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Harde wind spelbreker op Wittmundhafen

NAVO Response Force
In 2003 vormde de NAVO de NATO 
Response Force (NRF). De NAVO 
kan de NRF binnen vijf dagen over de 
hele wereld in een kleine samenstel-
ling inzetten en binnen dertig dagen 
de gehele HQ Joint Task Force en de 
Immediate Reaction Force. De leiding 
van de NRF verandert jaarlijkse op 
rotatiebasis. De Luftwaffe is geno-
mineerd om in 2018 de leiding over 
te nemen van de 20ste Brigade van 
het Verenigd Koninkrijk. Een van de 
NRF-elementen is de Joint Task Force 
die op korte termijn kan worden inge-
zet. De Duitse Joint Force Air Compo-
nent Headquarters (JFAC HQ) in Kal-
kar zal verantwoordelijk zijn voor het 
commando en de controle.
Brilliant Arrow is georganiseerd om 
de paraatheid en procedures van 
de NRF te testen. Voor de Luftwaffe 
is BRAW17 dit jaar de belangrijkste 
oefening. Daarom heeft de Duitse 

luchtmacht andere NAVO-landen 
uitgenodigd om hen te helpen bij de 
voorbereiding en organisatie om klaar 
te zijn voor de taken rond de NATO 
Response Force. De Griekse, Poolse 
en Turkse luchtmachten hebben de 
uitnodiging geaccepteerd. De Turkse 
luchtmacht was aanwezig met twee 
F-16's op Laage.

Deelnemende vliegtuigen en missie
Tweeëntwintig gevechtsvliegtuigen 
uit vier landen waren bij de oefening 
betrokken. Niet alleen Duitse Euro-

Brilliant Arrow 2017
Van 11 tot 22 september 2017 vond de oefening Brilliant Arrow 2017 plaats in 
Noord-Duitsland en het noordoosten van Nederland. Verschillende Duitse vlieg-
velden waren gastheer voor NAVO vliegtuigen die deelnamen aan Brilliant Arrow 
2017 (BRAW17). Negen buitenlandse F-16's waren tijdelijk gestationeerd op 
Wittmundhafen. De eerste Brilliant Arrow-missie vond pas plaats op 14 septem-
ber, drie dagen na de officiële start vanaf Wittmund: weersomstandigheden lieten 
vliegen helaas niet toe. Op maandag de 11e maakte stormachtige wind het vliegen 
onmogelijk. Griekse F-16's van 340 Squadron, Souda Bay, op Kreta kwamen op de 
12e binnen na een extra nacht in Aviano te hebben gewacht. Op dezelfde dag kwam 
de Poolse F-16 delegatie van 31 BLT afkomstig van het dichterbij gelegen Krzesiny 
bij Poznán. Sterke wind was ook de reden voor missie-annulering op woensdag 
de 13e, zodat de eerste Brilliant Arrow-missie pas op donderdag 14 september 
plaatsvond.

De Griekse F-16D block 52 602 van 340 Mira komt terug van een missie. [Ludo Mennes]
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fighters vanaf hun thuisbasis Witt-
mundhafen en Laage deden mee. 
Maar ook vier 'Euffies' van TLG 31 
van Nörvenich en vier van TLG 74 van 
Neuburg deden mee. De vier Eurofigh-
ters van Neuburg waren tijdelijk naar 
Nörvenich gekomen omdat de meeste 
missies boven de Noordzee plaats-
vonden, ongeveer 60- 70 mijl buiten 
de kust van Wittmund. Andere deelne-
mende vliegtuigen waren twee C-160 
Transalls en een Airbus A-310 MRTT 
tanker uit Köln-Bonn. Ook twee A-4 
Skyhawks van Wittmundhafen speel-

den een rol als 
Red Air tegen-
stander. Vanaf 
Geilenkirchen was 
een E-3A toegewe-
zen aan Brilliant Arrow. 
Joint Force Air Component Hoofd-
kantoor (JFAC HQ) in Kalkar, stelde 
samen met een team van NAVO-leden 
de scenario’s op die werden getest 
en uitgevoerd tijdens de oefening. Dit 
waren zowel air-to-air missies als air-
to-ground missies. Air refueling vond 
ook plaats tijdens de meeste missies 

den een rol als 
Red Air tegen-
stander. Vanaf 
Geilenkirchen was 
een E-3A toegewe-
zen aan Brilliant Arrow. 

Geilenkirchen was 
een E-3A toegewe-

F-16C’s 534 en 535 rollen naar de baan kop 26 voor een 
ochtendmissie, registratie in een soort ‘gloss paint’ 
waardoor het niet uit alle hoeken te lezen is.
[19 sept. 2017, Henk de Ridder]

Luftwaffe Major Bjorn: “Brilliant Arrow 
bereidt ons voor op onze commandotaak 
voor de NATO Response Force (NRF) in 
2018”. [14 sept. 2017, Henk de Ridder]

519 F-16C net voor touch down na de eerste missie. [14 sept. 2017, Henk de Ridder]
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en vormt een belangrijk onderdeel 
in de training. Na de landing werden 
de missies direct geëvalueerd. Het 
hoofdkwartier van de Joint Force Air 
Component (JFAC HQ) in Kalkar werd 
hierbij aangesloten door middel van 
videoconferentie. Als de evaluatie 

Eurofighter 30+60 stijgt op om een door 
het hoofdkwartier in Kalkar bedachte missie 
te gaan uitvoeren. [Ludo Mennes]

Duitse, Poolse en Griekse piloten 
gebroederlijk naast elkaar op het beton 
van Wittmund, ze hadden alle tijd voor 
een fotomoment: de donkere wolken en 
harde wind zorgden voor een gecancelde 
missie. [14 sept. 2017, Henk de Ridder]

4062 in de landing. 6 ELT uit Poznan-Krzesiny gebuikte de oefening om hun pilo-
ten scherp te houden. [Ludo Mennes]
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elementen vertoonde die voor verbe-
teringen vatbaar waren, werden deze 
onderdelen opnieuw beoefend tijdens 
de tweede missie in de middag. De 
middagmissie was vaak kleiner.

Poolse deelname.
Luitenant Stowky, Viper piloot van 
6e squadron van Krzesiny-Poznán, 
verklaarde waarom de Poolse lucht-
macht de uitnodiging accepteerde 
om naar Wittmundhafen te komen: 
“Brilliant Arrow is niet alleen goed 
voor de Duitse luchtmacht om zich 
klaar te maken voor NRF, het geeft 

ook de Poolse luchtmacht een gewel-
dige kans om te trainen. We zijn hier 
om met onze partners te vliegen om 
het beste uit onszelf te halen, want 
zodra dingen echt worden, is er geen 
tijd meer om te oefenen. Je moet dus 
trainen voordat het echte werk begint! 
Ons squadron maakt deel uit van de 
NAVO Tiger Association, een groep 
squadrons binnen de NAVO die regel-
matig bij elkaar komt. Elke keer als 
we samen met de andere squadrons 
zijn, leren we allemaal. Brilliant Arrow 
biedt ons ook een geweldige kans om 
onze vaardigheden te verbeteren”. 

De Poolse luchtmacht kwam naar 
Wittmundhafen met twaalf piloten en 
zestig mannen en vrouwen aan onder-
steunend personeel. De Griekse dele-
gatie bestond uit een totaal van twee-
enveertig personeelsleden, waaronder 
tien piloten.

De Poolse luchtmacht stuurde vier F-16C 
block 52’s naar Briljant Arrow. Hier 
landt de 4053 na een oefening. 
[14 sept. 2017, Henk de Ridder]

Eurofighter 30-30 met full afterburner op 
19 september. [Henk de Ridder]




