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Geschiedenis van Altus AFB, van opening 
tot heden
Dit jaar viert Altus Air Force Base haar 
75-jarig jubileum als aircrew trainings-
basis. De eerste vluchten vanaf het
veld dateren niet van 1953 maar van
tien jaar eerder. In april 1943 werd
Altus Army Airfield gebouwd. Het werd 
gebruikt als trainingsveld tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Veel studenten
ontvingen hier hun ‘wings’ en werden
daarna overgeplaatst naar een squa-
dron in Europa of de Stille Oceaan.
Altus sloot als actief vliegveld in april
1946. Na de oorlog kreeg het vliegveld 
korte tijd een andere rol. Het werd een

opslag- en sloopplaats voor vliegtui-
gen die na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog niet meer nodig waren. 
De beroemde Memphis Belle B-17 
was één van de honderden vliegtui-
gen die op Altus werden opgeslagen. 
De Memphis Belle ontsnapte gelukkig 
aan de slopershamer en is nu te zien 
in het National Air Force Museum op 
Wright Patterson AFB, Ohio. 
Toen het Ministerie van Defensie meer 
vliegtuigen nodig had vanwege de 
dreigende situatie met de Sovjet Unie, 
werd Altus heringericht en terugge-
bracht naar een actieve status. Op 1 
augustus 1953 werd het veld opera-

tioneel als trainingsbasis voor trans-
portvliegtuigen, zoals de C-45 en de 
C-47. De 63rd Troop Carrier Wing,
onder commando van het Tactical Air
Command (TAC), was verantwoorde-
lijk voor het trainen van de vliegtuig-
bemanningen. Veel piloten kwamen na 
een training op Altus in Korea terecht.
Maar niet alleen TAC gebruikte de
basis. Tijdens de jaren vijftig van de
twintigste eeuw was Strategic Air
Command (SAC) ook actief op Altus.
De 96th Bombardment Wing vloog
met drie squadrons B-47’s, het 337th,
338th en 339th Bombardment Squa-
dron (medium) en met een squadron
uitgerust met de KC-97, het 96th
ARS. De eerste B-52 Stratofortress
landde op Altus in januari 1958. In dat
jaar besloot de USAF dat de KC-97’s
door de KC-135A Stratotanker moes-
ten worden vervangen. Het volgende
decennium verhuisde de 96th BW

USAF’s Globemaster-, Stratotanker- en Pegasustraining 

Altus Air Force Base 

Oklahoma

Zoek een plek waar het gemiddeld zo’n 300 dagen per jaar goed weer is. En zoek 
een flinke hoeveelheid ‘airspace’ die je kunt gebruiken om met groot  formaatvlieg-
tuigen uit de inventaris van de Amerikaanse luchtmacht te trainen. Mix deze twee 
ingrediënten en je vindt Altus Air Force Base, Oklahoma, thuisbasis van de 97th 
Air Mobility Wing. Het 58th Airlift Squadron en het 54th Air Refueling Squadron 
leiden studenten na hun basis vliegeropleiding op om (co-)piloot te worden op 
de C-17 Globemaster III, de KC-135 Stratotanker of op de nieuwe KC-46 Pegasus 
tanker. Hier leren ze om te gaan met de vliegeigenschappen van deze machines via 
trainingsvluchten boven westelijk Oklahoma. De studenten worden klaargestoomd 
voor wereldwijde operaties bij actieve squadrons.

Het platform van Altus: vooraan de 
C-17’s van het 58ste AS, achteraan de
KC-135’s van het 54ste ARS.

Twee C-17’s van het 58ste AS, 02-1102 
en 02-1104, taxiën terug naar het 
platform.
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naar Dyess AFB. De 11th Bombard-
ment Wing werd geactiveerd met 
B-52’s en KC-135’s op Altus. Beide 
vliegtuigtypes zijn nog steeds opge-
nomen in de inventaris van de USAF 
en de KC-135 vliegt ook nog steeds 
vanaf Altus AFB. 

In 1968 had de wing drie tanker squa-
drons: het 11th, 918th en 921st ARS. 
De B-52’s maakten geen deel meer uit 
van de wing. Ze werd hernoemd als 
11th Air Refueling Wing. Op 25 maart 
1969 werd de eenheid gedeactiveerd. 
Dit betekende niet dat er geen vlieg-
activiteit meer was op Altus. Op 1 juli 
1968 nam namelijk het Military Airlift 
Command (MAC) de controle over en 
plaatste de 443rd MAW -met de impo-
sante C-5 Galaxy en C-141 Starlifter in 
hun inventaris- op Altus. Deze trans-
portreuzen vlogen naast de KC-135’s 
die onder SAC-commando stonden. 
De KC-135 tankers werden opgeno-
men in de 340th ARW. In de vroege 
jaren zeventig waren er dus twee 
wings met drie vliegtuigtypen actief 
op Altus; de 340th ARW met KC-135’s 
en de 443rd MAW met de C-5 Galaxy 
en C-141 Starlifter. Vanaf de jaren 
zeventig heeft Altus dezelfde taak als 

in 1943 toen het veld werd opgericht: 
mannen en vrouwen opleiden om 
piloot te worden. 
De opleiding voor KC-135-operaties 
was, voordat de training naar Altus 
kwam, gevestigd op Castle Air Force 
Base in Californië. In 1994 werd het 
330th Flying Training Squadron (FTS) 
gedeactiveerd op Castle en werd 
het 97th Training Squadron actief op 
Altus AFB. Dit was de eerste stap in 
de algemene taakoverdracht van de 
KC-135-training van Castle naar Altus. 
Ook de KC-135 Combat Crew Training 
School van Castle kwam in 1994 naar 
Altus. Hetzelfde gold voor de load-
mastercursus en voor de air-to-air trai-
ning. Om de kosten van het trainings-
programma te verlagen verhuisde de 
loadmaster-cursus voor de C-17 in 
jet jaar 2000 van Sheppard AFB naar 
Altus. In 2005 vertrok de C-5 Galaxy 
opleiding. De training van studenten 
voor dit vliegtuig ging naar Lackland 
AFB in Texas, waar het onder com-
mando staat van Air Force Reserve. 
De eerste fase van de training voor 
boomoperators ging in 2007 ook naar 
Lackland AFB.
De 97th AMW heeft een belangrijke 
rol gespeeld tijdens vele humanitaire 

luchtbrugoperaties. Het 97th leverde 
tijdens orkanen en andere natuur-
rampen, in of buiten de VS, hulp door 
het beschikbaar stellen van vliegtui-
gen en personeel. In januari 2010, 
na een verwoestende aardbeving op 
Haïti, leverde de 58th Airlift Squadron 
anderhalf miljoen kilo hulpgoederen 
af en evacueerde 1.366 mensen van 
het eiland. Altus zelf en het zuidwes-
ten van Oklahoma werden eind januari 
2010 getroffen door een zware storm. 
In een straal van 50 mijl rond Altus AFB 
waren er verwoestingen en de elektri-
citeitsvoorziening was voor 95% uit-
gevallen. Altus AFB verzorgde opvang 
voor vele families in het gebied.

C-17 Globemaster III in het 58th Airlift 
Squadron
Het 58th Airlift Squadron is verant-
woordelijk voor het trainen van stu-
denten die zijn geselecteerd om C-17 
piloot te worden. Kapitein Robert L. 
Petithomme van het 58th AS legt uit: 
‘De meeste C-17-piloten komen recht-
streeks van een opleidingsbasis, zoals 
Columbus AFB, waar ze hun basisop-
leiding voor piloot volgden. Na het vol-
tooien van deze training doen ze hier 
op Altus de basiskennis op voor het 

KC-135R 58-0128 met een afwijkende 
staartband. Gebouwd in 1958: 60 jaar 
in de inventaris van de USAF.
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vliegen met de C-17 en krijgen ze de 
status van gekwalificeerd copiloot. Na 
het opdoen van de nodige ervaring op 
een operationele basis, zullen ze uit-
eindelijk terugkomen op Altus voor de 
upgrade-cursus voor vliegtuigcom-
mandant om vervolgens te vertrek-
ken naar een operationele basis om 
daar hun nieuwe functie uit te oefe-
nen. De training op Altus omvat ook 
het vliegen van operationele missies. 
Hoewel het een trainings-eenheid is, 
maakt het 58th deel uit van de vloot 
die ook operationele missies uitvoert. 
Die missies worden ingedeeld door 
het 618th AOC, ook bekend als Tan-
ker Airlift Control Center. Dit centrum 
is verantwoordelijk voor het verdelen 
van de luchttransportmissies over de 
squadrons: zij plannen de missies. 
Een normale transportmissie is zoals 
je die zou verwachten: vlieg naar de 
plaats waar de lading zich bevindt, 
laadt deze in en vervoer de hele han-
del naar de plek waar het naar toe 
moet. Dit kan een snelle missie van 
één dag zijn als de lading in de buurt 
moet worden afgeleverd, maar het kan 
ook een missie zijn naar de andere 
kant van de wereld die een week of 
langer in beslag neemt als je meerdere 
stops moet maken. Hetzelfde geldt 
voor verzoeken van de Special Forces. 
Special Operations-eenheden hebben 
ter plekke ook materiaal nodig, net als 
ieder ander. Wanneer het 618th vraagt 
om ook deze soort lading te verplaat-
sen, dan voldoen we aan dat verzoek.’
Het verplaatsen van vracht is één 
van de facetten van het trainingspro-
gramma van het 58th, een ander facet 
is het oefenen van ‘airdrops’. Dit ver-
eist speciale vaardigheden, teamwork 
en training. Kapitein Petithomme: ‘De 

C-17 kan lading afwerpen, maar dit 
geldt niet voor alle soorten lading, dit 
vanwege het tuigage en de krachten 
die gepaard gaan met het laten drop-
pen en neerkomen. Airdrop is een 
geweldige manier om vracht naar een 
plaats zonder startbaan te brengen. 
Een andere manier om vracht op de 
plaats van bestemming of in de buurt 
te krijgen, is het landen op onverharde 
banen (dirt strips. Dit is iets waar de 
C-17 uitstekend voor geschikt is. Iets 
wat zijn voorganger, de C-141 Starlif-
ter, niet kon en de C-5 Galaxy ook niet 
kan. De C-17 is een uiterst betrouw-
baar vliegtuig. Het grootste voordeel 
van het vliegtuig is zijn veelzijdigheid. 
C-17’s kunnen overal komen, van 
grote internationale luchthavens tot 
kleine airstrips zonder enige onder-
steuning. Het vliegtuig is in staat om 
op een landingsbaan van slechts 1 km 
te landen en te starten. Voor het ope-
reren vanaf een dirt strip is wel eerst 

een verkenning nodig om de meest 
geschikte plaats te vinden alvorens 
zo’n landing te maken. Een team gaat 
dan van tevoren de airstrip onder-
zoeken op geschiktheid.’ Een ander 
onderdeel van de training voor een 
(co) piloot is om te vliegen in slecht 
zicht en bij duisternis. C-17 beman-
ningen zijn getraind om nachtkijkers te 
gebruiken. 
Niet alleen Amerikaanse studenten 
hebben hun eerste C-17 vlucht op 
Altus, ook studenten uit andere landen 
worden op dit veld gekwalificeerd om 
te vliegen met de C-17. Zo is op dit 
moment een Nederlandse student - na 
zijn opleiding bij ENJJPT op Sheppard 
- aanwezig om een van de piloten te 
worden van de Europese NAVO C-17-

Lijn van het 54ste ARS  met de 
58-0128, jaren lang een bekende van 
het 100ste ARW op  RAF Mildenhall

C-17A 03-3122 taxiet uit voor een van 
de vele dagelijkse trainingsmissies.
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vloot op Papa Air Base, Hongarije. Het 
58th heeft ongeveer tachtig piloten (dit 
aantal varieert) en heeft 17 vliegtui-
gen. In totaal zijn er op Altus meer dan 
3.000 militairen gestationeerd.

Loadmaster training
‘Om loadmaster te worden, moet je 
verschillende soorten trainingen vol-
tooien’, zegt kapitein Petithomme. ‘De 
opleiding begint met een cursus die 
je de basisbeginselen van het militair 
zijn leert en waar je inzicht krijgt in je 
rol binnen een bemanning. Hierna 
volgt een gespecialiseerde training, 
de initiële kwalificatie van de load-
master waarin je leert hoe je een C-17 
laadt. Veel dingen spelen een rol bij 

het bepalen van de beste manier om 
een vliegtuig te laden. Het komt erop 
aan om de grootte, het gewicht en het 
type lading allemaal in ogenschouw te 
nemen om zo het vliegtuig zo effectief 
mogelijk te laden.’ Er is een verschil in 
configuraties van de Globemaster. Er 
is een ‘extended’ versie van de C-17A. 
In deze versie is een grote brandstof-
tank gemonteerd in de laadruimte tus-
sen de vleugels. Deze upgrade maakt 
gebruik van eerder ongebruikte ruimte 
om 60.000 lbs brandstof aan boord 
te hebben zodat het vliegtuig tot vijf 
extra uren per missie kan vliegen zon-
der bij te tanken. Ook dat is iets waar 
een loadmaster rekening mee moet 
houden.

Medische evacuatie
De C-17 speelt een belangrijke rol 
bij medische evacuatiemissies. Een 
speciale configuratie van het vlieg-
tuig is nodig voor een aeromedische 
evacuatie. Kapitein Petithomme: 
‘De C-17 heeft aparte aeromedische 

C-17 99-0061 voor de enorme 
onderhoudshangar. Op de achtergrond 
zijn een C-17 en KC-135 bezig met 
trainings rondjes.

Commanders aircraft 62-3549 van het 
54ste ARS tijdens een touch and go: 
het landen en starten met en KC-135 
is een van de basisvaardigheden die 
studenten wordt bij gebracht.
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teams die een normale C-17 beman-
ning aanvullen. Zij configureren het 
vliegtuig afhankelijk van wat nodig is 
voor de behoeften van de patiënten. 
Aeromedical crew training omvat veel 
medische training die niet op Altus 
wordt gegeven. Dit wordt gedaan 
bij de operationele wings zoals de 
172nd Airlift Wing van de Mississippi 
Air National Guard of de 315th Air-
lift Wing op Charleston AFB, South 
Carolina’. Kapitein Petithomme: ‘Het 
58th is present wanneer dat nodig is 
in tijden van nood en rampspoed. De 
meest dankbare missies zijn humani-
taire missies en aero-medische evacu-
atiemissies. We hebben hulp geleverd 
aan gebieden die door orkanen zijn 
getroffen en zonder stroom en water 
zaten. We hebben missies uitgevoerd 
om gewond personeel naar zieken-
huizen te vervoeren. Onze vliegtuigen 
en bemanningen hebben medische 
benodigdheden geleverd aan Liberia, 
voedsel en hulp aan Haïti en slachtof-
fers geëvacueerd van orkanen Katrina 
en Rita. Voor alle betrokkenen geven 
beide soorten missies veel voldoe-
ning’.

KC-135 training door het 54e ARS 
In de loop van jaren vonden verschil-
lende naamsveranderingen plaats 
van het 54th ARS zoals veel vaker 
voorkomt bij Amerikaanse squadrons, 
afhankelijk van de opgedragen taken. 
Het 54e Air Refueling Squadron is ooit 
opgericht als 54th Transport Squadron 
op 1 juni 1942. Het was in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw actief als 
54th Troop Carrier Squadron (TCS) in 
Alaska, gestationeerd op Elmendorf 

AFB. In 1965 werd het gedeactiveerd. 
In 1972 werd het opnieuw geacti-
veerd als een Flying Training Squadron 
op Reese AFB, Texas. Hier trainden 
nieuwe piloten op de T-38 totdat het 
54th opnieuw gedeactiveerd werd in 
april 1997.
Het 54th Air Refueling Squadron kwam 
naar Altus op 16 januari 1998. Het is 
het enige vliegeropleiding-squadron 
voor de KC-135 binnen de USAF. Het 
54th leidt niet alleen nieuwe piloten op 
om KC-135 vlieger te worden, maar ze 
traint ook ervaren piloten om instruc-
teur-vlieger te worden. Nadat iemand 
is geselecteerd om instructeur-vlieger 
te worden, worden er drie vluchten 
en vervolgens een controlesimula-
torvlucht gemaakt. Simulatortraining 
is een belangrijk onderdeel van het 
trainingsprogramma. Maar dit is niet 
genoeg. In een simulator maakt het 
weer geen verschil, tijdens ‘hands on’ 
vliegen maken weersomstandigheden 
wel degelijk het verschil. Basis stu-
denten zijn ongeveer vijf maanden op 
Altus voordat ze hun startkwalificatie 
krijgen. Deze basiskwalificatie omvat 
het maken van touch en go’s, forma-
tievliegen en nachtvliegen. Als tanker 
Formal Training Unit (FTU), verzorgt 
het de training voor Active Duty, Air 
Guard, Air Force Reserve en interna-
tionale KC-135 bemanningsleden. Dit 
omvat ook de training van de boom-
operator. Een aankomend boomope-
rator komt naar Altus na een eerste 
maand training in Lackland, San Anto-
nio, Texas, en een survivaltraining van 
drie weken. Op Altus zal de student na 
ongeveer vier maanden gekwalificeerd 
zijn als KC-135 boomoperator. Meer 

dan 100 bemanningsinstructeurs en 
ondersteunend personeel binnen het 
54th zijn verantwoordelijk voor de 
opleiding en training: het gaat dan om 
bijna 900 piloten en boomoperators 
per jaar voor de Amerikaanse lucht-
macht en internationale klanten.
Met de viering dit jaar van de 75ste 
verjaardag van het 54th ARS, kan het 
squadron terugkijken op een trotse 
opleidings- en trainingstraditie. Als 
enige KC-135 training squadron heeft 
het een unieke taak binnen de USAF.

KC-46 Pegasus-training
In 2014 werd Altus AFB uitgekozen 
als basis voor de training van beman-
ningen van de KC-46 Pegasus: het 
next-generation tankervliegtuig, geba-
seerd op de civiele Boeing 767. Op 30 
augustus 2016 werd een trainingscen-
trum geopend en werd het 56th ARS 
actief om de nieuwe bemanningsleden 
voor dit vliegtuig op te leiden. Het trai-
ningscentrum, genaamd ‘Leverett For-
mal Training Center’, is de eerste stap 
om een KC-46-bemanningslid te wor-
den. Studenten worden hier opgeleid 
tot piloot of boomoperator. Vooralsnog 
in simulators voordat ze daadwerkelijk 
gaan trainen in een echte KC-46 Pega-
sus. 
Met het vieren van het 75-jarig jubileum 
dit jaar en de komst van de KC-46 trai-
ning, zal het 97th AMW nog vele jaren 
actief blijven op Altus Air Force Base 
in haar opleidings- en trainingsrol voor 
grote USAF transportkisten.

‘Flagship’ van de 97th AMW 01-0195 
met 9-11 noseart wachtend op de 
volgende missie.
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Integratie 4e en 5e-generatie fighters
De aankomst van twaalf F-22A Rap-
tors op 8 augustus 2018 betekende 
het begin van oefening ‘Iron Hand 
2018’ op de Amerikaanse vliegbasis 
Spangdahlem in Duitsland. Generaal 
Tod D. Wolters, commandant van de 
Amerikaanse luchtmacht in Europa 
en Air Forces Africa, legde het hoofd-
doel van dit Flying Training deploy-
ment uit. “Het doel van het overbren-
gen van deze 5e-generatie straaljager 
naar het Europese theater is om de 
paraatheid te verbeteren van onze 
gehele 4e generatie straaljagervloot 
in het algemeen, om te integreren met 
de bestaande 5e generatie vloot die 
aanwezig is op het Europese conti-
nen en om te verzekeren dat we het 
maximaal praktisch haalbare berei-
ken om uit te groeien naar een macht 
die in hoge mate kan afschrikken met 
grotere veerkracht, groter reactiever-
mogen en grotere dodelijkheid.”

Actieve luchtmacht en Reserve vliegers
De Raptors behoren tot het 95th 
Fighter Squadron, bijgenaamd 
‘Boneheads’ naar de schedel met 
een hoge hoed die het insigne van 
het squadron voorstelt. De eenheid 
maakt deel uit van de 325th Fighter 
Wing gebaseerd op Tyndall Air Force 
Base, Florida. De Boneheads werken 
nauw samen met het Reserve com-
mando van de Amerikaanse lucht-
macht. Piloten van het 301st Fighter 
Squadron van de Reservisten, die 
geassocieerd zijn met het 95th FS, 
namen ook deel aan het deployment.

De missie van het 95th FS is om het 
luchtruim te overheersen. De F-22 is 
speciaal voor die taak ontworpen. Het 
toestel combineert stealth, aerodyna-
mische prestaties, sensorfunctionali-
teit en inzicht in dynamische situaties. 
Deze eigenschappen tezamen bieden 
uitzonderlijke mogelijkheden om een 

gevecht aan te gaan, waardoor het 
95th in staat is haar missie in vrede 
en oorlogstijd goed uit te kunnen voe-
ren. ‘Death with Finesse’ - het motto 
van het squadron - is zeker geen holle 
frase.

Niet alleen ervaren Raptors pilo-
ten kwamen naar Spangdahlem Air 
Base, maar ook jongere piloten. Lui-
tenant-kolonel Biedermann, com-
mandant van het 95th FS: “Het is 
een mix. De juiste balans voor mij is 
om een aantal jonge vliegers in het 
squadron te combineren met piloten 
die al bij meerdere squadrons hebben 

Iron Hand 2018Iron Hand 2018Iron Hand 2018
F-22 Raptors on tour in Europe

Met zijn hoekige voorkomen onder-
scheidt de F-22 zich duidelijk van de 
oudere generatie jachtvliegtuigen.

De vlieger van de ‘TY 05104’ houdt 
zijn Raptor laag bij vertrek vanaf 
Spangdahlem.



51FULL STOP 18-3

gezeten. En dan nog een paar vliegers 
met heel veel ervaring erbij, zodat we 
die nieuwere piloten constant oplei-
den aan de hand van de lessen die de 
ervaren vliegers in de loop van de tijd 
hebben geleerd. Het is een vrij uitge-
balanceerde mix.”

Integratie van 4 en 5-generatie
Tijdens hun verblijf in Europa hebben 
de Raptors getraind met USAFE-een-
heden, maar ook met vliegende een-
heden van andere NAVO-partners. 
De meeste NAVO-landen hebben 
niet veel ervaring in de strijd tegen of 
met vliegtuigen van de vijfde gene-
ratie. Iran Hand 2018 biedt deze lan-
den een unieke kans om een   deel van 
deze ervaring te verzamelen en te 
delen met collega’s binnen hun eigen 
luchtmacht. De Raptors brachten om 
die reden onder andere bezoeken 
aan Polen, Griekenland, Italië, Noor-
wegen, Roemenië en Spanje, maar 

opereerden ook vanuit Spangdah-
lem om lokale missies te vliegen met 
vliegtuigen van buurlanden van Duits-
land, zoals met F-16’s uit België en 
Nederland, Eurofighters uit Duitsland 
en Mirages uit Frankrijk. Samen voer-
den ze verschillende soorten missies 
uit: van 1versus1-onderscheppingen, 
lucht-grond-missies tot oefeningen 
met een groot aantal deelnemende 
vliegtuigen.

“Lessen van onschatbare waarde”
Voor de op Spangdahlem gebaseerde 
F-16 piloten van de 480th FS is deze 
unieke kans om te integreren met de 
Raptors van harte welkom. Comman-
dant van het squadron, Lt. Kolonel 
Richard, geeft zijn visie op vliegen met 
en tegen de F-22. “Het is een uitda-
ging om de strijd met ze aan te gaan. 
Soms simuleren we dat we beide Red 
Air -de aanvaller- zijn. Uiteraard is mijn 
favoriete onderdeel van de training 

wanneer we samen met de F-22 optre-
den als de ‘blue forces’ om de aanval-
ler te lijf te gaan. Ik mocht dat al een 
paar keer doen sinds ze hier zijn en de 
lessen die we van die missies hebben 
geleerd zijn van onschatbare waarde. 
Aan de andere kant leren ook zij van 
onze tactieken en technieken en pro-
cedures. Het delen van informatie om 
zodoende het inzicht rondom het slag-
veld te vergroten gebeurt vanuit beide 
partijen. Onze primaire missie met de 
blok 50 F-16’s is het onderdrukken 
van vijandelijke luchtverdediging. Ik 

’s Ochtends kun je buiten het veld 
prachtig in de westenwind landing 
van Spangdahlem staan. Wel een hoge 
keukentrap meenemen!

In de rode staartband van de F-16’s 
van 480th FS zijn het embleem en de 
naam van het squadron -Warhawks- 
opgenomen.
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denk dat de F-22-piloten heel wat 
geleerd hebben over die taak omdat 
zij zich specifiek op air-to-air richten. 
Mijn piloten hebben andersom ook 
behoorlijk wat geleerd van de air-to-
air-tactieken die de F-22 vliegers toe-
passen. Dat is dus de echte waarde! 
Mijn favoriete deel van het deployment 
tot dusverre is dat we na een missie 
samen gaan zitten en een debriefing 
houden om te praten over wat goed 
ging vanuit ons perspectief en vanuit 
hun perspectief. De lering die we eruit 
trekken nemen we weer mee in onze 

toekomstige operaties en dat is een 
mooi resultaat!” 

Richard probeert al zijn piloten de kans 
te geven om samen met de Raptors te 
vliegen. “We proberen elke piloot die 
kans te geven. Aan het einde van de 
week komen we bij elkaar  als squa-
dron en bespreken we de lessen die 
we als hele groep hebben geleerd. Dus 
zelfs als je niet de kans hebt gehad om 
een missie met de F-22 mee te maken, 
dan krijg je nog steeds uit eerste hand 
te horen wat er is gebeurd en ervaren. 

We hebben nu veel jonge piloten en 
dit is de eerste keer dat veel vliegers 
in mijn squadron de kans krijgen om 
samen met de F-22’s te vliegen. En ik 
weet dat het de eerste keer is dat veel 
F-22-piloten naar Europa komen. Het 

Twee Raptors die op 16 augustus een 
dagje naar Spanje waren, keerden rond 
17.00 uur die dag weer terug.

Vanaf het platform bij de toren op 
Spangdahlem vertrokken de F-22’s voor 
hun missies in Europa.
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is geweldig om de leercurve te zien die 
mensen doormaken terwijl ze aan dit 
soort oefeningen meedoen.”

“Vrede beter te beschermen”
Over de training met andere 
NAVO-landen zegt Richard: “Vliegen 
in Europa biedt een unieke kans omdat 
hier veel verschillende landen zijn, die 
met veel verschillende vliegtuigty-
pes opereren. We stijgen op vanaf de 
thuisbasis, vechten een robbertje met 
anderen en keren terug naar de basis 
om opgedane ervaringen te delen. De 

helft van de uitdaging van een echt 
conflict is om mensen te leren kennen 
en te leren hoe je met elkaar kunt inte-
greren en met elkaar kunt praten. En 
dat doen we nu al tijdens ons dagelijks 
werk en dat is geweldig. Het is bijzon-
der om dit in een trainingsomgeving te 
kunnen doen, omdat het de overgang 
naar oorlogsmissies veel gemakkelij-
ker maakt.” Generaal Wolters conclu-
deert: “Ons einddoel is om alle strijd-
krachten binnen de 29 NAVO-landen 
zo transparant mogelijk met elkaar om 
te laten gaan en zoveel mogelijk met 

elkaar op één lijn te komen. Dat biedt 
ons uiteindelijk de mogelijkheid om de 
vrede beter te beschermen.”

Twee Vipers van Leeuwarden fungeerden 
op 16 augustus als tegenstanders van 
de Raptors en deden de debriefing op 
Spangdahlem.

KC-135 Stratotankers van de 100th 
ARW op RAF Mildenhall voorzagen 
de Raptors van brandstof tijdens het 
deployment. Hier de KC-135T 58-0094
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