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Lesvliegen op de ‘Chevy-truck’ van de USAF
Probeer je eens voor te stellen dat de USAF vandaag de dag de vijanden zou bestrijden met de Sopwith Camel, de WO I jager die in 1916 zijn eerste vlucht maakte. Je
zou denken dat het niet echt realistisch is dat een 100-jarig vliegtuig nog steeds
een bedreiging zou kunnen vormen voor huidige vijanden. Toch kan dat scenario
werkelijkheid worden voor de B-52 Stratofortress bommenwerper. De nu 63-jarige
Chevy-truck van de USAF, die tot minimaal 2040 in dienst zal blijven, is nog steeds
een tegenstander om rekening mee te houden voor iedereen die de NAVO bedreigt.
Vanwege de verwachte lange levensduur is er een doorlopende behoefte aan nieuwe
bemanningen om de B-52 te vliegen. De 307th Bomb Wing van de Air Force Reserves
op Barksdale Air Force Base, Louisiana, is als enige verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe bemanningen voor deze oude, maar vitale vliegtuigen. In zeven
maanden wordt de studenten geleerd om de B-52 te vliegen en te bedienen tijdens
zowel conventionele als nucleaire missies.
Barksdale Air Force Base
Barksdale AFB ligt in de noordoostelijke hoek van Louisiana, ook wel
bekend als het Ark-La-Tex (Arkansas,
Louisiana, Texas) gebied. Wanneer

je over de Interstate 20 vanaf Texas
naar Barksdale rijdt, bereik je zo’n 20
minuten na de Texaanse staatsgrens
al de stad Shreveport. De derde grootste stad van Louisiana staat vooral

bekend om zijn casino’s en rivierboten op de beroemde Red River. Deze
rivier vormt de natuurlijke grens tussen de steden Shreveport (aan de
westkant) en de Bossier City (aan de
oostkant). Bossier City is de thuishaven van Barksdale Air Force Base.
Wanneer je op de basis rondrijdt, dan
proef je als het ware de geschiedenis.
Blikvangers zijn de historische Georgiaanse huizen die nu worden gebruikt
als kantoor of als huisvesting voor het
personeel. Alles is gesitueerd in oude
schilderachtige straten omzoomd
met eikenbomen en afgewisseld met
grote gazons. Ruim 250 gebouwen op
Barksdale AFB staan dan ook opgenomen in het Nationale Register van Historische Plaatsen. Het contrast tussen
de landelijke, serene omgeving en het
grote aantal dodelijke B-52-bommenwerpers op het beton van de flightline
kan haast niet groter zijn.
B-52 Stratofortress
Hoewel de eerste B-52 zijn eerste
vlucht al in 1954 maakte, vormt het
toestel nog steeds de ruggengraat
van de Amerikaanse bombergemeenschap. Al meer dan 60 jaar is de bommenwerper een constante factor in
het militaire arsenaal van Amerika.
Sunsheds voor B-52’s zouden een enorme
investering zijn. Gelukkig zijn de B-52’s
hun eigen sunshed. Het personeel van de
307th Bomb Wing maakt daar dankbaar
gebruik van. [Dick Wels, 23 maart 2017]
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De B-52H 60-0031 van het 49th Test and Evaluation Squadron keert terug op
Barksdale AFB, na een missie van enkele uren. [Hans Drost, 23 maart 2017]
De B-52 was aanwezig boven vele
strijdtonelen, zoals Vietnam, de Golf
en meer recentelijk boven Afghanistan en Syrië. De lange levensduur
van de B-52 had niemand kunnen
voorspellen. Plannen om de B-52 in
de jaren negentig door de B-1 te laten
vervangen, bleken niet realistisch te
zijn en ook
de 21 uiteindelijk geproduceerde B 2
bommenwerpers zijn geen
alternatief. Op
dit
moment
heeft de USAF
nog steeds 76
B-52’s in gebruik die, eerlijk is eerlijk,
slechts een klein percentage zijn van
de oorspronkelijke 744, die tussen
1952 en 1962 werden gebouwd. Op
termijn vervangt de Northrop Grumman B-21 Raider de Stratofortress,

Col. Burgess
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maar met de B-21 nog in de ontwikkelingsfase, zal de USAF de B-52 zeker
nog 25 jaar of langer vliegen.
307th Bomb Wing: een unieke mix van
twee wapensystemen
Met het verlengde leven van de B-52
is het onvermijdelijk dat nieuwe

bemanningen opgeleid moeten worden om de B-52 operationeel te houden. De 307th Bomb Wing op Barksdale huisvest de B-52 Formal Training
Unit. Kolonel Burgess, B-52 piloot
met meer dan 5000 uur en commandant van de 307th Operations Group,
legt de missie van de Wing uit: “De
primaire missie van het 307th is het
trainen van B-52 bemanningen. Ieder
bemanningslid dat voor opleiding naar
de B-52 is gekomen werd vanaf 2009
getraind bij de 307th Bomb Wing. Dat
is onze primaire missie, deze is ondergebracht bij het 93rd Bomb Squadron.
We zijn geassocieerd met de 2nd
Bomb Wing, onze partners ‘verderop
in de straat’. Bij de Reserves is ook
een operationeel squadron, het 343rd
Bomb Squadron. Zij werken samen

met de 2nd Bomb Wing voor normale
B-52 operaties. De bemanningen zijn
zowel nucleair als conventioneel volledig gekwalificeerd. En tot slot hebben
we sinds twee jaar een samenwerkingsverband met de 7th Bomb Wing
op Dyess AFB, Texas, waar een B-1
Bomb Group, het 489th onder valt.
Wij zijn uniek binnen de Reserves:
een eenheid die twee wapensystemen binnen dezelfde Wing gebruikt.
Het ‘B-1 ijzer’ is niet van ons, we zijn
dus niet verantwoordelijk voor het
vliegtuig en de vliegoperaties. We zijn
wel verantwoordelijk voor de personele bezetting rond de B-1. Dat geldt
dan voor zowel het personeel en alle
administratie daar omheen. We zorgen ervoor dat de mensen er zijn en
dat ze de juiste militaire status hebben,
maar de training is de verantwoordelijkheid van de 7nd Bomb Wing. We
noemen het Total Force Enterprise,
TFE. Tien jaar geleden werkten de

Major Pablo
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Karakteristiek voor de B-52, de nose-down take off. [Hans Drost, 23 maart 2017]
Active Duty Air Force en de Reserves
niet samen. We deden beide ons eigen
ding en in geval van oorlog zouden we
samenwerken. Maar nu, door minder
geld en minder vliegtuigen, worden
we formeel en officieel samengevoegd
in het Total Force Enterprise concept.
De USAF heeft dat al jaren geleden in
de transporteenheden gedaan, maar
voor de bommenwerpers is dit relatief
nieuw. En dat systeem geldt ook voor
ons 343rd Bomb Squadron: zij vliegen
wel met de B-52’s, maar zij zijn niet
de eigenaar daarvan. De Active Duty
Air Force bezit ze, maar de Reserve
bemanningen vliegen ze.”
Kolonel Burgess vertelt dat er 1.600
man personeel bij de Wing werken.
“Ongeveer de helft is parttimer. Ons

personeel is zeer gemotiveerd en
hooggeschoold. Wij zijn een reserve-eenheid, waardoor we ons personeel langer kunnen houden dan
de Active Duty Air Force. Tijdens een
drillweekend kan het voorkomen
dat het 307th hier 1.200 mannen en
vrouwen hier op de basis heeft. Onze
Reserve B-52 parttimers komen niet
voor slechts één drillweekend per
maand. We zien ze tenminste vijf
dagen per maand. Dat is het minimum
om hun kwalificaties te behouden. En
als we personeel nodig hebben voor
een oefening of een buitenlandse
opdracht, zullen de parttimers altijd
al het mogelijke doen om er voor te
zorgen dat we voldoende personeel
hebben voor die missie. Maar de missie om de leerlingen op te leiden vindt

elke dag plaats. Daarvoor vallen we
terug op Active Duty mensen van het
11th Bomb Squadron die ons daarmee helpen.”
11th & 93rd Bomb Squadron: Total Force
Enterprise voor de training van B-52
bemanningen
Voor het trainen van de nieuwe B-52
bemanningen heeft het 93rd Bomb
Squadron, met de bijnaam ‘Indian
Outlaws’, de beschikking over 18
B-52’s. Daarnaast onderhoudt het
93rd nog 2 extra B-52’s, die worden
gebruikt door het 49th Test Squadron.
Major Pablo, de Director of Operations
van het 11th Bomb Squadron, vertelt
meer over de initiële B-52 training. “De
meeste studenten zijn luitenanten die
vers van de Undergraduate Pilot Trai-

Een oefen JDAM onder de vleugel. Deze bom wordt m.b.v. de
Sniperpod naar het doel gestuurd. [Dick Wels, 23 maart 2017]
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ning (UPT) naar ons komen. Maar we
hebben ook meer ervaren piloten, die
werden aangewezen als First Assignment Instructor Pilots na hun UPT
en ook piloten van Remotely Piloted
Aircraft.” Een volledige klas bestaat
meestal uit 30 personen: 12 piloten, 12
Weapon Systems Officers (WSO) en 6
Electronic Warfare Officers (EWOS).
Het volledige trainingsprogramma
duurt ongeveer zeven maanden. De
eerste drie maanden zijn zwaar en
puur theoretisch. “Gooi je boeken
open en leer, leer, leer”, aldus Pablo.
“Zodra het academische deel van de
training is afgerond, verhuizen de studenten naar het werkelijk vliegende
deel. De huidige syllabus bestaat uit
13 vluchten: 11 trainingsmissies, 1
examentrainingsmissie en de echte
examenmissie. Natuurlijk werken we
ook met simulatoren en, hoewel ze erg
nuttig zijn, kunnen we daarmee niet
alle aspecten van de vlucht oefenen,
bijtanken in de lucht is bijvoorbeeld
niet mogelijk. Het is ook moeilijk om
problemen, misverstanden en onduidelijkheden te simuleren die je in de
lucht kunt krijgen tijdens je communicatie met luchtverkeersleiders. Maar
ook het omgaan met diverse weersomstandigheden. Dat zijn zaken die
echt zorgen voor het opbouwen van
‘air-sense’ en die we dus nu niet kunnen nabootsen in de simulator.”

Bomber Fundamentals
De daadwerkelijke training wordt verdeeld in drie blokken. Het eerste blok
is ‘Bomber Fundamentals’, daarin
leert de student hoe de B-52 gevlogen
moet worden. De Stratofortress is een
lastige machine om te vliegen. Pablo:
“Het is allemaal erg indirect en het
verschil wanneer je net van een T-38C
trainer komt is enorm. In feite worden

maar tegenwoordig niet meer met de
slimme wapens die worden gebruikt.
Maar dit is wel de reden waarom de
B-52 opstijgt met de neus naar beneden en met de staart die omhoog gaat.
Wanneer we touch-and-goes oefenen,
dan zorgen we er altijd voor dat onze
jonge studenten niet als een kruiwagen op de baan rijden. We vertellen dat
ze de stuurknuppel een klein beetje

Twee B-52’s maken een overshoot na een missie. [Hans Drost, 23 maart 2017]
tijdens alle blokken van de training
de ‘stick and rudder’ vaardigheden
behandeld. Hou in gedachten dat de
B-52 geen fly-by-wire vliegtuig is. Vliegen kan moeilijk en vermoeiend zijn
en het kan je ook uitputten. Het duurt
een tijdje om de spieren op te bouwen
om de B-52 te vliegen. De B-52 vliegt
ook niet als een normaal vliegtuig.
Boeing bouwde het om op 40.000
voet een vlak bommenruim te hebben. Om dat te bereiken werden de
vleugels van een specifieke invalshoek
voorzien en de motoren vrijhangend
onder de vleugels geplaatst. Dat was
echt belangrijk in de jaren 1950 en 60,

naar zich moeten toe trekken en daarbij flink gas moeten geven. Iets anders
wat de studenten moeten beseffen is
het feit dat de B-52 spoilers heeft in
plaats van rolroeren. Dus je beweegt je
stuurknuppel, wacht een paar seconden en dan pas begint de machine om
zijn lengte-as te draaien. Het is niet
het rolroer die de luchtstroom over
de vleugel verplaatst, maar het is de
spoiler die omhoog komt en de luchtstroom langzaam afbuigt waardoor de
vleugel minder lift krijgt en naar beneden beweegt. Het is een vliegtuig dat
je heel anders moet vliegen!”

Er zijn twee B-52’s van het 49th TES op Barksdale gestationeerd. Deze worden ook
onderhouden door de Reserves. [Dick Wels, 23 maart 2017]
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De studenten klokken ongeveer 70
vlieguren tijdens het trainingsprogramma. Pablo: “Eén trainingssortie
duurt zo’n 72 uur. Op dag één plannen we de sortie. Op dag twee vliegen
we een verkorte versie van de missie
in de simulator. Vervolgens debriefen
we om te zien wat goed ging en wat
minder goed verliep. Dat laatste moet
eruit, voordat we de volgende dag in
de jet kunnen stappen. Op de derde
dag vliegen we de werkelijke missie.
De missie duurt meestal tussen de 5,5
en 6,5 uur, afhankelijk van hoever we
in de syllabus zijn en van het aantal
piloten aan boord. Normaal gesproken proberen we tijdens de missie bij
een tanker aan te haken, besteden we
een uur aan het vliegen van patronen,
maken we touch-and-goes en oefenen we het landen. We vliegen ook
naar een trainingsgebied waar we
met onze systemen het afwerpen van
munitie kunnen nabootsen. Afwerpen
van echte bommen oefenen we niet.
Onze piloten moeten ook leren vliegen
in beide stoelen. De piloot gebruikt
zijn rechterhand voor de gashendel
en zijn linkerhand voor de stuurknuppel. De co-piloot heeft zijn linkerhand
op de gashendel en zijn rechter op
de stuurknuppel. Studenten moeten
gewend zijn om op beide plekken te
werken.”
Leren om wapens af te werpen
Blok 2 en Blok 3 van de training zijn
meer wapenspecifiek. Blok 2 is het
Standoff Weapons Block en Block
3 is het Direct Attack Block. Standoff-wapens zijn raketten of bommen,
zoals kruisraketten, die het mogelijk
maken om de vijand vanaf een flinke
afstand te raken. Hierdoor komt de
B-52-bemanning niet in contact met
vijandelijk vuur. Direct Attack Munitions zijn wapens zoals Joint Direct
Attack Munition (JDAM) en Laser Guided Bombs (LGBs) die naar hun doelen worden geleid met targeting pods.
Pablo: “Gelukkig zijn onze WSO’s
geen B-17 navigators meer. De berekening van onze wapenparameters
is computerwerk, maar het kan niet

zonder de WSO’s worden gedaan. Ze
moeten de eigenlijke navigatie, programmering en targeting doen. Tijdens de training oefenen we niet met
echte wapens. Maar het programma
bevat wel twee sorties waarin betonnen oefenbommen van zo’n 250 kg.
zwaar worden gelanceerd met JDAM
of LGB staartstukken. De ervaring
is eigenlijk hetzelfde als wanneer er
live munitie wordt gebruikt, alleen is
er geen explosie. Het voegt echt wel
het gevoel toe van ‘wow, we gooien
echt iets uit de jet en laten we het
dus niet verprutsen!’. De B-52 is zo’n
zwaar vliegtuig dat je de bommen
niet echt voelt vallen. Je voelt wel het
ophangsysteem dat gebruikt wordt
om de wapens weg te stoten van de
jet nadat ze zijn vrijgegeven.”
De B-52 kan tot 20 conventionele en
nucleaire raketten vervoeren, zowel
aan ophangpunten onder de vleugels
als inwendig in het bommenruim. In
blok 3 leren de leerlingen ook om te
gaan met targeting pods. “Een van de
grootste veranderingen in het wapenonderdeel is de introductie van de
Lockheed Martin Sniper Advanced
Targeting Pod”, zegt kolonel Burgess.
“Het leren werken met de Sniper Pod
is een van de grootste uitdagingen
voor onze studenten. Het voorbereiden op het lanceren van de wapens is
een zeer dynamische situatie. Je moet
goed begrijpen wat er op de grond
gaande is. Je moet naar het doel kijken, erachter komen of het doel juist
is, of het een geautoriseerd doel is en
geen ziekenhuis, school of een kerk.
Je moet veel meer denken dan in het
verleden. In die tijd zag je misschien
niet eens het doel, je vloog vaak boven
de wolken en gooide je bommen er op
een bepaald punt uit en je ging weer
naar huis. Maar nu moet ik het doel
zien, als het ware visueel contact hebben via de Sniper Pod. Als we de Sniper Pod gebruiken, dan is het aan ons
om de exacte coördinaten in te stellen. Ons systeem dat de bommen laat
vallen, heeft nog steeds coördinaten
nodig. Als we slimme wapens hebben

die zichzelf kunnen sturen, dan helpt
dat, maar uiteindelijk hebben we toch
de coördinaten van het doel nodig.”
Studenten leren de verschillende missietypes die B-52-bemanningen moeten vliegen, zoals nucleaire en Close
Air Support missies. Major Renfroe,
piloot bij het 343rd Bomb Squadron:
“Wanneer we een bepaalde missie
vliegen, vertrekken we met een specifiek scenario. Normaal gesproken
verander je tijdens een missie niet
van soort missie. Je vliegt de jet volgens de regels en voorschriften van
die specifieke missie. Maar de systemen laten het toe om dynamisch te
opereren. Indien nodig, én als we er
voor zijn geconfigureerd en de missie kunnen ondersteunen, dan is het
mogelijk om te switchen naar een
ander missietype. Dat is een van de
goede aspecten van dit vliegtuig. We
noemen de B-52 wel de Chevy-truck
van de Luchtmacht. Het is een flexibel
vliegtuig dat al veel verschillende missietypes heeft gevlogen. En hoewel de
toestellen al oud zijn, worden ze continue gemoderniseerd en brengen het
daarmee naar de 21e eeuw. Een interessante mix van een oud airframe en
moderne gevechtsmogelijkheden.”
Flexibel zijn en de beste resultaten
behalen vereist goede communicatie
en samenwerking tussen alle bemanningsleden. Renfroe: “De bemanning
van een B-52 bestaat normaal gesproken uit zes personen: de Aircraft Commander, een Co-Pilot, twee Weapon
Systems Officers: één Radar Navigator -Bombardier genaamd- en één
Navigator én een Electronic Warfare
Officer. De cockpit is verdeeld in het
defensieve compartiment dat boven
zit -voor het vliegen van het vliegtuig
en om het te verdedigen tegen vijandelijke aanvallen- en het offensieve
compartiment beneden, dat verantwoordelijk is voor de navigatie van
de jet en het richten van de wapens.
In totaal is er echter ruimte voor 10
bemanningsleden. Deze extra bemanningsleden worden toegevoegd bij

Vier B-1B’s op de flightline van Dyess AFB. De 489th Bomb Group is een onderdeel
van de 307th Bomb Wing op Barksdale. [Hans Drost, 24 maart 2017]
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De vier nabranders stuwen de ruim 140.000 kilo wegende B-1B ‘Bone’ ‘into the
great wide open’ boven Texas. [Hans Drost, 24 maart 2017]
wereldwijde missies. Als je begrijpt
wat er nodig is voor een missie, en
wanneer je deze meerdere keren hebt
geoefend, dan kun je bij vertrek voor
een wereldmissie verschillende scenario’s plannen en niet noodzakelijk één
bepaalde missie. Je kunt dynamisch
werken.”
Training toen en nu
Kolonel Burgess arriveerde op Barksdale voor zijn B-52 training in 1990.
Hij herinnert zich: “Toen ik hier aankwam, kon ik mijn ogen niet geloven.
Er stonden slechts twee B-52’s op de
flightline. Al de andere B-52’s namen
deel aan Operation Desert Storm. Ik
was hier bezig met mijn training en de
anderen waren waar de actie was, ik
kon het alleen op televisie zien.” “Vergelijk je de training van toen en nu”,
zegt kolonel Burgess “dan zie je dat de
basis hetzelfde is gebleven. Hoewel
de training de laatste decennia uiteraard veel veranderde zijn de basisuitgangspunten gelijk gebleven. Er zijn
niet veel veranderingen in de cockpit,
voor zover het het instrumentarium
betreft. Misschien een nieuw paneel
hier of daar, maar niet veel aanpassingen. Als je 30 jaar geleden hier was en
vandaag binnenkomt, dan ziet alles er
vrijwel hetzelfde uit. In die tijd vlogen
we vaak laag, 500
voet of lager,

maar dat doen we niet meer. Het zijn
nu allemaal missies op middelbare en
grote hoogte. We kunnen nog steeds
laag vliegen, maar we trainen er niet
meer voor. En de wapens zijn veel
moderner geworden. In plaats van het
leggen van een bommentapijt in het
verleden -veel bommen op één doellanceren we nu afzonderlijke bommen
op verschillende doelen. Maar we trainen nog steeds bijtanken in de lucht,
de verschillende noodsituaties, het
vliegen van patronen en uiteraard het
opstijgen en landen.”
Is het een voordeel dat de hedendaagse studenten gewend om te
gaan met computers? Kolonel Burgess: “Studenten zijn tegenwoordig
erg handig met computers en pakken
gemakkelijk dingen op over software
en systemen in de vliegtuigen. Aan de
andere kant moet je ze precies vertellen wat ze moeten doen. Meestal zijn
ze enorm druk met hun telefoons en
social media. Maar geloof me, elke
generatie denkt dat de jongere generatie niet echt weet wat er allemaal bij
komt kijken, maar uiteindelijk komen
ze allemaal goed terecht”, aldus kolonel Burgess met een grote lach op zijn
gezicht.

Instructeurs
De B-52 instructeurs zijn een mix van
Instructor Pilots, Instructor WSO’s en
Instructor EWO’s. 80% is afkomstig
van het 11th BS en 20% behoort tot
het 93rd. De instructeurs zijn allemaal ervaren B-52 bemanningsleden.
Pablo vertelt: “Gewoonlijk werken ze
eerst een paar jaar in een operationeel
squadron om daar hun missiekwalificatietraining te doorlopen en de missie
van het squadron te doorgronden. Als
ze eraan toe zijn, dan kan de commandant hen naar Barksdale sturen voor
de Combat Flight Instructor Course.
Deze Course bestaat uit tien cursusdagen, een aantal simulatormissies
en vier echte missies. Na de vierde
missie worden ze aanbevolen -of nietals instructeur in hun eigen squadron.
Een mogelijk volgende stap in de carrière van een B-52 bemanningslid is
om de Weapons Course bij het 340th
Weapons Squadron te gaan volgen.
Deze training duurt ongeveer zes
maanden. Na het voltooien ontvangt
de student een speciaal embleem en
wordt hij een van de Weapons Officers
in het operationele squadron. Ze kunnen dan mogelijk verplaatst worden
van het operationele squadron naar
een Operations Support Squadron dat
het merendeel van de missieplanning
doet, of ze komen terug naar het 11th
BS om hier te werken als instructeur.”

De commanders-kist van de Active Duty 7th Bomb Wing op de flightline van Dyess AFB
[Henk de Ridder, 24 maart 2017]
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Het bewijs dat de instructeurs goed
werk doen? Slechts een heel klein
aantal studenten komen niet door de
training. “Er is zeer weinig uitval”, zegt
Pablo. “In de afgelopen jaren zijn er
een paar afgevallen na de cursusfase
en één student is wegens medische
redenen afgevallen. Er is geen uitval
geweest omdat studenten niet konden omgaan met de jet of de systemen. Onze instructeurs zijn bereid om
zich in allerlei bochten te wringen om
er zeker van te zijn dat de studenten
slagen. Als het nodig is stoppen de
instructeurs gewoon extra tijd in de
begeleiding.” Om op de hoogte te
blijven van de voortgang, houdt Col.

Speciale nose-art
Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn
de bommenwerpers van het 93rd
Bomb (ardment) Squadron voorzien
van een breed scala aan afbeeldingen op de neus, oftewel ‘nose-art’.
In het tijdperk van de B-17 en B-29
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Burgess elke vrijdag een instructeursbijeenkomst om te praten over hoe
de studenten het doen. Hij zegt: “Het
helpt elke instructeur om de studenten
beter te begrijpen en het helpt mij om
de leerlingen én instructeurs beter te
begrijpen. Dat geeft me de mogelijkheid om de hele operatie te finetunen
om ervoor te zorgen dat we succesvol
blijven.”
De hoogste standaards
“We zijn toegewijde en professionele
mensen, die zich inzetten voor het zo
goed mogelijk trainen van de bemanningsleden”, aldus Kolonel Burgess.
“We trainen bemanningen die op een

werden de neuzen vaak versierd met
schaars geklede pin-up girls, maar
tegenwoordig maken nieuwe luchtmachtstandaarden en -voorschriften
dit soort plaatjes onmogelijk.
Eén van de meest beroemde stukjes
nose-arts op dit moment is ‘The Red
Gremlin II’.
Het is een eerbetoon aan de
beroemde ‘Red Gremlin’ noseart, die in de Tweede Wereldoorlog aangebracht was op de
B-17 bommenwerper van Brigadier-generaal Paul Tibbets,
Jr. tijdens zijn 25 oorlogsmissies. General Tibbets was ook
de piloot die in augustus 1945
de B-29 ‘Enola Gay’ vloog. Zijn
kleinzoon, Kolonel Paul Tibbets
IV, die ook een carrière heeft in
de USAF bomber-gemeenschap,
vloog zijn examenmissie in deze
‘Red Gremlin II’ B-52 als een eer-

zekere dag in de wereld van nucleaire oorlogsvoering zullen werken.
Wij stellen daarom de hoogste normen, want de verantwoordelijkheid
is enorm. We laten onze mensen niet
alleen begeleiden op gebied van het
vliegen, maar ook binnen hun sociale
leven. We trainen hen om niet alleen
een bemanningslid, maar ook om
een goede officier te zijn. We hebben
de mogelijkheid om te zeggen ‘He, je
bent gekwalificeerd om met kernwapens te werken’. De leiders binnen
de bommenwerpergemeenschap zijn
zeer betrokken bij het trainen van onze
volgende generatie bemanningsleden
voor de nucleaire missie.”

betoon aan zijn grootvader. Kolonel
Tibbets IV is één van de weinige piloten binnen de USAF die zijn opgeleid
om alle drie de huidige bommenwerpers van de Amerikaanse luchtmacht, de B-1, de B-2 en de B-52 te
vliegen.

Aviation Group Leeuwarden

