloot worden
onderhouden. Je ziet ook een zeer
groot aantal gebouwen en hangars
en, na verder inzoomen, veel vliegtuigen en hèlikopters: C-2 Greyhounds,
E-2 Hawkeyes, SH-60F / HH-60H /
MH-60S Sea Hawks en MH-53E Sea

Dragons. Er zijn meer dan 15 vliegende squadrons gestationeerd op
NS Norfolk. Deze squadrons produceren veel vliegbewegingen per jaar. Het
gemiddelde is 275 vluchten per dag,
dus elke 6 minuten één. Op. NS Norfolk werken ongeveer 46.000 militairen
en 21.000 burgers. Daaronder vallen
ook de bemanningen van alle gestationeerde vaartuigen
HM-15 en de zustersquadrons
Het vliegveld op NS Norfolk staat
bekend als Chambers Field. Op tien
minuten rijden vanaf de hoofdpoort in
het noordoostelijke deel van Chambers, op de oevers van Willoughby
Bay, huisvest HM-15 Blackhawks. We
krijgen een warm onthaal van Commander Patrick E. Gendron, commandant van HM-15. Terwijl we vanuit de
hangar het platform oplopen, genieten
we van het uitzicht dat de mensen van
HM-15 dagelijks hebben vanaf hun
werkplek. Aan de voorzijde van de
hangar, direct aan het water, ligt een
enorm platform. Hier vandaan hebben we een prachtig overzicht over de
baai, en kunnen we zelfs de brug van
de 1-64 zien die Noord- met Zuid-Virginia verbindt.
Tijdens de wandeling op het platform
begint CDR Gendron te vertellen over
HM-15 en zijn specifieke taak binnen
de Amerikaanse marine. "HM-15 is
één van de meest unieke squadrons
van de US Navy. Het is binnen de
U.S. Navy één van de twee squadrons
HM-15 Commandant Gendron voor zijn
MH-53E.
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dat een actief squadron heeft geïntegreerd met zijn reserve tegenhanger.
Onze primaire missie is Airborne Mine
Countermeasures maar we zijn ook
inzetbaar op het gebied van transport van mensen en materieel en we
kunnen ondersteuning bieden bij
natuur- en andere rampen. We hebben
dezelfde taken als ons zustersquadron HM-14."
De opleiding om deel uit te maken
van een vliegende mijnenveger vindt
sinds 1 oktober 2015 plaats bij het
heropgerichte HM-12, "Sea Dragons"
dat in het verleden ook deze taak had.
Tot 1 oktober werd de opleiding verzorgd door de Airborne Mine Countermeasures Weapon Systems Training School (AWSTS), die nu opgaat
in HM-12 en dat dus nu het Fleet
Replacement Squadron op dit gebied
is ...
De primaire taak van het FRS is om
piloten en bemanningsleden te trainen in het gebruik van de MH-53E

CAT 1, Il en III met andere piloten uit- MH-53E 162508/TB-12. Om ruimte te
voeren. In de komende maanden zal besparen op een carrier kunnen delen
HM-12 Mine Countermeasure oefen- van de MH-53E worden weggeklapt. In
vluchten (het slepen van mijnenveeg 20 minuten is de MH-53E weer volledig
apparatuur) aan de syllabus toevoe- uitgevouwen.
gen. Momenteel wordt het slepen
uitsluitend uitgevoerd door HM-14 en HM-15 Humanitarian Assistance and
HM-15. Elk squadron heeft een vast Disaster Relief (HADR)-steun leverde
aantal helikopters in de inventaris. aan de door een aardbeving verHM-12 heeft vijf helikopters tot zijn woeste gebieden rond Santa Cruz,
beschikking. HM-14 heeft er tien in Watsonville en Hollister, Californië.
totaal, twee daarvan zijn permanent HM-15 DET 111 bracht meer dan 200
gedetacheerd in Pohang, Zuid-Korea. ton broodnodige hulpgoederen naar
HM-15 heeft dertien helikopters, vier steden in de buurt van het epicentrum.
daarvan zijn permanent gedetacheerd HM-15 werd voor zijn inspanning
in Bahrein. Enkele van de MH-53's beloond met de Humanitarian Service
van HM-14 en HM-15 behoren tot de Medal.
reserve-component van het squadron. Van januari 1991 tot april 1992 werden
Het personeelsbestand wisselt voort- er drie helikopters en 100 man persodurend omdat het personeel regel- neel van HM-15 gedetacheerd in de
matig wisselt van squadron. Normaal Perzische Golf ter ondersteuning van
gesproken zijn er ongeveer dertig vlie- Operations Desert Shield en Desert
gers in zowel HM-14 als HM-15. Het Storm. De 'Blackhawks' vervoerden
aantal personeelsleden binnen HM-12 meer dan 1,6 miljoen kilo lading en
varieert ook, maar gemiddeld zijn er meer dan 4.000 manschappen ter

Sea Dragon. Nieuwe piloten (CAT 1) zo'n 10 instructeur-vliegers, 12 leer- ondersteuning van de strijd in deze
werken toe naar een Pilot Qualified
in Model (PQM) status door een syllabus met grond- en vliegvereisten
af te werken. Eenmaal afgestudeerd
worden zij ingedeeld bij HM-14 of
HM-15 voor hun eerste zee-opdracht.
Piloten die overstappen van een ander
vliegtuig of al meer dan 12 maanden
niet in een MH-53 hebben gevlogen,
worden via een verkorte syllabus bij
het FRS 'Naval Air Training and Operating Procedures Standardization
(NATOPS)'gecertificeerd
voor
de
MH-53E. Deze vliegers worden aangeduid met CAT Il of CAT III en zullen
uiteindelijk ook als actieve- of reservepiloten naar HM-14 of HM-15 gaan.
Nieuwe HM-12 instructeurs zijn opgeleid en gekwalificeerd door collega
HM-12 instructeurs en ondergaan een
aparte lnstructor Under Training (IUl)
syllabus. Eenmaal voltooid kunnen
deze instructeurs syllabusvluchten
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ling-vliegers en 24 bemanningsleden.

HELMINERON Fifteen (HM-15)
Geschiedenis
HM-15 is een vrij 'jong' squadron binnen de U.S Navy. Op 2 januari 1987
werd op NAS Norfolk Helicopter Mine
Countermeasures Squadron Sixteen
(HM-16) opgeheven, terwijl Helicopter Mine Countermeasures Squadron
Fifteen (H M-15) werd opgericht. Het
squadron was het eerste van de twee
Amerikaanse Airborne Mine Countermeasures (AMCM) squadrons welke
de Sikorsky MH-53E 'Sea Dragon'
helikopter, een afgeleide van zowel
de RH-53D en de CH-53E helikopters
ontving. HM-15 ontving de eerste MH53E in juli 1987. Vanaf 1 oktober 1987
werd Naval Air station Alameda de
thuisbasis.
Eén van de eerste grote verdiensten
realiseerde het ~quadron in 1989 toen

regio.
In de zomer van 1994 werd HM-15
geïntegreerd met het reserve zustersquadron, 'Golden Bears' van
HM-19. Dit was de eerste keer dat zo'n
integratie binnen de U.S. Na'{y werd
uitgevoerd. De samenvoeging leverde
een squadron op van meer dan 750
medewerkers.
Eind februari / begin maart 1999 werd
HM-15 ingescheept aan boord van
de USS lnchon (MCS-12) om deel te
nemen aan diverse 'Mine Countermeasures' (MCM)-oefeningen met
bondgenoten in de Middellandse Zee
en de Perzische Golf. Toen de vijandelijkheden uitbraken in Kosovo werd
de USS lnchon, met de 10 MH-53E
Sea Dragon helikopters van HM-14
en HM-15, direct naar de Adriatische
Zee gestuurd. Daar namen ze deel aan
Operatie Shining Hope, de humanitaire hulpverlening voor de duizenden

29

een Helicopter Aircraft Commander heid. De bemanningsleden helpen de De MK-105 Magnetic Influence Mine(HAC), een co-piloot, een crew chief piloten tijdens kritieke fasen van de Sweeping System (of wel ~sled') in de
en extra bemanningsleden als de mis- vlucht, zoals de landing op een schip HM-15 hangar.
sie dat vereist. De kwalificaties van de of Night Vision Device (NVD)-landinHAC zijn weer afhankelijk van de mis- gen. De posities die de bemannings- rijk bij Humanitarian Aid and Disaster
sie die gevlogen wordt. Voor een stan- leden innemen zijn ook volledig afhan- Relief-missies. De MH-53E heeft een
daard missie is een HAC vereist, een kelijk van de soort missie die gevlogen groot vliegbereik en beschikt over de
mogelijkheid tot bijtanken in de lucht,
sleepmissie vereist een Mission Com- wordt.
waardoor het ook een belangrijke
mander (AHAC), een onderhoudsschakel tijdens Search and Rescue
vlucht vereist een Functional Check Beschenning
Pilot (FCP) en een HM-12 Student Ter bescherming kan de MH-53E missies is. Een reddingstakel is ook
Training Flight vereist een lnstructor worden uitgerust met twee XM-218 beschikbaar voor reddingen op land
Pilot (IP). Een Functional Check Flight .50 kaliber machinegeweren en een of op zee, maar de MH-53 is meestal
wordt gevlogen wanneer een MH-53E GAU-21 .50 kaliber machinegeweer. niet de eerste keus bij reddingsacties.
uitgebreid onderhoud heeft ontvan- De XM-218's zijn aan beide zijden van Tot slot wordt de MH-53E ook gebruikt
gen of een langdurige niet-vliegende de helikopter geplaatst (gemonteerd voor para droppings.
periode heeft meegemaakt. Een FCF- aan de bakboord- en stuurboorddeur)
bemanning wordt geleid door een en de GAU-21 wordt afgevuurd van- Toekomstige ontwikkelingen
Functional Check Pilot (FCP). Er wor- uit de staartsectie van de helikopter. De MH-53E gemeenschap en het
den een reeks van grond en in-flight Beschermende defensieve mecha- commando waaronder zij vallen,
controles uitgevoerd. Eenmaal met nismen voor de MH-53 zijn het AN/ Helicopter Sea Combat Wing Atlansucces uitgevoerd keert de helikopter AAR-47 Missile Warning Systemen de tic (CHSCWL), werken met het Naval
terug naar een Full Mission Capable AN/ALE-39 Chaff & Flare Dispenser. Surface Warfare Development Center
(FMC)-status. Zodra de gezagvoerder Zonodig kunnen bewapende vliegtui- in Panama City, Florida, aan de ontelektronisch tekent voor een bepaalde gen een missie escorteren en onder- wikkeling van nieuwe producten en
helikopter die dag, dan is hij of zij vol- steunen in een vijandelijke omgeving.
de aanschaf van uitrusting. De AN/
ledig aansprakelijk en verantwoordeAQS-24A doorloopt momenteel een
upgrade naar de AN/AQS-24B. De
lijk voor de veiligheid en de missie van Andere taken
de helikopter en bemanning. De aan- De MH-53E bezit een verscheiden- AN/AQS-24B beschikt onder andere
gewezen Crew Chief is verantwoor- heid aan niet-AMCM mogelijkheden. over een verbeterde hoge snelheidsdelijk voor vrijwel alle 'niet-vliegende' Het meest opvallend is dat de MH-53E sonar. Daarnaast is ook de AN/AQSaspecten van de missie. De Crew de enige heavy-lift helikopter van de 24C al in ontwikkeling. De upgrades
Chief begeleidt andere bemannings- U.S. Navy is. Externe lading tot een zorgen voor een betere sonar en daarleden, is verantwoordelijk voor de vei- gewicht van circa 11.000 kg. kan door voor een betere mijndetectie en
ligheid van de bemanning/passagiers onder de MH-53E worden vervoerd. -identificatie. Mobile Landing Platform
en voert daarnaast de taken uit die de Bovendien kan de helikopter zware (MLP) 3 is op dit moment in de testgezagvoerder hem/haar opdraagt. Air- ladingen intern vervoeren en maximaal en evaluatiefase aan de westkust. Het
borne Mine Countermeasures is een 55 passagiers van en naar de wal of MLP 3 zal in de komende maanden
intensieve missie voor de bemanning. een schip transporteren. De helikop- aan NS Norfolk worden geleverd en
Alle bemanningsleden helpen de pilo- ter biedt Vertical On-board Delivery later worden ingezet om de 5e Vloot
ten bij het waarborgen van de veilig- (VOD)-ondersteuning en is belang- te ondersteunen. De MLP 3 gaat fun-
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Overzicht MH-53E U.S. Navy
Serial
162497
162498

Code
TB-10
BJ-560

CN
65-510
65-511

Unit
HM-15
HM-14

Status
Actief
W/o

162503 BJ-557
162504 TB-17
162505 HC-47
162506 HM-12
162507 TB-07
162508 TB-12
162509 HC-49
162510 TB-15
162511'
162512 TB-06
162513 BJ-541
162514 TB-16
162515
162516 HC-00
163051 BJ-540
163052 TB-00
163053 HC-44
163054 TB-02
163055 HC-46
163056 BJ-554
163057 HC-45
163058 TB-10
163065 TB-11
163066 BJ-552
163067 BJ-556
163068 HC-42
163069 BJ-555
163070 BJ-543
163071 TB-..
164792 TB-..
164793 BJ-552
164794 ...
164795
164764 TB-06
164765 BJ-562
164766 TB-05
164767 TB-20
164768 TB-04

65-515
65-516
65-517
65-518
65-519
65-520
65-521
65-522
65-523
65-524
65-525
65-526
65-527
65-528
65-539
65-541
65-544
65-545
65-549
65-550
65-555
65-556
65-558
65-559
65-562
65-566
65-569
65-570
65-572
65-602
65-603

HM-14
HM-15
HC-4
309thAMARG
HM-15
HM-15
HC-4
HM-15
309thAMARG
HM-15
HM-14
HM-15
HM-14
309thAMARG
HM-14
HM-15
HC-4
HM-15
HC-4
HM-14
309thAMARG
309thAMARG
HM-15
HM-14
HM-14
HC-4
HM-14
HM-14
HM-15
HM-15
HM-14

Actief
Actief
W/o
Opgeslagen
Actief
Actief
W/o
Actief
Opgeslagen
W/o
Actief
W/o
Actief
Opgeslagen
W/o
W/o
W/o
Actief
Actief
Actief
Opgeslagen
Opgeslagen
Actief
Actief
Actief
W/o
Actief
W/o
W/o
W/o
W/o

...

-

-·

..

:~

65-606
65-607
65-608
65-609
65-611

HM-15
HM-14
HM-15
HM-15
HM-15

Actief
Actief
Actief
Actief
Actief

164769 BJ-546

65-612

HM-14

Actief

TB-03
BJ-540
TB-02
BJ-551
BJ-544
BJ-553
TB-14
BJ-547

65-613
65-614
65-615
65-616
65-617
65-618
65-619
65-620

HM-15
HM-14
HM-15
HM-14
HM-14
HM-14
HM-15
HM-14

Actief
Actief
W/o
Actief
Actief
Actief
Actief
Actief

-

164770
164771
164772
164773
164861
164862
164863
164864

geren als een Aflaat Forward Staging
Base (AFSB), dus als het ware een
drijvende basis waar de MH-53 vanaf
kan opereren.
MH-53E Sea Dragon
De MH-53E, die begin jaren '80 in
dienst werd genomen, is een doorontwikkeling van de CH-53E. De MH-53E
heeft drie motoren, die elk 4.380 pk
produceren, waardoor het de meest
krachtige Amerikaanse helikopter ooit
gebouwd is.
FULL STOP 15-4
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Commentaar

25 januari 2005 Neergestort in de Atlantische Oceaan, 28 miles van
NAS Oceana tijdens mijnenveeg oefeningen vanaf de USS Dwight D.
Eisenhower. Alle inzittenden gered
16 februari 2005 Na een ongeluk op Sigonella, Italië.
16 maart 2000 naar AMARG gegaan.
27 juni 2002 Na een harde landing op Sigonella,
1Oseptember 2004 naar AMARG gegaan
18 juli 1988 Crash voor de kust bij San Fransisco.
1Ojuli 2012 Crash 58 miles ten zuidwesten van Muscat, Oman. 2 doden.
15 april 2004 naar AMARG
2 april 2002 Geen nadere info
22 augustus 2012 Crash op Bahrain Airport. Geen slachtoffers
1Oaugustus ·2004 Een ongeluk op Sigonella, Italië.

15 april 2004 naar AMARG
9 december 1999 naar AMARG

16 juli 2003 Sigonella, Italië. Geen Info over slachtoffers
8 januari 2014 Crash bij Fort Story.in de Atlantische Oceaan. 2 doden.
14 september 1991 In de Perzische Golf 40 nm ten NW van Bahrein
16 januari 2008 Crash op 4 miles van Corpus Christi, Texas. 3 doden.
29 juni 2012 Crash in Pohang, Zuid Korea. Geen slachtoffers
Niet gebouwd
Niet gebouwd

1Oaugustus 2000 Geen verdere info

Lengte 30, 19 m.
Hoogte 5,32 m.
Rotordiameter
24,08 m.
Leeg Gewicht
16,48 ton
Max. startgewicht 33,30 ton
Motoren General Electric T64-GE-419 turboshafts
Max. snelheid
315 km/u
Kruissnelheid
278 km/u
Max bereik
1.130 km
Tekst en foto's:
Hans Drost / Recce reports

Aarzvu{lingen van de
redactie:
Ex-Japanse MH-53E's
Opvallend nieuwtje is dat de US NAW
twee MH-53E's overneemt van de
Japanse Marine, plus 12 motoren en
reserve onderdelen. Japan was de
enige MH-53E exportklant, in 1987
werden er 11 besteld voor de JMSDF,
Japanese Marine Se/f Defence Force.
In Japan is de MH-53E vervangen
door de MCH-101, een mijnenvegerxversie van de EH101. De helikopters,
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Mijnen vegen in beeld. De MH-53E sleept
de MK-105 door het te scannen gebied.

in Saoedi-Arabië. In 1992 werden
twee CH-53E's permanent in Bahrein
gestationeerd als Det. ONE. De beide
Stallions verzorgden 80% van de
benodigde airlift in de Perzische Golf.
In februari 1995 begon de conversie
naar de MH-53E. Deze werd voltooid
in februari 1996 toen de laatste twee
CH-53E's vanaf Sigonella teruggingen naar de USA. Eerder al werd in
mei 1991 één van de CH-53E's afgeschreven, de resterende drie gingen in
1996 terug naar de USA. HC-4 ontving
officieel negen, met reserve kisten
erbij werden het er 10-12 MH-53E's
met modex codes 00 en in het 40-50
blok. Bijzonder was dat het squadron
ondersteuning verleende bij de bezoeken van President Clinton aan Noord/er/and, Parijs, Italië, Macedonië en het
historische bezoek in december 1998
aan Israël en Palestina. Dit werd voortgezet onder President Bush in 2003,
toen ondersteunde HC-4 bezoeken aan Zwitserland en het Verenigd
Koninkrijk.
Op 6 september 2005 verhuisde HC-4
motoren en onderdelen gaan naar het HC-4 'Black Stallions' met HG staart- naar Norfolk en op 28 september 2007
werd het squadron disestablished,
Fleet Readiness Center East op MCAS code.
Cherry Point. Hier vindt onder andere HC-4 werd established (opgericht) op NAW-taal voor opgeheven.
het groot onderhoud van de CH/MH- 6 mei 1983, en was vanaf 25 augustus Persoonlijke herinnering aan deze
53E plaats. De van Japan overgeno- 1983 gebaseerd op Sigonel/a. HC-4 bakken is de deelname in september
men handel is bedoeld om de 28 USN nam in december 1983 de VOD (Ver- 2001 van een aantal MH-53E's aan
MH-53E's vliegwaardig te houden.
tical On Board Delivery)-taak over van een Partnership for Peace oefening op
transportsquadron VR-24. In augustus Graf lgnatievo, Bulgarije. Een indruk1983 werden vier CH-53E's afgeleverd wekkende helikopter, in mijn beleving
MH-53E in Europa
Vrij onbekend is dat de MH-53E ook die de VR-24 RH-53D's vervingen. Op imposanter dan de CH-47.
was gestationeerd in Europa op NAS 12 augustus 1990 waren twee HC-4 Zie de foto hieronder.
Sigonella in Italië. En wel bij Helicop- CH-53E's de eerste Amerikaanse
ter Combat Support Squadron Four, militaire toestellen die arriveerden MOT

34

FULL STOP 15-4

Unieke combi
De Bell Boeing Osprey combineert
de snelheid van een 'normaal' vliegtuig met het 'hoverend' vermogen van
een helikopter. Die combinatie maakt
het toestel uitstekend inzetbaar voor
verschillende rollen: transport van
troepen, vrachtvervoer, medische red:dingsacties, humanitaire hulp en Sp81
cial Farces missies. Het snel kunne
vervoeren van gevechtstroepen maa
het vliegtuig zeer effectief voor de U .

Marines. De Osprey heeft een acti '
radius van 420 mijlen in geval van he
vervoer van maximaal 24 passagiers
een afstand die ook nog eens flink ka
worden vergroot dankzij de mogelijk
heid om bij te tanken in de lucht. D
tiltrotorconstructie geeft het vliegtui
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de mogelijkheid om verticaal op te
stijgen en te landen (Vertical Take-off
and Landing) en om horizontaal korte
starts en landingen uit te voeren (Short
Take-off and Landing). Door die verschillende opties kunnen troepen bijna
overal ter wereld worden afgeleverd.
De Osprey biedt commandanten een
ngekende flexibiliteit als het gaat
m operationele inzet, waarmee het
nmiddels de hoeksteen van de Marine
ir-Ground Task Force van de US

l,r

arines is geworden.

gebruiken de MV-22 respectievelijk de
CV-22. De US Navy gaat het toestel
ook aanschaffen. In januari van dit jaar
werd een 'memorandum of understanding' ondertekend waarmee de US
Navy het voornemen uitspreekt om de
Osprey aan te kopen ter vervanging
van de C-2 Greyhound in de rol van
Carrier Onboard Delivery.
De geschiedenis van de V-22 begint
in 1981 met de start van het Joint-

service Vertical take-off/landing Expe-

rimental (JVX) vliegtuigproject van het
ezamenlijke ontwikkeling
e Osprey is op dit moment in gebruik De in commanders kleuren gehulde
ij het US Marine Corps en het US MV-228 168019/GX-31.,yan VMMT-204
ir Force Special Operations Com- valt meteen op tussen
andere -erg
and. Deze krijgsmachtonderdelen grijze- Ospreys op het
tform.

Amerikaanse Ministerie van Defensie.
Bell en Boeing sloegen de handen
ineen en wonnen het contract om
het vliegtuig te ontwikkelen. De eerste Osprey vloog in 1989 en in 2007
was de eerste eenheid van de US
Marines klaar voor de operationele
inzet, gevolgd door de Amerikaanse
luchtmacht in 2009. De MV-22 heeft
de CH-46 Sea Knight helikopter van
de US Marines vervangen en zal hetzelfde doen met de CH-53D. Vanaf het
moment dat de Osprey wordt gebruikt
door operationele squadrons, toont
het aan dat het ongelofelijk effectief
is, daarnaast maakt het indruk als het
gaat om overlevingskansen tijdens
gevechtsmissies. De Osprey werd al
ingezet bij diverse conflicten, zoals in
Irak (Operation lraqi Freedom), Afghanistan (Operation Enduring Freedom)
en Libië (Operation Odyssey Dawn).
Tijdens deze inzetten bewees de V-22
dat het lastig is voor de vijand om het
toestel echt pijn te doen. Zo werd de
Osprey tijdens verschillende missies
boven Afghanistan beschoten met
kleine vuurwapens, raket-aangedreven granaten en zwaar mitrailleurvuur.
In alle gevallen konden de toestellen veilig doorvliegen naar bevriend
gebied en daar landen. Een ander
interessant feit is dat de Osprey tijdens
operaties op zee de bijnaam 'Transformers' kreeg. Deze koosnaam is afgeleid van de populaire animatieserie
op tv vanwege de manier waarop de
rotors opgevouwen kunnen worden en
de vleugels draaien over de romp in de
lengterichting van het vliegtuig, zodat
het zo min mogelijk ruimte inneemt op
een vliegdekschip.

'Osprey University'
De combinatie om te vliegen als een
helikopter én als een vliegtuig maakt
RJLL STOP 15-4

de opleiding om de Osprey te vliegen
tot een echte uitdaging. Sinds 1999
is VMMT-204 verantwoordelijk voor
de 'Osprey University'. Het squadron
verzorgt de opleidingen van zowel
Marines als Air Force Osprey piloten
en Marines crew chiefs. Als we kijken
naar de opleiding van de piloten, dan
verwelkomt VMMT-204 piloten die
hun basis vliegeropleiding al hebben
afgerond en traint hen specifiek om
met de V-22 te kunnen vliegen. Deze
piloten zijn al opgeleid voor het vliegen met één- of meermotorige vliegtuigen of eenmotorige helikopters.
Naast nieuwe piloten traint het squadron ook ervaren piloten die overstappen van een ander vliegtuigtype naar
de Osprey. Nieuwe rekruten die tot
piloot voor de US Navy en het Marine
Corps worden opgeleid ondergaan
tijdens hun basis vliegeropleiding
een opleiding voor het vliegen met
zowel helikopters als vliegtuigen. De
luchtmachtpiloten die aan de Osprey
opleiding beginnen hebben totaal
geen ervaring met het vliegen van een
helikopter. Dit zijn meestal piloten die
hebben gevlogen op lichte jets, zoals
de Raytheon T-1 A Jayhawk en de
tweemotorige Northrop T-38 Talon.
VMMT-204 onderzoekt nog steeds
welke leerling de beste basis heeft om
de ideale V-22 piloot te worden: een
piloot die getraind is om een helikopter te vliegen of degene die een vliegtuig kan vliegen. Er worden trendanalyses gemaakt om erachter te komen
welke student het best presteert in de
opleiding. Helikopterpiloten hebben
een stuk bagage dat hen een voordeel
verschaft in een bepaalde fase van de
opleiding en piloten die meer ervaring
hebben in vliegen met een vliegtuig
hebben voordeel in andere fasen. Het
resultaat van het onderzoek is nog niet

Duidelijk in beeld: de twee verschillende standen van de tiltrotors van de
Osprey.
uitgekristalliseerd omdat het vliegen
met de Osprey zo anders is in vergelijking met een normaal vliegtuig of een
helikopter. Instructeur-vliegers zeggen
dat studenten vaak het gevoel hebben
dat ze het vliegen helemaal opnieuw
moeten leren.

Opleiding tot basis co-piloot
Het aantal studenten dat jaarlijks
de opleiding start varieert, maar
gemiddeld trainen de 'Raptors' op
dit moment ongeveer 120 piloten
per jaar voor de US Marines en Air
Force samen, in een verhouding van
80-20%. De Osprey doet het heel
goed binnen de Marines; in 2019
beschikken ze over twee squadrons
meer dan oorspronkelijk gepland.
VMMT-204 heeft 25 V-22's beschikbaar voor trainingsmissies, maar
normaal gesproken zijn er tussen de
14-18 inzetbaar omdat er ook onderhoud gepleegd moet worden aan de
toestellen. De opleiding om te leren
vliegen met de V-22 is voor mariniers
en luchtmacht piloten gelijk. De opleiding tot basis co-piloot duurt ongeveer drie maanden. Na plaatsing bij
een operationeel squadron wordt de
Marines co-piloot opgeleid tot gezagvoerder. De Air Force piloten gaan voor
dat doel naar een andere opleidingsschool op Kirtland Air Force Base,
New Mexico. In de toekomst gaan de
'Raptors' ook US Navy piloten opleiden, maar de details van deze training
zijn nog niet helemaal uitgewerkt. De
opleiding op zich zal niet anders zijn,
maar het is nog niet duidelijk wanneer
de eerste opleiding start en hoeveel
piloten en bemanningen er moeten
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worden opgeleid, en of de marine haar
eigen vliegtuigen en onderhoudsmonteurs meeneemt naar de opleiding.

'Kruipen, lopen, rennen'
De Osprey training verloopt volgens
het 'kruipen, lopen, rennen'-principe.
Studenten melden zich voor de opleiding en doorlopen eerst de grondopleiding. Ze krijgen training op de
vliegtuigsystemen en bijscholing op
onderwerpen waarover ze als leerling tijdens de basisvliegeropleiding
al kennis opdeden, zoals instrumentvliegen. Ze worden ook bijgepraat
over de specifieke aerodynamische
eigenschappen van de Osprey. De
volgende stap brengt de studenten
naar de simulatoren. Bijna de helft van
de training vindt plaats in de simulator. De simulatoren worden gebouwd

door Flight Safety International en zijn
vergelijkbaar met die van grote luchtvaartmaatschappijen zoals Delta, United en American Airlines, maar dan
met een andere cockpit. Zodra de
studenten voldoende bekend zijn met
de karakteristieken van het vliegtuig,
begint de echte pret. Ze stappen dan
in een echt toestel en maken daadwerkelijk kennis met de Osprey: opstijgen
en landen als een helikopter en vliegen
als een vliegtuig. Voor het opstijgen
en landen vliegt de Osprey normaal
gesproken in de helikoptermodus.
Eenmaal in de lucht, vindt de 'transformatie' plaats: de gondels kantelen
90° naar voren om zo te beginnen
aan de horizontale vlucht zoals een
normaal vliegtuig doet. Tijdens een
vlucht moeten verschillende handelingen soms snel achter elkaar gebeu-

Een rijtje Ospreys wacht op cursisten
die weer wat nieuwe leerstof in de
praktijk gaan brengen.
ren: van vliegen op hoge snelheid en
op grote hoogte transformeren naar
helikoptermodus om vervolgens een
snelle daling naar de grond -in te zetten om troepen af te leveren. Wanneer
de studenten de basisbeginselen van
het vliegen met de Osprey onder de
knie hebben staan er specifieke trainingsdoeleinden op het programma:
een instrumentenopleiding, vliegen op
lage hoogte, formatievliegen en nachtvliegen om onder andere te wennen
aan het dragen van nachtzichtapparatuur tijdens vliegen in het duister. Op
deze manier ondergaan de cursisten
een grondige en eenduidige training
die er voor zorgt dat operaties met de
Osprey veilig verlopen.

Evaluatie
Aan het einde van de opleiding ondergaan de piloten een laatste test die
alle aspecten van de training omvat.
Als ze die test met succes voltooien,
dan mogen ze zichzelf gekwalificeerd co-piloot op de Osprey noemen. Tijdens de training gebruiken
de instructeurs beoordelingnormen
voor iedere vlucht. Elke trainingsvlucht
is een unieke gebeurtenis en bevat
een aantal onderdelen die de instructeur introduceert bij de studenten.
De instructeurs nemen de studenten
mee in alle aspecten die ze moeten
beheersen en evalueren hun voortgang steeds opnieuw tijdens het verloop van de opleiding. Als een student
het bepaalde aspect begrijpt, maar in
de praktijk moeite heeft met de uitvoering, dan krijgt hij of zij op dat onder-

Niet een echt comfortabele, maar wel
effidente manier van vervoer.
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deel meer tijd om te oefenen. Voor de
evaluaties worden standaard waardes
aangehouden en zolang de student
voldoet aan deze waardes, slaagt hij
of zij voor dat onderdeel. Studenten
loggen ongeveer 30 echte vlieguren
tijdens de training en 40 uren in de
simulator. De training vindt normaal
gesproken plaats tijdens de werkweek
omdat vliegbasis New River in het
weekend gesloten is. Een weekend
per maand verkast een aantal studenten met Ospreys naar civiele vliegvelden in het kader van hun opleiding. De
piloten krijgen de kans om te werken
vanaf een andere locatie onder andere
omstandigheden, de ervaring die ze
daardoor meepikken maakt hen tot
betere piloten. VMMT-204 heeft 25
instructeur-piloten, buiten de burger
simulatorinstructeurs en instructeurs
die de andere vliegtuigbemanningsle-

BlockA en B
VMMT-204 werkt zowel met de V-22
blok A als black B versie. Black Ais de
oorspronkelijke versie die van de productielijn afrolde. Na een aantal jaren
ervaring met de A's werden enkele
wijzigingen aangebracht, hoofdzakelijk ten behoeve van het uitvoeren
van onderhoud. Zo werden extra luiken en panelen toegevoegd om een
betere toegang te krijgen tijdens het
verrichten van onderhoudswerkzaamheden. Ook het type van sommige
vergrendelingen werd veranderd en
er werden iets andere brandstoftanks ingebouwd. Verder heeft het
B-model dezelfde motoren en presteert het gelijk aan de Alpha. 'Piloten
hebben niet in de gaten of ze met
een A of B-model vliegen', zegt een
instructeur-vlieger. 'Je merkt het alleen
omdat je over meer brandstof beschikt

den trainen.

in een Bravo.' Elk A-model ondergaat De tiltrotor technologie van de V-22

Een MV-228 boven het thuisveld
Marine Corps Air Station New River bij
Jacksonville, N.C. [US Marine Corps]

in de toekomst een upgrade naar het
Bravo-type.
Het squadron zelf verzorgt het onderhoud aan de V-22 tot een bepaald
niveau. Het volgende niveau van
onderhoud -waar het squadron zelf
niet voor geschoold of getraind iswordt verzorgd door een specifiek
onderhoudssquadron. Het hoogste
echelon van het onderhoud wordt
gedaan op MCAS Cherry Point door
technici in civiele dienst. Zij zijn
gekwalificeerd om aanpassingen aan
te brengen aan de V-22 zelf en voeren ook de ombouw van een A- naar
B-type uit.
Voordeel tijdens militaire operaties

heeft een revolutie teweeg gebracht
in de ondersteuning van militaire
operaties. In tegenstelling tot alle
eerder ontwikkelde luchtvaartuigen
combineert de V-22 met succes de
verticale vluchtmogelijkheden van
helikopters met de snelheid, bereik
en hoogtebereik van gewone vliegtuigen. Deze unieke eigenschap brengt
grote voordelen mee tijdens inzet in
oorlogsgebieden, waardoor de gebruikelijke missies beter uit te voeren zijn
maar ook nieuwe vormen van missies
mogelijk worden die eerder niet konden worden uitgevoerd met conventionele helikopters of vliegtuigen. En
die succesvolle inzet van de V-22 is
mede te danken aan de opleiders van
VMMT-204.

Tekst en foto's: Hans Drost, Henk de
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