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De giftanden van

De klus klaren met de oudste F/A-18’s van de US Navy
Strike Fighter Squadron VFA-204, met een ratelslang in het embleem, is gestationeerd op NAS JRB New Orleans in Louisiana. Het is de enige US Navy Reserveeenheid met een strategische reservefunctie. En hoewel de eenheid met enkele van
de oudste F/A-18's van de US Navy vliegt, voelen de piloten zich geen moment
onveilig in de lucht. Ze hebben groot vertrouwen in de onderhoudsmonteurs van
VFA-204 die deze ‘legacy’ Hornets inzetbaar houden voor een mogelijk conflict
ergens op de wereld. CDR Ryan ‘Slappy’ McLaughlin, die tot augustus 2019 skipper
van VFA-204 was, leidde ons rond in zijn squadron en legde uit waarom de komst
van een nieuw type vliegtuig de beste oplossing zou zijn voor de toekomst van de
River Rattlers.
Strategische reserve
In totaal heeft de US Navy Reserve
vier squadrons met jachtvliegtuigen.
Drie daarvan hebben als enige taak
het spelen van tegenstander tijdens
trainingen in luchtgevechten. Het
vierde - VFA-204 - is het enige
squadron dat naast de rol van
tegenstander ook voor strategische doeleinden ingezet kan
worden door de US Navy. CDR
McLaughlin licht de missie van VFA204 toe: “In de rol van strategische
reserve zijn we als squadron inzetbaar
als fighter/attack platform, net zoals
elke andere F/A-18. De F/A-18 is tijdens een missie zowel inzetbaar in de
rol van luchtverdediger als van grondaanvaller. Tot op de dag van vandaag
is dat waar we als VFA-204 nog steeds
op trainen en dat is ook onze primaire
missie. We kunnen air-to-ground
wapens meenemen, maar ook air-toair bewapening zodat we onszelf kunnen verdedigen. Daardoor zijn we in
staat om onze
multi-role missie uit te voeren.
We trainen zowel
in luchtgevechten
als grondaanvallen,
afhankelijk van het
doel van de oefening,
maar in de praktijk
bestaat het grootste deel
van ons werk uit het spe-

len van de rol van tegenstander tijdens
luchtgevechten”.
Natuurlijk trainen de River Rattlers

800-1000 vlieguren op de F/A-18’. Het
squadron krijgt geen piloten toegewezen die pas afgestudeerd zijn van de
basistraining. “Al onze piloten hebben
dus ervaring met bijtanken in de lucht
en zijn gewend om vanaf een vliegkampschip te opereren”, gaat CDR
McLaughlin verder. “Als dat nodig is,
dan zijn we vanaf een vliegkampschip
inzetbaar, maar dat is al een aantal
jaren niet aan de orde geweest. Vroeger vlogen we regelmatig naar een

ook andere missie-onderdelen, zoals
het bijtanken in de lucht. McLaughlin:
“De eerste keer dat ik dat moest doen
vond ik het heel erg lastig. Maar je doet
het zo vaak in je carrière dat je nooit
meer vergeet hoe je het moet doen,
ook al heb je er een tijd niet meer op
geoefend. Alle piloten die bij VFA-204
werken, zijn al minstens tien jaar Naval
Aviator. Ze zijn uiterst ervaren als ze
hier arriveren met een minimum van

Pre-flight checks ter controle of
systemen goed functioneren.

56

Aviation Group Leeuwarden

VFA-204 River Rattlers
vliegkampschip om de vaardigheid
van het landen op en starten vanaf
de boot bij te houden, maar dat wordt
niet langer nodig gevonden. Die training is in feite ook het meest belangrijk voor de onderhoudsmonteurs en
bewapeningsmensen. Want ook hier
geldt voor de piloot dat als je eenmaal een paar honderd landingen op
de boot hebt gemaakt, het is net als
fietsen: je verleert het nooit. En als we
ooit vanaf een vliegkampschip moeten
gaan opereren, dan zouden we daar
naar toe gaan opbouwen en in die
voorbereiding krijgen we vervolgens
voldoende gelegenheid om te oefenen

uur kwijt, afhankelijk van de zwaarte
van de evaluatie na de vlucht. De
piloten moeten dus 80 tot 100 dagen
per jaar verschijnen om dat minimum
van 100 uur te halen. Dat is een zware
verplichting. Veelal werken Reserve
piloten in de burgerluchtvaart en is
hun werkschema flexibel omdat het
geen typische ‘nine to five’ baan is. De
luchtvaartmaatschappijen zijn meestal
coöperatief en volgens de wet moeten ze de reservist ook verlof
geven”.

Meestal gaan we eens per maand met
deze mensen oefenen in Louisiana of
Mississippi. Op de ranges waar we
de JTAC-training doen, kunnen we
echte lucht-grond bommen laten vallen of we zetten oefenexemplaren in.
De inzet van oefenbommen betekent
dat we echt iets laten vallen, maar de
bom bevat geen explosieve lading.
Wel bevat de bom een klein explosief
ter grootte van een geweerpatroon
die afgaat en waardoor er rook
zichtbaar wordt. Iedereen kan
dan waarnemen hoe dichtbij
het wapen terecht is gekomen”.
50 tot 75% van de tijd speelt het
squadron de rol van Red Air: de
slechteriken in lucht-luchtmissies
waarbij de piloten de tactieken van
landen simuleren die een bedreiging vormen. In feite gaat het om
tactieken van de voormalige Sovjet-Unie. En de rest van de tijd - 10 tot

Vanaf runway 22 vertrekt de BuNo 162905/AF-405 via de Mississippi-delta voor
een dogfightmissie.
op een vliegdekschip. We hoeven dit
dus niet echt periodiek te trainen. En
bovendien is het een kostbare aangelegenheid en belast het de vliegtuigen
natuurlijk flink”.
Minimaal 100 vlieguren per jaar
Het minimum aantal vereiste vlieguren per jaar is hetzelfde voor piloten
in actieve dienst als voor de Reserve
piloten. “Het is 100 uur per jaar”, vertelt McLaughlin. “Dat is soms moeilijk
te behalen. Onze gemiddelde vluchttijd is waarschijnlijk niet veel langer
dan een uur. Als je naar onze reservisten kijkt, dan vliegen ze één keer per
dag als ze hier zijn. Om een uur vliegtijd te maken ben je vaak vier tot zes
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FAC/JTAC's trainen en Red Air spelen
VFA-204 speelt ook een belangrijke
rol bij het trainen van Forward Air
Controllers (FAC) en Joint Terminal
Attack Controllers (JTAC). Ongeveer 25% van de beschikbare tijd
ondersteunt het squadron FAC- of
JTAC-training. “Dat zijn de jongens
op de grond met hun radio’s die
voor de coördinatie zorgen van de
luchtaanval”, vertelt McLaughlin.
“Vooral omdat we munitie in de buurt
van onze eigen troepen laten vallen,
hebben ze constant
training nodig.

20% - oefenen de piloten hun eigen
tactieken, om ervoor te zorgen dat ze
ook op dit punt actueel blijven.
De kunst van Basic Fighter Manoeuvering
Na een missie gaan de piloten terug
naar de briefingruimte om te evalueren. Debriefs zijn een essentieel onderdeel van de missie. “Deze
debriefs zijn erg intensief, omdat we
de hoeveelheid training die we uit een
vlucht halen willen maximaliseren”,

Met een grijs/blauwe
camouflage onderscheidt
deze F/A-18A zich
duidelijk van de meeste
andere US Navy Hornets.
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zegt McLaughlin. “Tijdens de debrief
worden modellen van vliegtuigen op
een stok gebruikt om er het beste
resultaat uit te halen. Bijna al onze
piloten zijn naar de TOPGUN-training
op NAS Fallon geweest. Daar gebruiken ze deze modellen bijna uitsluitend als we het hebben over training
in visuele luchtgevechten. Het gaat
dan vooral om het beoordelen van
het vijandelijke vliegtuig: waartoe is
dat toestel in staat, gebaseerd op
de huidige koers die het toestel aanhoudt. En de grote vraag is natuurlijk: kan hij wel of niet op mij schieten
vanuit zijn positie? Maar ook: als je
besluit je neus laag te houden en hij
draait zo of zo, wat wil je dan met je
vliegtuig doen? Wil je proberen hem
van voren aan te vallen of juist van
achteren? Wil je een raket gebruiken,
waarbij je natuurlijk rekening moet
houden met voldoende afstand om
niet door brokstukken geraakt te worden. Bij die evaluatie gebruiken we
dit soort modellen en dat werkt echt
goed. Als je kijkt naar de Basic Fighter
Manoeuvreer-training, dan is dit meer
een kunst dan een wetenschap. De
kennis om het vliegtuig te vliegen en
in te zetten heb je als piloot al geleerd
tijdens de opleiding. De kunst van het
achterom kijken en het beoordelen
van het andere vliegtuig, én anticiperen op wat de ander kan doen is iets
dat je in de praktijk leert. Vervolgens is
het ook van belang om met verschillende andere vliegtuigtypes samen te
trainen, zodat je ook daaraan went.
Als ik met mijn squadronmaten train,
dan leer je elkaar door en door kennen
en kun je op een gegeven moment
voorspellen hoe de ander gaat reageren. Maar wanneer je traint met
collega’s van andere squadrons met
andere types vliegtuigen, ook al zijn ze
misschien geen echte tegenstanders,
dan voegt dat wel realisme toe aan de
oefening”.
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Skipper Ryan McLaughlin tijdens
een missie boven de Golf van
Mexico.

Cijfers
In totaal heeft VFA-204 achttien piloten. Zes zijn fulltimers en twaalf zijn
parttimers. De eenheid heeft zestien
vliegtuigen in de boeken. Vier daarvan ondergaan momenteel groot
onderhoud en hun levensduur wordt
verlengd. McLaughlin: “Van de 12 toestellen die hier staan, verblijft er één in
de hangaar in afwachting van reparatie en vervanging van een ontbrekend
onderdeel van de vleugel. Helaas
zijn bepaalde onderdelen moeilijk
verkrijgbaar. Het onderdeel kan niet
bij de ‘boneyard’ vandaan worden
gehaald, omdat ze daar verplicht zijn
om de aanwezige jets op een bepaald
niveau van paraatheid te houden.
Ze kunnen niet zomaar onderdelen
weggeven. We hebben één D-model,
drie A+ modellen en de andere acht
zijn C-modellen. Aan het einde van
2019 zullen het allemaal C-modellen
zijn, behalve de D. We moeten op elk
moment acht jets in de lucht kunnen
brengen en dat lukt met de toestellen
waarover we nu beschikken”.

De parttimers van VFA-204 komen
tijdens de zogenaamde ‘drill weekends’ naar NAS JRB New Orleans.
“Een oefenweekend is niet veel anders
dan een normale dag hier”, zegt Mc
Laughlin, “omdat we een overwegend
fulltime personeelsbestand hebben.
In een drill weekend verwelkomen
we ongeveer 20 tot 30 geselecteerde
reservisten en voor het grootste deel is
het ‘business as usual’. Ze voeren de
training uit die ze moeten doen en als
er niets gepland staat worden ze geïntegreerd in onze normale activiteiten.
Tijdens een typisch oefenweekend
vliegen we op zaterdag. De zondag is
voor Reserve-administratie. Veel parttime reservisten moeten oefeningen
doen, zoals online computertraining.
Veel van die trainingen hebben betrekking op personeelsbeleid. Daarvoor
hebben ze normaal gesproken geen
tijd, omdat ze alleen tijdens de oefenweekenden hier zijn. Op zondag geven
we ze veel tijd om dat soort dingen op
te pakken”.

F/A-18A+ 162862 werd in 2009 beschadigd door een brand, maar ziet
er anno 2019 brandschoon uit.
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Onderhoudsmonteurs
De River Rattlers vliegen met enkele
van de oudste jachtvliegtuigen in de
Amerikaanse marine, zoals het F/A18A+ model. CDR McLaughlin is
lovend over zijn onderhoudsmonteurs
die deze oude Hornets in de lucht houden. “De meeste van onze monteurs
zijn jong, maar ze zijn zeer toegewijd
om hun werk op de beste manier te
doen”, zegt hij. “En hoewel we met de
oudste straaljagers in de Amerikaanse
marine vliegen, heb ik me nog nooit
een seconde onveilig gevoeld in mijn
vliegtuig”. McLaughlin vertelt over de
training van de monteurs. “Zodra ze

zich bij de marine melden, gaan ze
naar het bootcamp voor hun algemene
militaire basistraining. Daarna gaan ze
door naar een A-school voor een opleiding op hun vakgebied. Deze scholen
zijn voor de Amerikaanse marine bijna
allemaal op NAS Pensacola in Florida
gevestigd. Het is daar te vergelijken
met een grote universiteitscampus. Na
de basisopleiding gaan de monteurs
over het algemeen naar een vliegende
eenheid en doen ze OJT: On the Job
Training. Ze lopen mee met iemand
die hen leert wat ze moeten doen. Het
eerste dat ze leren, voordat ze met
enige vorm van onderhoud aan de slag

Eén van de 18 River Rattlers vliegers
neemt plaats in zijn kantoor.
gaan, is om op de flightline in actie te
komen en daar leiding te geven aan
het opstarten en de terugkeer op de
lijn van onze toestellen. Dat doen we
om ze enthousiast te maken voor de
luchtvaart en om ze het totaalbeeld te
schetsen waarvan zij deel uitmaken.
Vervolgens gaan ze naar een C-school.
De C-school is een vervolgopleiding.
De duur varieert van vier weken tot drie
maanden. Na voltooiing hiervan komen
ze hier weer terug en gaan ze verder
met OJT. Voor de kwalificatie van de

De commanderskist van VFA-204 met een jasje dat
lijkt op dat van een Russische Su-35.
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onderhoudsmonteurs en bewapeningsspecialisten gaan we naar Marine
Corps Air Station Miramar in Californië,
waar ze een eindtraining doen met alle
aspecten van onderhoud en bewapening: bommen naar de jet brengen, ze
aan de jet hangen, ervoor zorgen dat
de jet correct met de bommen communiceert en tijdens de vlucht de wapens
daadwerkelijk kan inzetten. Er is een
systeem waarbij we van iedereen binnen ons commando de kwalificaties
kunnen volgen. Periodiek moeten ze
verschillende testen doen. Het kan een
mondelinge hoorzitting zijn - waar ze
vragen krijgen die ze moeten beantwoorden - of een schriftelijke test, maar
het kan ook een online onderzoek zijn
of ze worden tijdens het uitvoeren van
hun normale werk geobserveerd om te
kijken hoe ze het doen. Zo vorderen ze
in hun kwalificaties en natuurlijk geldt:
naarmate ze meer kwalificaties halen,
des te beter zijn de carrièrekansen voor
ze. We hebben ongeveer 160-170 fulltime mensen binnen onze gelederen en
ongeveer 120 van hen zijn onderhoudsmonteur of bewapeningsexpert”.
‘We hebben nieuwe vliegtuigen nodig!’
Gevraagd naar de toekomstplannen
voor VFA-204 zegt McLaughlin: “We
hebben nieuwe vliegtuigen nodig!
Met de vliegtuigen die we hebben
zijn we nog steeds in staat om elke
missie uit te voeren die de Amerikaanse marine van ons vraagt. Maar
onze F/A-18’s bereiken onderhand
wel de limiet van hun levensduur. De
onderhoudsinspanningen die nodig
zijn om ze in de lucht te houden, zijn
aanzienlijk. Eerlijk gezegd, weet ik niet
wat het antwoord op jullie vraag over
onze toekomst is. Het zou een nieuw
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IYAOYAS: If You Aint Ordnance You Aint Shit!
type vliegtuig kunnen zijn. Ik weet dat
de topleiding van de Marine mogelijkheden onderzoekt om een nieuw lichtgewicht jachtvliegtuig aan te schaffen
dat mogelijk een dubbelrol kan vervullen: een geavanceerd trainingsvliegtuig, maar ook een simulatieplatform
dat als tegenstander kan worden ingezet. Als we een dergelijke kist krijgen,
dan is het duidelijk dat we de strategische reservemissie niet langer kunnen
uitvoeren. Maar er wordt ook gesproken over het omschakelen naar Super
Hornets en dat lijkt voor sommigen
ook een logische keus. De marine ontwikkelt zich echter verder met de next
generation jet, de Joint Strike Fighter.
Het is waarschijnlijk het meest logisch
om VFA-204 te voorzien van deze F-35,
want je hebt F-35 piloten in de actieve
marine die op een gegeven moment
daar uit stappen. Met de F-35 in dienst

van de VFA-204 bied je deze piloten de
mogelijkheid om als parttime reservist
in de functie van F-35 piloot aan de
slag te blijven. En daarmee kun je ook
de strategische reservemissie van ons
squadron handhaven. Ik denk dat als
je het aan het hoogste leiders van de
Reserve vraagt, zij de omschakeling
naar de Joint Strike Fighter de beste
optie vinden. Maar voor zover ik weet,
is dat allemaal nog niet besloten. Ik
denk dat we nog drie tot vijf jaar met
de legacy Hornets zullen doorvliegen”.
Onze speciale dank gaat uit naar Andrew Thomas, Public Affairs Officer van
NAS JRB New Orleans, voor zijn hulp
bij het mogelijk maken van dit artikel.
Alle staarten van de VFA-204 Hornets
zijn voorzien van een ratelslag die een
bom omklemd houdt.
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