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De J-646 met 312 embleem groet de toren op Cornfield. [Vlieland, 12 oktober 2019, Frank Swinkels]

Alpha Jet C-GLTO met nummer 069 is één van de ‘nieuwe’ aanwinsten van Top Aces. [4 maart 2020, Wittmundhafen, Dick Wells]

De 678 van 331 Skv. was één van de deelnemers aan de OT&E van de meest recente modificaties aan de F-16 MLU-vloot voor 
EPAF-landen. [Leeuwarden, 3 maart 2020, Kor Suk]
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Op 28 november 2019 is de ‘number 
plate’ van 72 Sq overgegaan van de 
Tucano op de Texan. Nu (ook?) de 
vliegertraining van de Tucano is over-
gegaan op de Texan, neemt het aan-
tal vluchten met dit toestel toe. Deze 
training is verplaatst van RAF Linton-
on-Ouse in Yorkshire naar RAF Valley 
in Wales. En nu blijkt dat de bewoners 
in Wales hier niet blij mee zijn. Een 
overvliegende Hawk maakt kabaal, 
maar het geluid van een Texan blijkt 
veel penetranter. Een hoog snerpend 
geluid, dat langzaam aanzwelt en ook 
weer langzaam dempt. De Texans wor-
den nu voorzien van extra veiligheids-
voorzieningen, waardoor meer trai-
ningsuren boven zee kunnen worden 
gevlogen en waarmee de bewoners 
worden ontzien.
626 VGS op RNAS Predannack in 
Cornwall is het volgende Volunteer 
Gliding Squadron dat weer actief is 
geworden. Sinds het vliegverbod in 
2014 was het squadron niet meer vlie-
gend actief. Nu hebben ze de eerste 
Vikings ontvangen en beginnen de 
vliegactiviteiten weer. De volgende 
eenheid die het vliegen weer gaat 
oppakken, is 615 VGS op RAF Kenley 
in Londen.
Nu het MoD zijn pijlen heeft gericht 
op de ontwikkeling van de Tempest 
als opvolger van de Typhoon en de 
F-35, is Boeing 737 G-BYAW van TUI 
overgenomen. Deze 737 zal worden 
gebruikt als test bed voor allerlei elek-
tronica en sensoren, die in de Tempest 
ingebouwd zullen worden. De ombouw 
van de 737 gebeurt op Lasham, waar 
Leonardo de leiding heeft over het test-
programma.
De Bae-146’s van 32(tR) Sq worden in 
2021 buiten dienst gesteld. Er wordt 
nog nagedacht over een opvolger, 
maar veel schot zit hier niet in. Eén 
van de mogelijkheden is aanschaf van 
de Bombardier Global 5000. Dit lijkt 
logisch, aangezien de Sentinel ook 

is gebouwd op basis van de Global 
Expres.

Denemarken
Naast de 27 F-35A’s die Denemar-
ken heeft besteld, wordt er bij Boeing 
rekening mee gehouden dat er extra 
F-35A’s worden besteld zodat ook een 
deployment van vier kisten naar Thule 
AFB op Groenland kans van slagen 
heeft. Groenland hoort bij het Deense 
koninkrijk. Dreiging vanuit Rusland 
wordt als reden aangevoerd. Dit in ver-
band met de aspiraties van Rusland 
in de Noordse arctische wateren. De 
F-35’s komen op Skrydstrup te staan 
vanaf 2021.

Duitsland
Leuke ontwikkeling op Wittmundha-
fen. Bij Top Aces vliegen nu naast de 
Skyhawks ook twee Alpha Jets, één 
in woestijncamo, de 069, de ander in 
arctisch camo, de 040. Het zijn de ex 
C-GITA 040 en de C-GLTO 069. Zet 
voor beide nummers een vier en je hebt 
de oude Luftwaffe serial van de kisten, 
beiden ex Oldenburg kisten.
De Duitsers blazen voor de tweede 
keer de MQ-4 UAV af: eerst was de 

Eurohawk, een MQ-4 met allemaal 
Europese snufjes, al besteld en wer-
den de rolbanen op Jagel al aange-
past, toen besloten werd de handel 
af te bestellen, vanwege de Europese 
regeling dat over land vliegen met een 
dergelijke UAV niet toelaatbaar is. Ver-
volgens zijn ze blijkbaar wel meegelift 
in het programma van de Europese 
MQ-4B Triton order waarvan de eerste 
twee nu worden gesignaleerd op Sigo-
nella. 

Maar op 28 januari maakte het Duitse 
ministerie bekend dat men zich terug-
trok uit het programma: en wel om 
dezelfde reden als destijds: er mag niet 
mee ‘over land’ gevlogen worden. Het 
lijkt erop dat de Canadezen de plaats 
van de Duitsers willen innemen in het 
MQ-4B-project. Het oog van het Duitse 
ministerie is nu gevallen op het bestel-
len van een paar Special Mission Glo-
bal 600’s, mogelijk drie stuks. Dat zou 
aansluiten bij de drie Globals 6000’s 
die de Luftwaffe onlangs in november/
december 2019 heeft ontvangen voor 
de Flugbereitschaftstaffel op Köln-
Wahn. Dit zijn de 14+05, 14+06 en 
14+07. De andere vier, 14+01 tot en 
met 14+04 zijn Global 5000, een meter 
korter. Deze worden voor vervoer van 
parlementariërs en leden van de rege-
ring ingezet. Met een bemanning van 
twee kan de Special Mission Global 
dezelfde taken verrichten als de Tri-
ton, namelijk SIGINT. Bombardier sluit 
binnenkort de productielijn van de Glo-
bals, dus een besluit zal snel moeten 
vallen.
Hoewel steeds meer A400M’s worden 
afgeleverd, inmiddels 31 stuks, zijn 
er doorsnee slechts 19 operationeel 
inzetbaar daar allerlei omstandighe-
den. Dit komt door de vele inspecties 
op basis van uitgevaardigde Airworthi-
ness Directives op allerlei onderde-
len waar problemen zich voordeden 
en voor aanpassingen naar de laatste 
standaardisatie. Aan de andere kant 

Top Aces op Wittmundhafen heeft sinds kort twee Alpha Jets, hier de blauwe Alpha 
Jet C-GITA 040. [Wittmund, 4 maart 2020, Henk de Ridder]

De Luftwaffe overweegt Global 6000’s aan te schaffen voor ELINT 
taken, hier de 14+02, een VIP Global 5000 van de Bereitschaftsstaffel 
[Bundesministerium].
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is een aantal tests met betrekking tot 
afgesproken prestaties goed door-
staan waaronder het droppen van 
16 ton gewicht, het droppen van 138 
para’s in één keer, het monteren van 
een kraan op de laadklep die 5 ton 
kan tillen, het aanbrengen van grotere 
brandstoftanks voor de tankerconfigu-
ratie en het tanken in de lucht van heli’s 
via een veel langere tankslang (van 27 
meter naar 36,5 meter) wat door de 
heli-bemanning positief is ontvangen. 
Maar inmiddels vliegen ze al wel vijf 
jaar met de A400M! 
De Duitsers zijn enthousiast over de 
EC145. Naast de 15 stuks voor de Spe-
cial Forces van HSG 64 en de zeven 
stuks voor de SAR bij HSG 64, wil men 
er nog eens een zestigtal bestellen: 24 
stuks als Light Utility Helicopter voor 
de landmacht, verdeeld over drie avia-
tion regimenten en daarnaast 24 stuks 
voor trainingsdoeleinden. Die Light Uti-
lity versie kan ook via een modulaire 
kit aanvullend werken naast de Tigre 
in haar aanvalstaak. Daarnaast is er 

behoefte aan nog 16 stuks, te verde-
len tussen de marine en luchtmacht. 
De EC145 is namelijk een goedkope 
en betrouwbare trainingsheli voor de 
NH90 en de Tigre, die beide een stuk 
duurder zijn in vlieguren en door de 
hoge operationele kosten minder inzet-
baar voor trainingsdoeleinden.

Frankrijk
Het Franse ministerie van Defensie 
heeft de plannen bevestigd voor de 
aanschaf van een aantal nieuwe E-2D 
Hawkeye’s voor de Franse Aeronavale. 
Zij zullen de huidige E-2C’s gaan ver-
vangen, maar dat gebeurt overigens 
pas vanaf 2027, dus we hebben nog 
even de tijd om de drie C’s te gaan zien 
(mogelijk al tijdens Frisian Flag) en vast 
te leggen voordat ze ‘uit de vaart’ wor-
den genomen.
Zoals in de laatste Full Stop van 2018 
al was aangekondigd, hebben vorig 
jaar de eerste twee gemodificeerde 
Atlantique 2’s na hun ombouw weer 
het luchtruim gekozen. In totaal zullen 

18 toestellen op het zgn. standaard 
6-niveau worden gebracht en zullen die 
daarmee tot 2030 operationeel blijven.
Vooruitlopend op de invoering van de 
KC-130J bij de Armée de l’Air heeft 
een aantal EC725 Caracal-helicop-
ters reeds het in flight refuelling test-
programma met succes afgerond. Dit 
programma werd eind vorig jaar uitge-
voerd, waarbij de Spaanse luchtmacht 
een KC-130H als tanker beschikbaar 
stelde. In totaal zijn 23 vluchten uitge-
voerd, deels bij nacht en steeds op ver-
schillende hoogtes. Uiteindelijk zullen 
de testresultaten ook worden gebruikt 
bij de toekomstige certificering van de 
A400M als tankvliegtuig.
De in het kader van de anti IS actie 
Opération Chammal in Jordanië aan-
wezige vier Rafale B’s van EC04 op 
Saint Dizier zijn eind november/begin 
december vervangen door een vier-
tal Rafale C’s van EC30 te Mont de 
Marsan. 
Nog meer verhuizingen: de twee 
Mirage 2000C’s van Orange die tijdelijk 

Op Landivisiau vierde 11F haar 100-jarig bestaan met vijf kisten met special tail. Rafale M met nr 11 was één daarvan. De anderen 
waren de 10, 32, 35 en 37. Alle vijf hadden de Tiger-tail aan de rechterkant. [Landivisiau, 23 jul 2019, Kees van der Mark].

Op 4 maart 2020 liet de special paint Eurofighter 
30+25 van TLG 71 fraai haar onderkant zien 
[Wittmund, 4 maart 2020, Recce Reports].



Het platform van NAS Jacksonville 
staat vol met P-8A Poseidons van 
de verschillende squadrons. Gelukkig 
stonden er ook nog drie Orions van 
opleidingssquadron VP-30.  
[alle foto’s Jacksonville, 26 juni 2019, 
Dick Wells]

In oktober 2019 kwam een einde aan 
de laatste operationele inzet van de 
Amerikaanse marine met de Lockheed 
P-3C Orion. Na meer dan 60 jaar is de 
primaire taak van de P-3C bij de Ame-
rikaanse marine vrijwel beëindigd. De 
langeafstandsmissies ter bestrijding 
van de onderzeeërs zijn inmiddels 
overgedragen aan eenheden met de 
Boeing P-8A Poseidon. Op 11 oktober 
2019 keerde Patrol Squadron (VP) 40 
terug naar thuisbasis Naval Air Station 

(NAS) Whidbey Island, Washington. 
Het was het laatste Orion deployment. 
De eenheid begon vanaf dat moment 
met de omschakeling naar de P-8A. 
De overgang van Naval Aviators van 
P-3C naar P-8A, evenals de training 
van nieuwe lichtingen voor de P-8A, is 
in handen van de mannen en vrouwen 
van VP-30 in NAS Jacksonville, Florida.

P-3C Orion
De P-3C Orion maakte zijn eerste 
vlucht op 19 augustus 1958 en kwam 
in 1962 in dienst van de Amerikaanse 
marine. Dit werkpaard van de Ameri-
kaanse marine bij de jacht op onder-
zeeërs is uitgerust met vier turboprops 
en heeft een karakteristieke lange 
staartboom, een MAD-boom, die wordt 
gebruikt om onderzeeërs te detecte-

ren. Lt. Hilleri Groves, P-8A-instructeur 
binnen VP-30, licht de detectie toe: 
“De magnetische anomaliedetector 
detecteert (door wijziging te signaleren 
in het magnetisch achtergrondsignaal) 
in principe elke vorm van metaal in het 
water en dat zijn niet alleen onderzee-
ers, maar bijvoorbeeld ook scheeps-
wrakken op de bodem van de oceaan.” 
Over de P-3C bemanning: “Tijdens de 
missies is er een bemanning van 11 
personen aan boord: drie piloten en 
twee flight-engineers in het cockpit-
deel. De twee flight-engineers zijn ver-
antwoordelijk voor alle mechanische 
systemen aan boord. Verder verhelpen 
zij tijdens de vlucht storingen aan vlieg-
tuig-elektronica (avionics). Achter het 
cockpitdeel, verderop in het toestel, 
zitten de vijf systeemoperators: een 

transitie Orion naar Poseidon

P-3C AIP 163290/LL-290. AIP is Anti-Surface Warfare Improvement 
Program, dat bestaat uit een aantal interne modificaties.

42 Aviation Group Leeuwarden 



navigator, twee akoestische operators, 
een niet-akoestische operator die met 
het radarbeeld aan de slag is en een 
tactische coördinator – de TACCO- die 
alle activiteiten achterin het vliegtuig 
coördineert. De TACCO is verantwoor-
delijk voor de tactische inzet van het 
vliegtuig en de systemen. Ook is hij/zij 
verantwoordelijk voor het droppen van 
de boeien om vijandelijke onderzeeërs 
te detecteren, of van torpedo’s om ze 
uit te schakelen. Alle patrouillesqua-
drons van de Amerikaanse marine vlie-
gen nu met de P-8A, met uitzondering 
van VP-62, VP-69 en Fleet Replace-
ment Squadron VP-30. Deze eenheden 
blijven nog een tijdje met de P-3C vlie-
gen.

P-8A Poseidon
In 2004 werd de P-8A Poseidon gese-
lecteerd als opvolger van de Orion. 
Het vliegtuig is gebaseerd op Boeing 
737-800ERX en wordt aangedreven 
door twee CFM56-7B27A turbofans, 
die de Poseidon een maximale snel-
heid geven van 907 kilometer per uur. 
Het toestel is hiermee meer dan 150 
km per uur sneller dan de Orion. De 
bemanning van de P-8A bestaat uit 
negen personen: drie cockpitbeman-
ningsleden en zes tactische beman-
ningsleden. 

De eerste vlucht van de Poseidon 
vond plaats op 25 april 2009 en drie 
jaar later werd het eerste productie-
toestel overgedragen aan de VP-30, 
dat de bijnaam ‘Pro’s Nest’ heeft. 
Hiermee kon het beginnen met het 
trainen van bemanningsleden voor de 
Poseidon. Lt. Bob Valentich, P-8A-in-
structeur, somt enkele voordelen op 

van de P-8A in vergelijking met de 
P-3C. “De P-8A kan hoger, sneller 
en langer vliegen dan een P-3C. We 
hebben betere technologie: digitaal 
versus analoog. We hebben meer 
mogelijkheden en betere avionics; 
meerdere schermen en snellere com-
puters en technologie, waardoor we 
sneller kunnen reageren. Onze effec-
tieve inzet tijdens operationele missies 
is ongeveer vier uur, afhankelijk van 
de hoogte, luchtsnelheid en wat we 
tijdens de missie doen.” 

Gedurende de periode dat de P-8A 
wordt afgeleverd, ondergaat het toe-
stel al de nodige updates. “Tijdens het 
proces om een toestel te vervangen 
dat al 60 jaar op de markt is en tijdens 
het implementeren van het nieuw 
vliegtuigtype, wordt er veel geleerd 
met betrekking tot het gebruik van de 
nieuwe systemen. We krijgen voortdu-
rend avionics- en systems-upgrades” 
zegt Valentich. “En we proberen uit 
hoe we de systemen precies moeten 
gebruiken om ze in te kunnen zetten 
op de wijze waarvoor ze zijn ontwor-
pen, om zo de maximale inzet en 
resultaten te bereiken.”

Training P-8A bemanningen
Training voor de P-8A piloten begint 
met de primaire vliegtraining in de 
T-6 Texan II. “Na het behalen van het 
basisbrevet zijn er meerdere richtin-
gen waarin je vanaf daar verder kunt”, 
zegt Valentich. “Onze richting is die 
van vliegtuigen met meerdere moto-
ren. Op NAS Corpus Christi, Texas, 
krijgen wij de opleiding voor dit soort 
vliegtuigtypes. We vliegen met de 
Beech T-44 Pegasus, de militaire uit-

voering van de Beech King Air B90, 
een tweemotorig vliegtuig, maar wel 
veel kleiner dan de P-8A. Na voltooi-
ing van deze opleiding ontvangen 
de Naval Aviators hun ‘wings’. Als 
gekwalificeerde marinevliegers gaan 
de aspirant P-8A piloten naar hun 
Fleet Replacement Squadron, het 
trainingssquadron voor het type waar-
mee ze uiteindelijk operationeel gaan 
vliegen. Voor de P-8A is dat VP-30 
op NAS Jacksonville. De studenten 
gaan daarbij van een analoog vliegtuig 
naar een digitaal vliegtuig. We leren 
ze de computers voor de avionics en 
flight-controlsystemen te gebruiken. 
In de P-8A is veel werk geautomati-
seerd. Daarom werkt alles veel snel-
ler, dingen gebeuren veel sneller en 
het is robuuster dan in de P-3C. Voor 
de training beschikken we ook over 
full-motion simulators in het Integra-
ted Training Center. Twee derde van 
onze opleidingsmissies vindt plaats 
in het simulatorgebouw, terwijl een 
derde in het vliegtuig zelf gebeurt. 
Dat is heel anders dan met de P-3C, 
waarbij het grootste deel van de sylla-
bus in het vliegtuig zelf wordt gedaan. 
We maken binnen de P-8A opleiding 
weliswaar minder echte vluchten, 
maar gebruiken de simulator vaker in 
een meer gecontroleerde trainingsom-
geving. We oefenen dus alles vooraf, 
voordat we naar het vliegtuig gaan en 
het voor het ‘echie’ doen. Voor elke 
trainingsmissie gebruiken we een vol-
ledig ingerichte P-8A, of ik nu twee 
piloten meeneem om alleen het star-
ten en landen te oefenen of een hele 
tactische bemanning om een com-
plete missie te maken boven zee. De 
gemiddelde tijd om volledig gekwalifi-

In 2012 startte de aflevering van productie Poseidons aan de US Navy. 
Hier een P-8A 168857/LK-857 van VP-26.
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ceerd te worden op de P-8A is zes tot 
acht maanden, afhankelijk van de ver-
schillende trainingsschema’s. Voordat 
piloten starten in de Operational Flight 
Trainer (OFT), een full-motion simu-
lator, is er training op flight-manage-
mentcomputers om te begrijpen hoe 
ze gebruikt moeten worden. Op die 
manier hebben de studenten al erva-
ring met de systemen als ze naar de 
OFT gaan. Nadat ze de OFT hebben 
afgerond, brengen we de cockpitbe-
manning en de tactische bemanning 
bij elkaar. De laatsten hebben de eigen 
training afzonderlijk in de Weapons 
Tactics Trainer doorlopen. Dat is een 
model van de romp van het vliegtuig, 
waarbij de TACCO, de co-tactische 
coördinator en de vier sensoropera-
tors oefenen op wat ze in het vliegtuig 
moeten doen. Nadat ze allemaal hun 
eigen syllabus hebben voltooid, voe-
gen we iedereen samen en vliegen we 
met z’n allen tactische missies met de 
tactische simulatoren in de Weapons 
Tactics Trainer. Vervolgens integreren 
we het crew-concept in de training.”

Het maritieme karakter van 
opleidingssquadron VP-30, dat de 
bijnaam Pro’s Nest draagt is meteen 
duidelijk.

Tijdens de training variëren de beman-
ningen op basis van trainingsvereisten 
en verschillende tijdlijnen. Valentich: 
“Wanneer je je operationele squa-
dron bereikt, probeert de leiding van 
een squadron een P-8A bemanning 
bij elkaar te houden om de samen-
werking zo optimaal mogelijk te laten 
verlopen. De piloten vertrekken vanaf 
Jacksonville als een NATOPS-gekwa-
lificeerde P-8A piloot. Wanneer ze bij 
het squadron komen, worden ze aan 
een bestaande bemanning toege-
voegd. Er zijn over het algemeen drie 
piloten die deel uitmaken van een 
aircrew: de vliegtuigcommandant, de 
2nd pilot die op het niveau daaronder 
zit en fungeert als systeemexpert voor 

de cockpitbemanning en de 3rd pilot, 
de gloednieuwe juniorpiloot. De jonge 
piloot is een volledig gekwalificeerde 
piloot in de P-8A, alleen heeft hij of 
zij nog niet de ervaring die de vlieg-
tuigcommandant en de tweede piloot 
hebben. Ze beheersen de basisvaar-
digheden voor verschillenden tactie-
ken. Als ze bij de vloot komen, dan 
zullen ze die kennis vergroten en meer 
bedreven raken in de operaties met de 
P-8A.”

Transitietraining
VP-30 is ook verantwoordelijk voor 
individuele transitietrainingen voor 
marinevliegers die al operationele vlie-
gervaring hebben, maar die overstap-
pen naar de P-8A. Er is een specifieke 
syllabus voor piloten die vanuit ver-
schillende achtergronden naar VP-30 
komen voor deze overgangstraining. 
Ook zijn er voormalige P-3C piloten 
die terugkomen om leidinggevende 
of commandant te worden binnen een 
P-8A squadron. 

Wanneer een heel squadron overgaat 
naar de P-8A, heeft het squadron een 
speciaal programma. In 2019 trainde 
VP-30 de P-3 eenheden VP-1 en 
VP-46. “Deze squadrons bevinden 
zich aan de westkust van de VS op 

NAS Whidbey Island” zegt Valentich. 
“Het speciale programma is een over-
gangsproces in drie fasen. In de eer-
ste fase sturen we instructeurs naar 
Whidbey Island voor de simulatorfase. 
In fase twee komt het hele squadron 
naar NAS Jacksonville en dan vliegen 
wij met hen mee. In fase drie keert het 
squadron terug naar Whidbey Island 
en trainen we de tactische fase.”

Een andere taak van de VP-30 is het 
opleiden van buitenlandse militaire 
bemanningen uit landen die ook de 
P-8A gebruiken. “We hebben Royal Air 
Force bemanningen en ook de Noorse 
luchtmacht is hier” zegt Lt. Groves. 
“Andere landen die de Poseidon heb-
ben of zullen krijgen, zijn Australië, 
Nieuw-Zeeland, India en Zuid-Korea. 
De eerste twee bemanningen van de 
RAF studeerden af in juni 2019. De 
Britse bemanningen keren terug naar 
VP-30 voor verdere training van Britse 
instructeurs en zij worden de eersten 
die het P-8A programma voor de RAF 
in het Verenigd Koninkrijk ondersteu-
nen. De RAF blijft ook daarna nog 
bemanningen naar Jacksonville sturen 
voor de overgang naar de P-8A.” 

VP-30 heeft tussen de vijf en acht 
klassen per jaar met ongeveer 20-30 

Na ongeveer 60 jaar is de rol van de P-3 Orion binnen de US Navy bijna uitgespeeld.
De P-8A heeft bij nagenoeg alle patrouillesquadrons zijn intrede gedaan.

De Weapons Bay van de P-8A bevindt zich aan de onderzijde achter de vleugels, 
het biedt plek aan onder andere dieptebommen, vrije-val bommen en Raytheon 
Mark 54 torpedo’s.
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studenten in elke klas. Naast al deze 
klassen biedt het squadron ook de 
Instructor Under Training-cursus aan 
om te leren hoe te instrueren in de 
nieuwe P-8A.

Onderhoud
Hoewel de P-8A een gloednieuw 
vliegtuig is, moet het wel voortdu-
rend onderhouden worden. “In ver-
gelijking met de P-3C is het toestel 
zeer betrouwbaar”, zegt Senior Chief 
Milton James. “We halen er meer 
vluchten uit en onderhoudsbeurten 
zijn vrij standaard en kort. Jong onder-
houdspersoneel komt meestal hier via 
een A-school, waar ze hun kennis en 
basisvaardigheden voor hun vakge-
bied opdoen. De training duurt 6 tot 
12 maanden, afhankelijk van het vak-
gebied. Als ze hier arriveren beginnen 
we om samen met hen de vliegtuigen 
vliegklaar te houden. Door het opdoen 
van ervaring worden ze steeds bekwa-
mer in de uitvoering van hun taken 
om het vliegtuig te onderhouden en 
kunnen ze zelfstandig gaan werken. 
Op dit moment onderhoudt VP-30 12 
P-8A’s en hebben we vier P-3C’s. De 
P-3C is echter een stuk lastiger om te 
onderhouden. Het is een vliegtuig uit 
de jaren 60 en het is een uitdaging om 
het in de lucht te houden.”

Missies
De Poseidon wordt gebruikt voor 
verschillende missies. De primaire 
missie is Anti-Submarine Warfare 
(ASW), de bestrijding van onderzee-
ers. Het toestel wordt ook gebruikt 
voor Anti-Surface Warfare, de bestrij-
ding van oppervlakteschepen, en 
kan daartoe worden uitgerust met de 
Harpoon anti-scheepsraket. Andere 
veelvuldig uitgevoerde P-8A missies 

zijn inlichtingen-, bewakings- en ver-
kenningsmissies, waaronder coun-
ter-drugsmissies, opsporings- en 
reddingsmissies, humanitaire hulp en 
rampenbestrijding. P-8A squadrons 
opereren ook vanaf vooruitgeschoven 
bases, zoals Kadena in Japan en NAS 
Sigonella in Italië. Vanuit Sigonella 
gaan de P-8A’s naar detacheringslo-
caties, zoals Keflavik op IJsland, Lajes 
op de Azoren en RAF Lossiemouth in 
Schotland. P-8A’s worden ook inge-
zet in Zuid-Amerika, voor drugbestrij-
dingsmissies en rampenbestrijding in 
El Salvador, Chili en Argentinië. Eén 
van de squadrons hielp Argentinië bij-
voorbeeld bij het zoeken naar de ver-
dwenen onderzeeër ARA San Juan in 
2017.

De P-8A is ook ontworpen om samen 
te werken met Northrop Grumman’s 
MQ-4C Triton, een drone die bedoeld 
is voor langdurige operaties op grote 
hoogte. Er is een apart squadron dat 
de operaties met de Triton uitvoert: 
Unmanned Patrol Squadron (VUP) 19, 
bijgenaamd ‘Big Red’. De Triton werkt 
in combinatie met de P-8A. VUP-19 is 
actief vanuit het missiecontrolecen-
trum op NAS Jacksonville en werkt 
nauw samen met onderhouds- en 
ander logistiek ondersteunend perso-
neel op NAS Point Mugu, Californië. 
De MQ-4C zal in de toekomst ook 
opereren vanaf Guam en Naval Sta-
tion Mayport in Florida. De Tritons 
vliegen intelligence-, surveillance- en 
verkenningsmissies en geven informa-
tie door aan de missiecommandanten 
in het missiegebied. De Triton kan 
full-motion video’s naar de Poseidon 
sturen, waardoor de P-8A bemanning 
veel beter zicht heeft op de situatie 
en zich nog beter kan concentreren 
op haar primaire taken. VP-30 heeft 
instructeurs die dubbel gekwalificeerd 
zijn: ze zijn zowel instructeur op de Tri-
ton als de Poseidon.

“Eén team!”
Valentich besluit met het belangrijk-
ste dat een bemanning kan leren: 
“De P-8A is een geweldig vliegtuig. 
We werken nauw samen binnen onze 
negenkoppige bemanning. Crew-ka-
meraadschap is erg belangrijk voor 
ons en dat is een wezenlijk verschil 
tussen de P-8A bemanningen en 
andere platforms binnen de US Navy. 
Samenwerken als één team, wereld-
wijd, om onze natie en onze bondge-
noten te beschermen.”

P-8A 169347/347 van VP-30 ondergaat de laatste checks voorafgaand aan een 
trainingsvlucht boven de Atlantische Oceaan.

Een bijzondere Poseidon: 169010/010 van het Bureau of Personnel Sea Duty 
Component Dallas met de nieuwe Raytheon Advanced Airborne Sensor [AAS],  
ook wel Littoral Surveillance Radar System [LSRS] genoemd.
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RF-4E 47-6901 van 302 Hikotai op Hyakuri AB laat zich van haar beste kant zien. [Hyakuri, 1 december 2019, Neno Plat]

RF-4E KAI 07-6433, ook van 302 Hikotai, heeft eveneens een strikje om. [Hyakuri, 5 december 2019, Neno Plat]

P-8A Poseidon 168856 van VP-30, crisp and clean onderweg naar de startbaan. [26 juni 2019, Jacksonville, Henk de Ridder]




