Crewtraining bij 558th
Veel mensen realiseren zich niet dat het
laten vliegen van een onbemand vliegtuig
vaak een grotere crew vraagt dan de
bemanning van de meeste straaljagers.
Voor een onbemand vliegtuig - of zoals
de officiële titel luidt ‘Remotely Piloted
Aircraft’ (RPA) - bestaat een bemanning uit
ten minste een piloot en een sensor-operator.
Het besturen van een RPA vereist net zoveel
vliegvaardigheid als het vliegen van een bemand
vliegtuig. Bovendien kunnen operationele RPA-missies
hectisch en stressvol zijn. Om de bemanningen te trainen en voor te bereiden op
het echte werk, verzorgt het 558th Flying Training Squadron de basisopleiding om
een RPA te vliegen en de aanwezige sensoren te bedienen. De belangrijkste les om
zo goed mogelijk te vliegen met een RPA kan samengevat worden in drie woorden:
vliegen, navigeren, communiceren.
RPA’s in de praktijk
Een RPA is een vliegtuig dat op
afstand bediend wordt via een dataverbinding. De gebruikelijke manier
waarop multi-role RPA’s functioneren, is als volgt. Er wordt een Launch
and Recovery Element (LRE) naar een
bestemming dichterbij het gebied
van de operatie gestuurd. De leden
van het LRE en de RPA communiceren via de line-of-sight-methode. Dat
wil zeggen dat de antenne van de
RPA en het transmissiestation van de
LRE elkaar kunnen ‘zien’ op zoda-

nige manier dat de kromming van de
aarde het zicht op elkaar niet belemmert. De LRE verzorgt de start en de
landing van de RPA omdat er via deze
verbinding nagenoeg geen vertraging
is tussen versturen en ontvangen
van signalen. De LRE zet de RPA op
een voorgeprogrammeerde vlucht en
draagt de besturing vervolgens over
aan het in Amerika gestationeerde
MCE, het Mission Control Element.
Deze eenheid verzorgt de controle van
de RPA als de line-of-sight-verbinding
niet meer mogelijk is. In de gebruikte
Ku-band verbinding voor satellietgegevens ontstaat een vertraging van 1,3
tot 1,5 seconden tussen verzenden
en ontvangen van gegevens. Tijdens
de landing is deze vertraging onaanvaardbaar. Als de RPA terugkeert naar
de basis, dan vliegt de MCE het toestel naar een aangewezen gebied en
draagt de besturing over aan de LRE
die het toestel op de grond zet en de
volgende RPA weer in de lucht brengt.
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De teruggekeerde RPA krijgt onderhoud en wordt bijgetankt voor de volgende missie. Missiesets variëren van
High Altitude Intelligence Surveillance,
Surveillance and Reconnaissance bij
rampen tot anti-narcotica en Precision Strike operaties. Gebruikte aanduidingen voor RPA’s zijn MQ en RQ,
zoals MQ-1 en RQ-4. De M staat voor
multi-mission en de R voor Reconnaissance. De letter Q geeft aan dat
het om een onbemand vliegend systeem gaat.

Van bemande naar onbemande vliegtuigen
Het 558th FTS, genaamd ‘Phantom
Knights’, leidt de USAF RPA piloten
en sensor-operators op maar ook hun
collega’s van het United States Marine
Corps. Het squadron is gestationeerd

op Randolph Air Force Base in de
buurt van San Antonio, Texas. Major
Jerry, Instructeur Piloot, gaat kort
in op de geschiedenis van de RPA’s:
“Hoewel de inzet van grote aantallen
onbemande vliegtuigen iets is van de
laatste twee decennia, is het idee niet
nieuw. Het begon allemaal lang geleden met de visie van één man, luchtmachtgeneraal ‘Hap’ Arnold, bekend
van de overwinning van de Amerikanen op Duitsland en Japan in 1945.
Er was net een oorlog gewonnen met
veel helden in bemande vliegtuigen.
Arnold had het idee dat de volgende
oorlog uitgevochten kon worden zonder een bemanning in vliegtuigen.
De technologie was er toen nog niet,
maar destijds werd met vallen en
opstaan al veel getest met op afstand
bestuurde types van vliegtuigen. Ook
werd er gekeken wat dit voor voordelen had voor de strijd, niet alleen
voor wat betreft verkenningsmogelijkheden, maar ook
om het

De RQ-4 Global Hawk nam een
deel van de taken van de bemande
Lockheed U-2 over.
In de Texan T-6 simulator leren studenten de aspecten van het vliegen.
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h FTS Phantom Knights
menselijke aspect uit het vliegtuig te
verwijderen. Vandaag de dag is er een
grote verscheidenheid aan RPA’s. Van
types met weinig mogelijkheden tot
types met vele mogelijkheden, variërend in grootte van nano-technologie
type-informatie naar multi-rol/multisensor RPA’s, waaronder de MQ-1
Raptor, MQ-9 Reaper en RQ-4 Global
Hawk.”
RPA piloot training
De opleiding voor de functie van
RPA-piloot
heet
Undergraduate
Remotely Piloted Aircraft Pilot Training. Het traject begint in Pueblo,
Colorado, met een twee maanden
training op een bemand vliegtuig, de
Diamond DA-20. Op deze plek beginnen alle toekomstige piloten van de
Amerikaanse luchtmacht hun vliegeropleiding. Dit deel van de opleiding
heet de RPA Initial Flight Training. Studenten maken 22 vluchten samen met
een instructeur en vijf solo vluchten.

Niet zo robuust als in het echt: de
cockpit van een RPA-crew tijdens de
training op Randolph AFB.
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Daarbij klokken ze 39,3 vlieguren. De
volgende stop is Randolph AFB voor
de rest van de opleiding waarna ze
uiteindelijk hun wings verdienen. In
tweeënhalve maand ondergaan de
studenten vervolgens de RPA Instrument Qualification (RIQ). Die bestaat
uit 140 uren studeren en 36 vluchten in een Texan T-6 simulator. In de
simulators leren de leerlingen om te
vertrouwen op hun instrumenten,
om hun hoogte, snelheid en richting
te controleren én ze krijgen les over
noodprocedures. “Om de druk tijdens
een oorlogsmissie te verlichten, voeren we tijdens de training de druk al
wat op bij de studenten”, zegt Jerry.
“We geven de student bijvoorbeeld
een bepaald scenario en hij of zij moet
vervolgens op hoofdlijnen de kritische,
noodzakelijke acties opsommen om
het vliegtuig onder controle te krijgen, de situatie te analyseren en passende maatregelen te nemen. Daarna
gaan ze naar de simulator om verder
te oefenen. Daar krijgen ze te maken
met een omgeving die lijkt op de realiteit die ze tijdens echte missies tegen
zullen komen en waarbij verschillende
vliegtuigen tezamen worden gesimuleerd. De leerlingen krijgen hier ook
reeds het radioverkeer en de commu-

nicatie te horen, zodat ze kunnen wennen aan hun eigen callsign in het echte
luchtruim.”
Zodra de studenten de RIQ hebben
voltooid, gaan ze naar de RFC, de
RPA Fundamentals Course. Deze
cursus duurt ongeveer een maand

en bevat 78 studie-uren en 31 simulator-uren. Jerry: “We brengen het
niveau een stapje hoger daar waar het
gaat om vliegen, navigeren en communiceren. We voegen in die fase de
RPA-aspecten toe. Dan begint dus
ook de overgang van bemande naar
onbemande aspecten. De studenten
gaan naar het ‘labaratorium’ waar de
linker stoel voor de piloot bestemd
is en de rechter stoel voor de sensor-operator. Deze omgeving heet
PRIME: Predator Reaper Integrated
Management Environment. Het is een
RPA-achtige omgeving, voorzien van
een tracker, heads-up display, headsdown display en een aantal situational
awareness tools. De PRIME is minder
robuust dan de systemen die de leerlingen later operationeel bij de RQ-4
en MQ-9 in gebruik krijgen, maar het is

een begin om het gevoel voor de cross
checks te ontwikkelen; die zijn nodig
voor het werken met een RPA. Ze
moeten tijdens deze trainingsmissies
gegevens analyseren en doordachte
beslissingen leren nemen. Aan het
einde van de training oefenen ze ook
het inzetten van wapens. Een speciale
training op Camp Bliss, Texas, maakt
ook deel uit van het proces. Cursisten
oefenen hierbij het begeleiden van een
Humvee-konvooi maar als grondtroepen. We passen daarbij scenario’s
toe, waarbij ze wel en geen RPA-ondersteuning hebben. Niet alleen om de
cursisten inzicht te geven in de gevaren die samenhangen met oorlog en
het effect van onduidelijke situaties,
maar ook om vervolgens split-second beslissingen te leren nemen met
betrekking tot de situatie over vijandelijke troepen, en dat alles in overeenstemming met de Amerikaanse War
Powers Resolution. Op deze manier
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ervaren ze wat er op de grond gebeurt
tijdens missies.”
RPA sensor operator training
Sensor-operators zijn geen officier
maar onderofficier. Zij gaan zes dagen
lang naar een specifieke training op
Lackland AFB, Texas, die de naam
Aircrew Fundamentals Course (AFC)
heeft. Hier leren ze wat het inhoudt
om lid van een vliegtuigbemanning te
zijn, ze leren de basisprincipes van
het vliegen en de veiligheidsprocedures. Daarnaast maken ze kennis
met de veiligheidsuitrusting en de
verschillende soorten missies. Jerry:
“Ze krijgen een eerste gevoel bij Crew
Resource Management om ze voor te
bereiden op samenwerking binnen de
crew. Voor sommigen is dat best een
opgave omdat het gaat om rangstructuren: er wordt van je verwacht dat
je als jonge onderofficier op gelijke
voet communiceert met een officier
die de rang van een luitenant-kolonel
kan hebben. We proberen die barrière
bij RPA-crews te doorbreken als het
gaat om samenwerking tussen piloot
en sensor-operator, want gelijkwaardigheid leidt uiteindelijk tot het beste
resultaat. We willen bereiken dat de
sensor-operators durven te communiceren over wat ze zien.”
Na de AFC gaat de ‘sensor’ door naar
de Basic Sensor Operator Course
(BSOC) op Randolph AFB. Die cursus duurt anderhalve maand. Deze
opleiding bestaat uit een studiefase
en een simulatorfase, waarbij de cursisten ook kennis maken met het voor
hen belangrijkste wapensysteem, de
zogenaamde Multi-Spectral Targeting
System Ball. De sensor-operators
moeten hiermee het dradenkruis op
het doel gericht houden en tegelijk het
overzicht over de situatie bewaren.
Jerry: “Je moet met gerust geweten
je werk kunnen doen. Dat leren we ze

door te blijven voldoen aan de regels
van de Grondwet, door er van overtuigd te zijn dat je het juiste doel volgt,
door bereid te zijn om wapens in te
zetten en die wapens met laserapparatuur tot het einde te gaan geleiden
naar het doel. Zodra het wapen van
de rails is losgekomen, heeft de piloot
er geen controle meer over. Het is de
sensor operator die door middel van
lasergeleiding de precisiemunitie naar
het doel stuurt.”
Crew Resource Management
De laatste vier dagen komen de
RFC-cursus en de BSOC-cursus
samen. Jerry: “De essentie ligt dan
op Crew Resource Management of
Cockpit Resource Management. Alles
wat in de trainingen is geleerd komt
dan samen. Uniek voor de RPA-gemeenschap is het gegeven dat piloten direct in de linker stoel worden
geplaatst, de plaats die aangeeft dat
je de leiding over de bemanning hebt.
Jerry: “We zeggen bij RPA’s dat er in
de cockpit geen onderscheid in rang
is tenzij die er moet zijn. Het is meer
een kwestie van een rol dan van een
rang in de cockpit. In de gemeenschap van bemande vliegtuigen duurt
het meestal enkele jaren voordat een
piloot tot vliegtuigcommandant wordt
bevorderd. Ze zeggen dat dit de
grootste stap is die je in je Air Force
carrière kunt maken: die één meter
grote stap naar links om de positie van

vliegtuigcommandant op je te nemen.
Daarnaast gaan binnen onze gemeenschap de tweede luitenanten al zeer
kort nadat ze hun opleiding hebben
afgerond echte gevechtsmissies uitvoeren; dat is veel eerder dan tweede
luitenanten die naar bemande jachtvliegtuigen gaan. Bovendien zijn normaal gesproken alleen officieren vliegtuigcommandant, maar we zijn binnen
ISR-RPA’s (Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance) net begonnen
om onderofficieren op te leiden tot
piloot. De ISR-poot geeft steun aan
grondtroepen en de piloten die hierbij
de RPA’s besturen zijn net zo dodelijk en net zo belangrijk in de strijd als
de piloten van bemande vliegtuigen
die het doelgebied binnenvliegen en
verschillende doelen op de grond uitschakelen.”
Grote verantwoordelijkheid
RPA’s worden op verschillende werkhoogtes ingezet: van lage hoogte tot
meer dan 18.000 voet. Dit betekent
voor de bemanningen dat ze ook
door luchtruim vliegen waarin zich
bemande toestellen bevinden, een
grote verantwoordelijkheid. Niet elke
student is zich tijdens de training
daarvan bewust. “Sommige studenten nemen dit aspect niet direct heel
serieus omdat ze zich niet goed in de
werkelijkheid kunnen inleven”, vertelt
Jerry. “We hebben terugkoppeling
ontvangen van oud-studenten waarbij

'Drones' worden ook ingezet in
‘The war on drugs’.
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De MQ-9 Reaper is een verbeterde en
grotere versie van de MQ-1, die onder
andere door Italië wordt gebruikt.
ze wensten dat ze de opleiding serieuzer hadden genomen toen de instructeurs zeiden dat ze het ook echt serieus moesten nemen. Dat komt omdat
ze kort na afronding van de training
direct al operationeel werden ingezet
en de verantwoordelijkheid er ineens
letterlijk was. Daarom hameren we
erop dat deze functie een groot aantal
verantwoordelijkheden kent. Regelmatig komen voormalige studenten
terug naar de opleiding om ervaringen
te delen met de studenten, zoals het
werken binnen de limieten die je hebt
opgelegd gekregen. Denk maar eens
aan het onbedoeld oversteken van
landsgrenzen en toestemming vragen
voor bepaalde gevechtshandelingen.
Er heerst een misvatting over het
vliegen met RPA’s: veel mensen denken “Hé, alles wat je doet is de knop
‘Go’ indrukken en het werkt vanzelf”,
maar dat is niet zo. De MQ-9 Reaper
lijkt meer op een bemand toestel als
het gaat om het aspect van het vliegen. De RQ-4 werkt meer computer
gestuurd. Maar ook dat vereist nog
steeds hetzelfde niveau van vliegvaardigheid en informatieverwerking om te
vliegen, te navigeren en te communiceren. Daarvoor heb je de vaardigheden van een vlieger nodig.”
Laatste halte in de training:
de Formal Training Unit
Na een succesvolle afloop van al deze
cursussen ontvangen de cursisten hun
wings. Jerry: “Zowel de sensor-operators als de piloten ontvangen hun specifieke wings. En vervolgens ronden
ze de training af met een opleiding van
nog eens vier maanden bij de Formal
Training Unit. Daar leren ze vliegen
met het wapensysteem waarvoor ze
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geselecteerd zijn, zoals de MQ-9 of
RQ-4. Daarna melden ze zich bij hun
operationele squadron. De RPA-organisatie groeit voortdurend. Dronebases zijn verspreid over heel de VS.
Als je alle RPA’s op één locatie zou stationeren dan zou die basis de omvang
van een stad als Los Angeles krijgen.
Ook strategisch gezien is het natuurlijk verstandiger om ze te verspreiden.
Studenten kunnen opgeven welk type
wapensysteem en welke basis hun
voorkeur heeft. “Dat wil niet zeggen
dat je wens ook wordt gehonoreerd”,
zegt Jerry, “maar in ieder geval heb je
wel je wens kenbaar gemaakt. Uiteraard proberen we iedereen gelukkig
te maken, want een gelukkige medewerker is nu eenmaal een productieve medewerker.” Gemiddeld zijn
er in één jaar zestien klassen als het
gaat om het trainen van piloten. Jerry:
“Het varieert. Vorig jaar hadden we
een grote instroom: een verdubbeling van het aantal studenten dat we
normaal gesproken onderrichten. We
hadden in eerste instantie slechts 12
studenten per klas. Dat is letterlijk met
100% gestegen in de laatste anderhalf
tot twee jaar. Elke klas is nu ingericht
voor 24 studenten. Ons mandaat is
384 piloten per jaar. Ook het aantal te
trainen sensor-operators ligt op 384
per jaar. Het aantal instructeurs groeit
dienovereenkomstig. Het squadron
beschikt nu over zo’n 100 instructeurs.”
Het echte werk
Als de studenten eenmaal bij een operationeel squadron zitten, werkt de
RPA-crew vanuit een Ground Control
Station (GCS). Binnen de GCS bevinden zich alle up en down links naar

de satelliet voor de controle over het
vliegtuig. En er zijn veel schermen aanwezig om voortdurend geïnformeerd
te blijven over de juiste situaties op de
grond en in de lucht. Jerry: “Tijdens
een missie komt er enorm veel informatie op de bemanningen af. Uiteraard zijn ze getraind om daar goed
mee om te gaan zodat ze zich voortdurend bewust zijn van de situatie.
Gebrek daaraan zorgt voor complicaties tijdens de missie. We trainen piloten om het simpel te houden als zaken
uit de hand gaan lopen. Cross check
hoogte, snelheid en richting en herken
je rol, doe je werk en blijf het vliegtuig
gewoon vliegen. De sensor-operators zijn er ter ondersteuning van de
gevechtsleider die op die dag actief is.
Afhankelijk van bepaalde squadrons
kan er een derde of vierde bemanningslid aanwezig zijn, zoals een
coördinator mission-intelligence, deze
helpt bij het verkrijgen van de informatie en het identificeren daarvan.”
Ploegendienst
In de RPA-gemeenschap is er een
constante behoefte aan informatie
zodat de werkzaamheden in ploegendiensten worden uitgevoerd. “Het
is een 24/7/365-operatie geworden
vanaf het moment dat we er mee
begonnen”, vertelt Jerry. “Dat betekent dat de bemanningen voortdurend
wisselen. Daarom is het nog belangrijker dat elke bemanning zijn rol kent.
Zo ontstaat er een naadloze continue
samenwerking tussen bemanningen
en de ondersteunende eenheden.
Soms zijn er vier tot zeven bemanningen nodig voor één RPA-missie.
Crews werken twee tot maximaal vier
uur achter elkaar.”
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De MQ-9 heeft een lengte van 11 meter, is bij de vleugels 20 meter breed, en kan een
snelheid van maximaal 482 km/u bereiken.
Normaal gesproken kan een MQ-9
veertien tot vijftien uur in de lucht
blijven, maar er worden voortdurend
technische verbeteringen doorgevoerd die de vluchttijd verlengen.
Jerry: “Het is een kwestie van efficiëntie. Hoe langer de RPA’s in de
lucht zijn, des te meer informatie verzamelen we voor degenen die op de
grond de besluiten moeten nemen.
Toen ik op Creech AFB bij de MQ-1
was ingedeeld, vlogen we gemiddeld
acht uur per dag. We hadden een shift
van vier uur, twee uur lunchpauze, en
vervolgens weer een blok van vier uur.
Wij gebruiken dingen als autopilot en
vooraf geprogrammeerde missies om
de controletaak te verlichten. Qua verantwoordelijkheid moeten we echter
constant een verhoogd gevoel van
alertheid en bewustzijn opbrengen.
We zorgen voor een continu verkenningsproces: we draven op boven het
doelgebied, starten met verkennen,
zorgen voor een continue stroom aan
informatie, en dat alles wordt gemonitored vanuit de MCE. De RPA-crew
moet altijd klaar en alert zijn, omdat je
nooit vooraf weet wat er gaat gebeuren in een oorlogssituatie. Er zijn
radio’s aanwezig in de RPA’s waardoor
we kunnen praten met de strijdkrachten op de grond. Met onze studenten
delen we echte missies en geven we
onze visie daarop. We wijzen de cursisten er met nadruk op om focus te
houden op details omdat er anders
complicaties ontstaan tijdens een missie. Zorg ervoor dat je een goed beeld
hebt van de situatie op de grond,
neem niet aan dat je de juiste persoon
in het vizier hebt, maar weet het zeker.
En weet je het niet zeker, zorg dan
voor verduidelijking: ga overleggen
via de radio en vraag om een signaal
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vanaf de grond. We kunnen Tac Chat,
Tactical Chat, inzetten maar ook de
radio, of soms gewoon de telefoon.”
“Geen Wild West”
De MQ RPA’s kunnen bommen en
raketten meenemen op hun missie.
Jerry: “Primaire rollen kunnen verschillen op basis van het squadron waarbij je ingedeeld bent, maar ze kunnen
tussentijds ook veranderen. De ene
dag ben je strikt bezig met verkenning
en een andere dag ben je aangewezen
voor een aanvalsmissie. En het doel
van een missie kan ook van het ene
op het andere moment veranderen:
met de juiste intel en benodigde goedkeuringen van de bevelhebbers kan
een verkenningsmissie veranderen
in een aanvalsmissie om een onverwacht doel uit te schakelen, zodat
het niet langer een bedreiging vormt.
Natuurlijk is er geen sprake van Wild
West: we zijn er om te helpen, maar
kunnen niet zomaar onze gang gaan.
Dat brengen we onze studenten heel

nadrukkelijk bij. Ze moeten de regels
volgen: de American War Powers Act,
de Special Instructions - ofwel Spins en het Verdrag van Genève. Studenten
worden tot het uiterste getraind om
doordachte beslissingen te nemen. En
bovendien is er een bevelhebber die
uiteindelijk de toestemming geeft om
die raket af te vuren”. Niet alleen de
piloot en sensor-operator kunnen het
plaatje van de situatie zien waar een
raket of bom naar toe moet. De RPA’s
hebben video-datalink mogelijkheden
en -als er een ander vliegtuig voorzien
is van ROVER-capaciteiten (Remotely
Operated Video Enhanced Receiver)
of over een video-datalink beschiktkan de bemanning de beelden toesturen zodat ook anderen die kunnen
zien. “Een beeld zegt meer dan 1.000
woorden”, stelt Jerry. “We kunnen
mensen op de grond laten zien waar
we naar kijken, en die kunnen dus
gewoon zeggen “Hey, beweeg je
dradenkruis een beetje naar links om
het juiste doel in beeld te krijgen”. Als

Voor aanvalsmissies beschikt de MQ-9 over 7 hardpoints om wapens mee te nemen,
zoals Hellfire air-to-ground raketten of GBU-12 Paveway II lasergeleide bommen.
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Zal de MQ-9 ooit onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht worden?
onderdeel van de crew kunnen we
screeners inzetten, die special zijn
getraind in Intel. Wij kunnen denken
dat een voorwerp een schop is, terwijl
de screener het als een wapen kan
identificeren. We kunnen de screeners
helpen en hen een doel vanuit verschillende gezichtshoeken laten zien,
zodat ze een weloverwogen besluit
kunnen nemen.”
Vernietigen als dat nodig is
Tijdens een aanval kunnen de RPA’s
werken in een ROZ-opeenstapeling:
verschillende Restricted Operating
Zones boven elkaar. Jerry legt uit:
“Er kunnen gewone toestellen op een
bepaalde hoogte actief zijn, heli’s op
een andere hoogte en wij kunnen in
de bovenste laag opereren onder de
noemer Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance. Het ligt er allemaal
aan hoe de bevelhebber of de zogenaamde Joint Terminal Attack Controller de show die dag wil laten draaien.
Ik maak onze studenten altijd duidelijk dat RPA een optimale klantenservice moet bieden door te vragen hoe
we kunnen helpen. Daarom moeten
bemanningen de mogelijkheden van
hun systemen door en door kennen.
Dit betekent dat ze weten wat de grenzen er van zijn en dat ze een bevelhebber ook laten weten als ze iets niet
kunnen leveren. Maar als het er op aan
komt, dan vinden we het doel en we
vernietigen het als dat nodig is!”
“Oorlog is geen mooi ding”
Tijdens een aanval zien bemanningen
‘live’ de impact van hun wapens en
kunnen ze de resultaten van hun aanval direct beoordelen. Het is onvermijdelijk dat tijdens missies mensen
hun leven zullen verliezen. Hoewel
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bemanningen weten dat dit erbij hoort,
kan het veel stress veroorzaken als
het daadwerkelijk gebeurt. Tijdens de
training en gedurende de operationele
inzet wordt veel aandacht besteed aan
dit aspect. Jerry: “Tijdens de training
confronteren we ze met de werkelijkheid: waarvoor ben je hier? We willen
ervoor zorgen dat ze begrijpen dat de
Amerikaanse Luchtmacht een strijdkracht is. En we willen dat ze zich
realiseren dat oorlog geen mooi ding
is. Eén van de prioriteiten is hoe mensen met dit soort aanvallen en met
de gevolgen ervan omgaan, omdat
mensenlevens kostbaar zijn. De Amerikaanse luchtmacht realiseert zich
de stress die dit kan veroorzaken en
biedt uitgebreide ondersteuning op
dat gebied, maar geeft ook briefings
om de gruwelijke kant van de oorlog
te tonen. Om te zeggen dat dit kan
gebeuren als jij de trekker overhaalt.
Daarmee wordt het leerlingen heel
duidelijk wat hen te wachten staat. Als
je bij een onderdeel van ISR zit, dan
studeer je soms maandenlang op een
bepaald doel. Na de daadwerkelijke
aanval kan iemand naar de psycholoog worden gestuurd voordat hij of zij
weer naar huis vertrekt. Er zijn ook verschillende geestelijke gezondheidsprogramma’s om mensen te helpen
om goed met hun werk om te gaan,
om door te gaan en veerkrachtig te
blijven. We willen voorkomen dat mensen de handdoek in de ring gooien. En
als je op een bepaald ogenblik mentaal niet 100% in je vel zit, dan laten
we hen weten dat het geen probleem
is om een paar aanvalsmissies over
te slaan. Ze mogen aangeven dat hun
hoofd er even niet naar staat en dat ze
tijd nodig hebben om de zaken weer
op een rijtje te zetten.” Op die manier

hoopt de Amerikaanse luchtmacht dat
RPA-bemanningsleden hun werk voor
een lange tijd kunnen blijven doen.
De toekomst: geen bemande vliegtuigen
meer?
Nu de aantallen RPA’s toenemen
en verdere ontwikkelingen op dit
vlak worden ondernomen, komt de
gedachte opzetten dat er ooit een
moment komt dat er geen bemande
vliegtuigen meer zullen zijn. Jerry
denkt niet dat dit gaat gebeuren. Hij
zegt: “RPA’s zijn niet echt weervriendelijk. Ze zijn heel efficiënt als het gaat
om de lucht die erover heen stroomt.
Ze zijn ontworpen om optimaal hiervan gebruik te maken. Dat betekent
wel dat we op een bepaalde afstand
moeten blijven van onweersbuien, ijzig
weer en turbulentie. Dat soort zaken
beïnvloedt de efficiëntie natuurlijk
behoorlijk. Maar we hebben geleerd
om ons strategisch aan te passen aan
die omstandigheden zodat we blijven
functioneren en het doelgebied kunnen blijven bestrijken. Het grootste
voordeel van een RPA is dat deze langer boven het doelgebied kan blijven
dan een bemand vliegtuig. Maar ik
denk dat er altijd bemande vliegtuigen nodig zijn. We spreken wel over
onbemande vliegtuigen, maar in feite
is er een mens die de RPA bedient.
Ik verwelkom technologie waardoor
we nieuwe stappen kunnen zetten
die ons helpt om doordachte en efficiënte beslissingen te nemen, maar ik
geloof dat het menselijke proces van
denken en redeneren, het analyseren
van gegevens en het oordeel van een
vliegtuigcommandant door niets vervangen kan worden.”
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