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De eerste eenheid die officieel
werd gestationeerd op Cáslav AB
was het 2e Aeronautical School
Regiment (2.lsp). Deze eenheid
werd overgeplaatst vanaf Prostejov.
Het regiment was uitgerust
met MiG-15's voor operationele
doeleinden en de MiG-15UTI voor
trainingsdoeleinden. In het najaar
van 1957 werd het 2e Aeronautical
School Regiment overgeplaatst
naar Hradec Králové.

Bomber Regiment (28. sbolp). Een
belangrijke versterking van het
regiment was de komst van piloten
en technici van het ontbonden
28th Battalion Air Regiment (28.
bilp) van de luchthaven BrnoSlatina, vooral in verband met de
nieuwe 'air-to-ground'-rol van de
eenheid. De eenheid nam ook de
historische naam 'Tesinsky' aan.
JosefTesinsky was een beroemde
Tsjechoslowaakse gevechtspiloot
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Rond diezelfde tijd werd het 22e
Het 28ste bleef actief op Cáslav AB
Fighter Regiment (22. sip) gevormd totdat de eenheid op 31 december
als onderdeel van de 6th Fighter
1994 werd ontbonden. In het 36
Aviation Division. Deze unit was ook jarig bestaan van de eenheid werd
uitgerust met de MiG-15 en MiGer gevlogen met verschillende typen
15UTI. In 1958 werd het 22e Fighter vliegtuigen: MiG-15, MiG-21, SU-7 en
Regiment gereorganiseerd en ging de MiG-23.
het verder als het 28th Fighter
28
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Op 1 januari 1995 werd de 4e Air
Force Base (4. ssl) opgericht en
ondergebracht bij het 4e Air Defence
Corps (4. sspvo). Samen met andere
eenheden van de luchtverdediging
beveiligde de eenheid het luchtruim
van de Tsjechische Republiek. De
basis bood onderdak aan drie
jagersquadrons, uitgerust met
MiG-23ML, MiG-21MF en L-39ZA.
Daarnaast stonden er twee Mi17 helikopters voor transport,
beveiliging en opsporings- en
reddingsdiensten op Cáslav.
In 1997 werd de Tsjechische
luchtmacht opnieuw gereorganiseerd. De 4e Air Force Base kreeg
een nieuwe naam, 4e Tactical Air
Force Base (4. ptz). In 1999 werd de
historische naam 'Zvolenská' aan
de basis gegeven. Datzelfde jaar
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Van 1954 tot 2018 waren
de volgende vliegtuigen en
helikopters gestationeerd op
Cóslav Air Base.

Jagers .
MiG-15, Su-7, MiG-23, MiG-21, JAS39, L-J59
Trainers
C-11, C-105, L-29; L-39
Helikopters
Mi-1, Mi-4, Mi-2, Mi-17
Andere vliegtuigen
1.-200, K-60

verdwenen de MiG-23MLjagers
en werd het aantal squadrons
teruggebracht tot twee. Het 4le
Fighter Squadron werd uitgerust
met de MiG-21MF en het 42e Fighter
Squadron met de L-39ZA In 2003
is er opnieuw een grootschalige
hervorming van de strijdkrachten
van de Tsjechische Republiek.
Op 1 december 2003 werd de
4e TL-basis hernoemd naar de
2le Tactical Air Force Base. Eén
van de belangrijkste uitdagingen
was het upgraden van de basis
naar de nieuwe supersonische
multifunctionele JAS-39, die in
2005 de verouderde MiG-21MFN's
zou gaan vervangen. De scholing
van piloten en technisch personeel
begon in 2004 en de eerste JAS-39C
landde in april 2005 op Cáslav AB.
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Tegenwoordig is Cáslav Air
Base de enige jagerbasis in
Tsjechië. De 2le Tactical Wing
(21. základnataktickéholetectva)
bestaat uit drie squadrons. 211.
tl is uitgerust met 12 JAS-39C en 2
JAS-39D Gripens, 212.tl is uitgerust
metl6 L-159AALCA's en 213.vtl is
uitgerust met de L-39ZA Albatros en
L-159Tl ALCA.

149e Fighter Wing van de Texas Air
National Guard. Deze Vipers werden
tijdens hun lange overtocht over de
Atlantische Oceaan bijgetankt door
twee KC-135's van de Nebraska
ANG. Het transport werd onder
andere verzorgd door ANG C-130
Hercules vliegtuigen, die eerder op
vrijdag 15 juni 2018 arriveerden met
een groot deel van de uitrusting.

SkyAvenger2018
De Tsjechische luchtmacht nam
deel aan oefening SkyAvenger 2018
met de JAS-39 Gripen en de L-159
ALCA van Cáslav Air Base en met de
Mi-24/35 en Mi-17 helikopters die
vlogen vanaf hun thuisbasis, 22nd
Helicopter Base in Námest nad
Oslavou. De andere deelnemers
waren de F-16C/D Vipers van de

De C-130's hadden meer dan 20 uur
nodig om Cáslav AB te bereiken,
met stops in Canada en NoordIerland. Een C-17 Globemaster
leverde het grotere materieel. De
twee KC-135's namen ook deel aan
de oefening en werden tijdelijk
gestationeerd op de vliegbasis
Pardubice, op minder dan 40
kilometer van Cáslav.
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Vier van de zes F-16's op Cáslav AB
waren gemakkelijk te herkennen
als Texas Vipers door hun SAstaartcode en Texas-vlag op de
staart. De andere twee waren
in bruikleen van twee andere
eenheden: de ANG van Vermant
en de ANG van Alabama. TSgt
Mindy Bloem van het 149th FW
Public Affairs Office legt uit: "In de
Guard lenen we vaak van andere
F-16 Guard-eenheden als er niet
voldoende Vipers beschikbaar zijn.
Dit kan bijvoorbeeld zijn vanwege
routine-onderhoud. We lenen van
elkaar als dat nodig is om onze
missie uit te voeren. We zijn één
team, hebben één missie en we
delen onze middelen daarvoor.
Ook voegen we van tijd tot tijd
andere kisten toe aan onze vloot.
Als dit het geval is, werken we het
kleurenschema voor de nieuwe
kisten bij. Het Vermant toestel blijft
bij ons en staat op de rol om de
Texas markings te ontvangen.
30

De Alabama Viper gaat we_er terug,
deze diende slechts als een tijdelijk
uitleenvliegtuig. Een andere Lone
Star Gunfighter F-16 sloot zich
later aan bij de zes in Cáslav AB,

De eerste (verkennings)missie werd
die middag gevlogen. Vanaf de
volgende dag werden er dagelijks
twee missiesets uitgevoerd. De
oefening bestond uit twee soorten

omdat deze al in België stond voor
onderhoud. De oefening viel nu
mooi samen met de mogelijkheid

missies: 'Shadow' en 'COMAO'missies. Tijdens de Shadow missies
werden basis manoevres voor

om de jet terug naar de States te
vliegen. Het Nebraska ANG KC-135

gevechtsvliegtuigen uitgevoerd
tussen de F-16's, Gripens en

team had tijdens de oefening
trouwens een lowa KC te leen.

ALCA's. In de eerste week vlogen
de deelnemers alleen in Shadow

SkyAvenger 2018 (SKAR18) werd

missies. De Gripens, ALCA's en
Vipers vertrokken samen voor de
missie. Met het oefengebied dicht
bij de basis, keerden de Gripens
binnen 20 minuten alweer terug

gehouden van 18-28 juni 2018.
Het algemene doel was om een
allesomvattende, realistische
training voor de deelnemers
te bieden. Een grootschalige
multinationale oefening met
gedetailleerde planning,

die nog in het oefengebied waren.
Na het voltooien van de missie

briefing, uitvoering en debriefing
waren andere belangrijke
doelen. De oefening begon op
maandagochtend 18 juni 2018 met

keerden de Vipers, ALCA's en
Gripens gezamenlijk terug naar de
basis. De F-16's werden tijdens de
missies geregeld door de KC-135's

een officiële openingsceremonie.

bijgetankt. Tijdens de tweede week
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voor hot pit refueling, waarna ze
zich weer bij de Vipers voegden
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werden de Shadow missies alleen
2018 werden er 153 vluchten met
's middags gevlogen, terwijl de
215 vlieguren gemaakt.
ochtend was gereserveerd voor een
COMAO-missie.
Mogelijkheid om de slagkracht
van de NAVO te vergroten
Tijdens deze COMposite Air
Oefeningen op dit niveau
Operations missies konden de
vragen doorgaans maanden van
piloten de samenwerking tussen
voorbereiding met betrekking
Vipers, Gripens en ALCA's, de
tot logistiek, planningen en het
tactieken en procedures, maar
afstemmen met verschillende
ook de samenwerking met
overheidsinstellingen. TSgt
luchtverkeersleiders in het veld
Bloem: "Het vergt een grote
oefenen. Een AWACS van de NAVO
hoeveelheid logistieke planning
en één van de Royal Air Force
en ondersteuning van federale,
zorgden voor ondersteuning vanuit nationale en buitenlandse
de lucht.
instanties die samenwerken om het
geheel soepel te laten verlopen."
Deze kisten opereerden vanaf hun
thuisbasis Geilenkirchen, Duitsland De dagelijkse missie van het
en RAFWaddington in hetVerenigd 182e Fighter Squadron (het
Koninkrijk. Tot slot namen ook nog vliegende onderdeel van de
een Mi-171 en een Mi-24 deel aan
149e FW) is het kwalificeren van
de COMAO-missies. Zij opereerden piloten, hetzij ervaren vliegers
vanaf de vliegbasis Námest
of recent afgestudeerden van
nad Oslavou. Tijdens de negen
de Amerikaanse undergraduate
operationele dagen van SkyAvenger pilotenopleiding, om met de
GILZE RIJEN AVIATION SOCIETY
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F-16 te vliegen. "Voor ons, als de
149e FW, was deze oefening een
bijzondere kans om de kwaliteit
van onze bijdrage aan de NAVO
strijdkrachten te verbeteren door
het uitvoeren van complexe
scenario's, waarbij bijtanken in
de lucht en ondersteuning van
luchtverkeersleiders in het veld
een onderdeel vormden terwijl
we gelijktijdig integreerden met
andersoortige vliegtuigen", legt
TSgt Bloem uit. "De 'extra' training
was de oefening zelf, waarbij we
een aantal tactieken, technieken
en procedures konden integreren
met onze Tsjechische partners. Het
partnerschap duurt inmiddels al 25
jaar en we hopen nog vele jaren te
kunnen blijven samenwerken met
onze NAVO bondgenoten."
Op vrijdag 29 juni 2018 vertrokken
de Vipers weer vanaf Cáslav AB
terug naar San Antonio, Texas. ■
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