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Moody’s Flying Tigers Texas Rules
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22 Aviation Group Leeuwarden 

Eén van de eenheden van de Ameri-
kaanse luchtmacht die met de A-10 
vliegt, is de 23rd Fighter Group op 
Moody Air Force Base in de zuidelijke 
staat Georgia. De groep is onderdeel 
van de 23rd Wing. In Amerika zijn 
verschillende pogingen onderno-
men om deze nummer 1 Close Air 
Support-straaljager buiten dienst te 
stellen. Maar de A-10 Thunderbolt II 
wordt nog steeds gemoderniseerd 
om de troepen tot ver in het volgende 
decennium te beschermen. De A-10 
Thunderbolt II, bijgenaamd Warthog, 
is erg populair onder de grondtroepen. 
Tot nu toe wisten de U.S. Air Force en 
U.S. Army, gesteund door federale 
en lokale politici, steeds argumenten 
te vinden om de A-10 te behouden. 

Helaas doken er in april 2020 berich-
ten op dat de U.S. Air Force plannen 
heeft om volgend jaar 42 A-10’s van 
de vliegbasis Davis-Monthan buiten 
gebruik te stellen. In 2019 werd nog 
het programma voltooid om de vleu-
gels van de A-10 te vervangen. Daar-
door kreeg het vliegtuig nog eens 
10.000 vlieguren erbij. Terwijl de dis-
cussie over het lot van de A-10 volop 
doorgaat, doen de mannen en vrou-
wen van de Moody’s Flying Tigers-or-
ganisatie hun best om vol vertrouwen 
de missie van de 23rd Wing uit te voe-
ren: ‘Attack, Rescue and Prevail’ - Val 
aan, red en overheers!

De 23rd Wing
Moody AFB ligt bij de stad Valdosta 

en is de thuisbasis van de 23rd Wing. 
De toestellen waarmee de Wing vliegt, 
zijn verdeeld over twee groepen: de 
23rd Fighter Group en de 347th Res-
cue Group. De 23rd Fighter Group 
heeft twee A-10 squadrons: het 74th 
FS ‘Flying Tigers’ en 75th FS ‘Tiger 
Sharks’. Deze squadrons worden 
aangevuld met reservisten van het 
76th FS, bijgenaamd ‘Vanguards’. 
Dit onderdeel staat onder bevel van 
de 442nd Fighter Wing/476th Fighter 
Group op de luchtmachtbasis White-
man in de staat Missouri. Kapitein Rod 
Appleton, A-10 piloot van het 74th FS 
vertelt: “Beide squadrons staan onder 
bevel van de 23rd Fighter Group. Het 
76th bezit geen vliegtuigen, maar de 
piloten integreren volledig in de 23rd 

A-10C 80-0172 draait weg na een salvo op de Grand Bay 
schietrange, gelegen vlak naast Moody AFB.
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Fighter Group onder het klassieke 
Total Force Integration partnerschap, 
de samenwerking tussen de actieve 
luchtmacht en de reservisten. De 23rd 
Fighter Group is de grootste operatio-
nele A-10C eenheid van de USAF en 
heeft 49 vliegtuigen voor de meer dan 
80 A-10-piloten die hier op Moody zijn 
gestationeerd.”

Naast de twee A-10 squadrons is 
Moody ook de thuisbasis van een 
HC-130 en een HH-60 squadron: het 
71st Rescue Squadron [RQS] is uit-
gerust met negen HC-130J Combat 
King II vliegtuigen. Het 41st Rescue 
Squadron vliegt met dertien HH-60G 
Pave Hawk helikopters. En dan is er 
nog het 38th Rescue Squadron, waar 
de para-jumpers - militaire parachu-
tisten - onder vallen. Deze eenheden 
zijn onderdeel van de 347th Rescue 
Group. Ten slotte voltooit nog een 
ander squadron de lange rij met vlieg-
tuigen op de flightline van Moody: 
het 81st Fighter Squadron, dat onder 
bevel staat van de 14th Flying Training 
Wing. Dit eskader is verantwoordelijk 
voor de training van Afghaanse pilo-
ten en grondtechnici. Het squadron 
beschikt over twaalf Embraer A-29 
Super Tucano-vliegtuigen.

Daarnaast is het 23rd Operations Sup-
port Squadron [OSS] onderdeel van 
de groep. Deze unit is met 190 mede-
werkers het grootste squadron binnen 
de groep. De medewerkers opereren 
vanuit negen afzonderlijke Moody 
AFB-locaties. Appleton: “De eenheid 
beheert het vliegveld van Moody, de 
Grand Bay schietrange naast de vlieg-
basis en 250.000 vierkante mijl van 
het omringende militaire luchtruim. 
De Grand Bay Range ondersteunt live 
schiet- en bombardementsoefeningen 
voor de A-10’s, HH-60G’s en A-29’s 
van Moody en biedt ook mogelijkhe-
den voor airdrop-faciliteiten en assault 
strip operaties voor de HC-130’s. 
Daarnaast wordt de schietrange ook 
gebruikt door het 38th RQS en de 
820th Base Defense Group voor live 
schiettrainingen. De range is 77 uur 
per week geopend.” Het 23rd OSS is 
ook verantwoordelijk voor luchtver-
keersleiding, voor ondersteunende 
diensten zoals de weerdienst en Intel 
en voor A-10C-simulatoren. Het 23rd 
OSS ondersteunt jaarlijks zo’n 63.000 
vluchten van op Moody gestatio-
neerde kisten en bezoekende vliegtui-
gen.

Een ander belangrijk onderdeel van 
de 23rd Wing is het 598th Range-
squadron, dat verantwoordelijk is voor 
Avon Park Range, een andere schie-
trange die veel wordt gebruikt door 

de kisten van Moody. Dit is met zijn 
106.034 hectare de grootste basis-
trainingsfaciliteit aan de oostkust. 
Het biedt 189 vierkante mijlen lucht-
ruim voor uitsluitend militair vliegver-
keer. Het telt zeven Military Operating 
Areas, zeven Air Refueling tracks en 
13 militaire trainingsroutes voor het 
laagvliegen. Avon Park Range biedt 
ook de mogelijkheid om vliegtuigen 
te laten landen en bij te tanken. “Het 
is een beetje ver weg, veertig minu-
ten vliegen vanaf Moody, ten zuiden 
van Orlando, Florida”, zegt Appleton. 
“Maar als we daar naar beneden dui-
ken, is het absoluut een geweldige 
training voor ons; veel werkruimte, 
veel tactische doelen - zoals vliegvel-
den en dorpen - en daarmee heel erg 
waardevol.”

Geschiedenis van de 23rd Fighter Group
De geschiedenis van de 23rd FG 
begint bij de American Volunteer 
Group. De eenheid werd in 1941 
opgericht. De Amerikaanse regering 
stelde toen luchteenheden met vrij-
willigers samen om de nationalisti-
sche regering van China te helpen bij 
de strijd tegen de Japanners. De AVG 
bestond uit het 1st, 2nd en 3rd Pursuit 
Squadron. Leider van de AVG was 
Claire Lee Chennault, een voormalige 
Amerikaanse militaire piloot die als 
burger naar China ging om Chinese 
piloten op te leiden. Op 4 juli 1942 
werd de AVG de 23rd Fighter Group. 
Deze kreeg drie squadrons toegewe-
zen, het 74th, 75th en 76th. De groep 
kreeg de bijnaam van de opgehe-
ven AVG-eenheid, ‘Flying Tigers’. Ze 
pimpten hun P-40 Curtiss Warhawks 
jachtvliegtuigen met een fraaie haai-
enbek-beschildering op de neus. De 
huidige Flying Tigers zijn erg trots op 
hun erfgoed. Kapitein Appleton: “De 
Flying Tigers hebben zich onderschei-

den tijdens de Tweede Wereldoor-
log met 24.000 gevechtsmissies en 
53.000 vlieguren. De piloten schoten 
621 vijandelijke vliegtuigen neer in 
luchtgevechten en vernietigden er 
320 op de grond. Bovendien hebben 
ze meer dan 131.000 ton aan vijande-
lijke schepen tot zinken gebracht en 
nog eens 250.000 ton beschadigd.” 
Het 23rd verloor zelf 110 vliegtuigen 
in luchtgevechten, 90 werden neer-
geschoten door grondverdediging en 
28 toestellen werden vernietigd op de 
grond. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log vloog de eenheid ook met P-51 
Mustangs vanaf vliegvelden in China.

Van 1946 tot 1949 vloog het 23rd met 
P-47 Thunderbolts en RF-80 Shooting 
Stars vanaf Northwest Field, Guam 
en vanaf Howard AFB, Panama. 
In 1952 was het tijd voor de Flying 
Tigers om terug te keren naar het 
vasteland van de Verenigde Staten. 
In de jaren 50 vlogen ze met de F-86 
Sabre, F-89 Scorpion, F-94 Starfire en 
T-33 Shooting Star. Ze waren gesta-
tioneerd op Maine, Groenland, en in 
New York en Florida. Als een Tactical 
Fighter Wing vlogen de Flying Tigers 
de indrukwekkende F-105D/F Thun-
derchief vanaf McConnell AFB, Kan-
sas, van februari 1964 tot juli 1972. 
De 23rd TFW werd van 1 juli 1972 tot 
1 juni 1992 verplaatst naar England 
AFB, Louisiana, en vloog in die peri-
ode met de A-7D en de A-10A. De 
23rd Fighter Group verhuisde in juli 
1992 naar Pope Air Force Base, North 
Carolina, nu als 23rd Operations 
Group. De groep kreeg de taak om de 
vluchten van de 23rd Wing te leiden. 
Na slechts vijf jaar werd de 23rd Ope-
rations Group in 1997 opgeheven. In 
2006 werd de eenheid weer actief als 
de huidige 23rd Fighter Group, onder-
deel van de 23rd Wing op Moody 

De samenwerking tussen de drie A-10 squadrons is prima, hier de 82-0660 FT  
van het 76th FS reserve squadron, met covers van het 75th  FS in de General 
Electric TF34 100A turbofans motoren, in één van de vele sunsheds op Moody.
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AFB. De 74th en 75th Fighter Squa-
drons, die op dat moment met de 
A-10 vlogen, werden herenigd met 
de oorspronkelijke groep. Sinds 2007 
dragen de A-10’s weer de beroemde 
Flying Tigers haaienbek op hun neus.

Tunder and Attack!
Over de squadrons vertelt Apple-
ton: “We zijn erg trots op onze Flying 
Tiger-erfenis. Het 74th treedt in de 
voetsporen van het 1st Pursuit Squa-
dron ‘Adam and Eves’. Wij zijn het 
enige squadron in actieve dienst van 
de luchtmacht dat haaientanden op 
haar straaljagers heeft geverfd. Ons 
squadron heeft een stuk of vijfentwin-
tig A-10 piloten en tien piloten die bij 
het OSS zijn ingedeeld of op groepsni-
veau werken. Er zijn ook circa acht 
ervaren piloten van de Reserves die 
met ons vliegen. En daarnaast hebben 
we acht onderofficieren die specialisti-
sche functies uitvoeren, zoals het bij-
houden van de vereisten waaraan wij 
moeten voldoen. En we hebben twee 
Intel-onderofficieren die ‘in de kluis’ 
werken. Wij stellen onszelf voor met 
de kreet ‘Thunder!’. De piloten van 
de 75th gebruiken de term ‘Attack!’. 
Dit grijpt terug op de geschiedenis 
van het 2nd Pursuit Squadron. Voor 
dat squadron gelden dezelfde aan-
tallen qua piloten en ondersteunend 
personeel als bij het 74th. Het 76th 
komt voort uit het 3rd Pursuit Squa-
dron. Veel van de piloten van het 76th 
zijn in dienst bij een luchtvaartmaat-
schappij, maar er zijn ook een paar 
fulltime jachtvliegers. Ze integreren in 
beide andere squadrons als het gaat 
om het vliegen van missies.”

A10 Het vliegende kanon
Na de Tweede Wereldoorlog was de 
Amerikaanse luchtmacht niet erg 
geïnteresseerd in de rol van Close 
Air Support (CAS). Voor hen was het 
meer een ‘ding van het leger’. Tijdens 
de oorlog in Vietnam had de USAF 
slechts één specifiek CAS-toestel: de 
Douglas A-1 Skyraider. In 1966 was 
het Amerikaanse leger hard aan het 
werk om een helikopter voor deze rol 
te produceren: de Lockheed AH-56 
Cheyenne. De ontwikkeling leidde 
tot wrijving tussen de luchtmacht en 
het leger over de CAS-missie. In 1966 
was een rapport van een Amerikaanse 
subcommissie zeer kritisch over de 
luchtmacht, omdat het geen vliegtuig 
ontwikkelde voor de CAS-missie. De 
commissie adviseerde de luchtmacht 
om een eenvoudig, goedkoop en 
gespecialiseerd CAS-vliegtuig aan te 
schaffen. Dit leidde tot het A-X -pro-
gramma (Attack Experimental): de 
ontwikkeling van een vliegtuig dat 
met lage snelheid goed zou kunnen 
manoeuvreren, de beschikking zou 

hebben over een enorme vuurkracht, 
extreme overlevingskansen zou heb-
ben én de mogelijkheid zou hebben 
om lang in de buurt van het doelge-
bied te blijven. Uiteindelijk werd in 
1972 de ontwikkeling van de Chey-
enne helikopter stopgezet. Fairchild 
won met haar A-10 het A-X-contract 
in 1973. De A-10 is ontworpen rond 
een specifiek wapen: het General 
Electric GAU-8/A zeven loops kanon 
van de Gatling fabrieken. Het is uit-
gerust met een munitietrommel van 
1.174 patronen dat de omvang heeft 
van een Volkswagen Golf. Dit kanon 
is zo’n indrukwekkend onderdeel 
van de A-10 dat het vliegtuig in feite 
een vliegend kanon is. Om de muni-
tietrommel te laden, werd door Syn-
Tech een speciaal voertuig gebouwd: 

The dragon, een wagen special gemaakt 
om het  General Electric GAU-8/A  
30mm Gatling kanon te laden. Om dit 
kanon- met de afmetingen van een 
volkswagen kever- is de A-10 als het 
ware heen gebouwd.
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de GFU-8/E Ammunition Loading 
Assembly-kar. Vanwege zijn vorm en 
functie kreeg de wagen de bijnaam 
‘The Dragon’. In 1977 kreeg Syn-Tech 
destijds dit contract toegewezen om 
het handmatig laden van munitie te 
automatiseren. Het werd het grootste 
contract dat ooit door de Amerikaanse 
luchtmacht was toegekend aan een 
klein bedrijf. 
De productie van de A-10 startte in 
1976. Vanaf dat moment beschikte 
de luchtmacht over een éénpersoons 
vliegtuig van ongeveer dezelfde 
grootte en hetzelfde gewicht als een 
B-25 Mitchell bommenwerper uit de 
Tweede Wereldoorlog. Het was niet het 
meest hightech en snel en voor radar 
onzichtbare vliegtuig in de inventaris 
van de USAF. Integendeel, het toestel 
was traag en had geen snel ogend 
ontwerp. Sommige mensen noemden 
het zelfs ronduit lelijk. De Thunderbolt 
II is vernoemd naar de Republic P-47 
Thunderbolt uit de Tweede Wereld-
oorlog. Tijdens de eerste operationele 
jaren kreeg het de bijnaam ‘Warthog’ 
oftewel wrattenzwijn, niet bepaald het 
mooiste wezen dat Moeder Natuur 
ooit voortbracht. Gelukkig waren er 
ook positieve punten: de piloot had 
een geweldig uitzicht op het slagveld 
vanuit zijn titanium ‘badkuip’, de A-10 
bleek zeer wendbaar op lage hoogte 
en met de combinatie van haar brede 
inzetmogelijkheden en korte start- 
en landingscapaciteit, kon het toe-
stel opereren vanaf locaties nabij de 
frontlinie. Een deel van de A-10 vloot  
werd tijdens de Koude Oorlog naar 
Europa gestuurd om Sovjettanks uit 
te schakelen in het geval de Sovjets 
tijdens een mogelijk conflict het Wes-

ten zouden binnenvallen. In die peri-
ode stonden er zes squadrons in het 
Verenigd Koninkrijk, op RAF Bentwa-
ters/Woodbridge en RAF Alconbury, 
met verschillende Forward Operation 
locaties (FOL’s) in Duitsland. Deze 
squadrons stonden onder bevel van 
respectievelijk de 81st Tactical Fighter 
Wing en 10th Tactical Fighter Wing. 
Na de terugtrekking van de Warthogs 
uit Engeland werd één squadron ver-
plaatst van Bentwaters naar vliegba-
sis Spangdahlem in Duitsland: het 
510th Fighter Squadron, dat later het 
81st Fighter Squadron werd.

Aanval op het bestaansrecht van de A10
Binnen de Amerikaanse luchtmacht 
waren er destijds sceptici die nog 
steeds vonden dat de A-10 niet het 
juiste wapen was om de CAS-rol uit 
te voeren. Ze dachten dat het toestel 

te traag was en dat het zelfs het slag-
veld niet eens zou bereiken. Eind jaren 
tachtig leek het erop dat de dagen 
van de A-10 geteld waren. De US Air 
Force begon te experimenteren met 
de A-7D Corsair II en de F-16 Figh-
ting Falcon in de CAS-rol. Er waren 
in totaal 715 A-10’s gebouwd, maar 
de operationele vloot was inmiddels 
teruggebracht tot 390 toestellen. In 
1990 kwam de kans om aan te tonen 
dat deze A-10-sceptici ongelijk had-
den. Na het einde van de Koude Oor-
log viel Irak Koeweit binnen en konden 
de A-10’s hun kwaliteiten bewijzen 
tijdens operaties Desert Shield en 
later Desert Storm, de campagnes om 
Koeweit te bevrijden van Irak’s Sad-
dam Hussein. Het waren geen Sov-
jettanks, het waren de Iraakse grond-
troepen met hun tanks en voertuigen 
die kennismaakten met de enorme 

Preflight inspectie door  een piloot 
van het 74th FS van een AIM-9 
Sidewinder.

Warthog-actie: uit één van de zeven lopen is de afgeschoten granaat te zien. 
Hier de 42-jarige 78-0621 FT tijdens een run op de Grand Bay range.
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vuurkracht van het 30mm Gatling-ka-
non. A-10 piloten vernietigden meer 
dan de helft van de tanks van Saddam 
Hussein en speelden daarmee een 
belangrijke rol bij het bevrijden van 
Koeweit. Tijdens Desert Storm was 
het geluid van de twee General Elec-
tric TF34-GE-100 turbofan motoren 
van de A-10 soms al genoeg reden 
voor de vijanden om hun wapens 
neer te gooien en te vluchten. Voor de 
geallieerde troepen klonk het als het 
geluid van de bevrijding wanneer ze 
onder vijandelijk vuur lagen. De A-10’s 
bewezen hun waarde: ze bereikten het 
slagveld en ze presteerden uitstekend 
in de CAS-rol.

De A-10 bleef daarom in dienst. In 
2005 startte een programma om de 
A-10A te upgraden naar de A-10C 
versie. Het toestel werd voorzien van 
een ‘glazen’ cockpit, een videosys-
teem en een heads-up display, zodat 
de piloot informatie voor haar of zijn 
neus gepresenteerd kreeg. Ze hoef-
den dus niet meer op de instrumenten 
neer te kijken om de meest belangrijke 
informatie tot zich te nemen. In 2007 
werd aan Boeing een programma 
toegekend om 173 Warthogs te 
voorzien van nieuwe vleugels omdat 
de toestellen al veel vlieguren had-
den geklokt. Het programma startte 
in 2011 en acht jaar later was het 
laatste toestel voorzien van nieuwe 
vleugels. De uitvoering van het pro-
gramma liep vertraging op omdat de 
A-10 in 2015 opnieuw moest vech-
ten voor haar bestaan. Bezuinigingen 
bij de luchtmacht speelden een rol. 
Een bedrag van 3,7 miljard dollar kon 
worden bespaard als de totale vloot 
van Warthogs naar de Bone Yard in 
Arizona zou verhuizen. Maar er was 
(nog) geen nieuw vliegtuigtype dat 

de CAS-rol op zich kon nemen en 
dus bleef de A-10 in dienst. In 2019 
startte een project om aanvullend nog 
eens 112 A-10’s van nieuwe vleugels 
te voorzien. De nieuwe vleugel geeft 
de A-10C 10.000 extra vlieguren. Dat 
betekent dat het kan doorvliegen tot 
2030, en misschien zelfs wel langer. 
Op dit moment heeft de gemiddelde 
A-10C al 12.000-14.000 vlieguren vol-
gemaakt. Ter vergelijking: de F-111 
Aardvarks ging naar de Bone Yard met 
ongeveer 5.000-6.000 uur op de tel-
ler… Maar ook na deze investering is 
de toekomst voor de A-10 niet zeker: 
sinds april 2020 dreigt een flink deel 
van de A-10’s alsnog uitgefaseerd te 
worden in 2021.

De A-10 onder de knie krijgen
Na de basistraining voor straaljager-
piloten verhuizen studenten voor de 
A-10 opleiding naar het 357th Figh-
ter Squadron op Davis Monthan AFB 
in Arizona. Daar leren ze tijdens de 
B-cursus het vliegen met de A-10. Dit 
squadron is de Formal Training Unit 
(FTU) voor de A-10. Na afronding van 
de training vertrekken de nieuwe War-
thog piloten naar Moody AFB. Kapi-
tein Appleton licht het pad toe dat de 
jonge piloten volgen om de A-10 vol-
ledig onder de knie te krijgen: “Als een 
jonge piloot op Moody arriveert, is de 
LAO - Local Area Orientation - het eer-
ste onderdeel dat op de agenda staat. 
Deze training bestaat uit acht vluch-
ten. Eenmaal op tempo, ga je verder 
als ‘wingman’, een nummer twee of 
vier binnen een formatie van vier toe-
stellen. Dat duurt ongeveer een jaar 
en in die tijd maak je de fouten die 
we allemaal hebben gemaakt en leer 
je de kneepjes van het vak kennen. 
Vervolgens maak je de stap naar flight 
lead met twee toestellen en daarna 

flight lead met vier kisten. We voeren 
ook de FAC-A-missie uit: Forward Air 
Controller-Airborne. Dit soort missies 
vraagt vandaag de dag veel meer dan 
tijdens de oorlog in Vietnam, toen ze 
het doelwit met rook markeerden. We 
kunnen nu ook markeren met wapens 
en zo. We vervullen de FAC-A rol nog 
steeds voor het geval we dat in Afgha-
nistan of Irak moeten doen. We trai-
nen dus ook voor dit type missie bin-
nen het squadron.” De A-10-piloten 
vliegen ook samen met de op Moody 
gebaseerde HC-130’s en HH-60’s om 
Combat Search And Rescue-mis-
sies boven Avon Park uit te voeren. 
Combat Air Support-missies worden 
bijna elke dag getraind. Dit gebeurt 
meestal samen met JTAC’s, Joint 
Terminal Attack Controllers, op de 
grond. JTAC’s komen van over de hele 
wereld om te trainen met de units van 
Moody. Ook de parajumpers van het 
38th RQS spelen een belangrijke rol in 
de Combat Search and Rescue-mis-
sie. Zij zorgen er op de grond voor dat 
zoveel mogelijk overlevenden worden 
veiliggesteld. HH-60G Pavehawks 
kunnen deze PJ’s infiltreren door ze 
via touwen of takels af te zetten en op 
te halen. HC-130J’s kunnen PJ’s via 
parachutes neerlaten boven het doel-
gebied.

Voor de verdere training van A-10 pilo-
ten beschikt Moody AFB ook over vier 
vluchtsimulatoren. Deze sims worden 
beheerd en onderhouden door voor-
malige A-10 piloten en zij maken zeer 
realistische scenario’s voor de piloten. 
A-10 piloten trainen drie tot zes uur per 
maand in de simulator, maar de tijd die 
in de sim wordt doorgebracht hangt ook 
af van de vlieguren die in een maand tot 
hun beschikking staan.
De gemiddelde tijd die een piloot op 
Moody is gestationeerd, is twee jaar 
en acht maanden en daarna is het tijd 
voor de Permanent Change of Station. 
Appleton: “Daarbij kun je worden gese-
lecteerd om naar operationele A-10 
eenheden in Korea of op Davis Monthan 
te gaan, of naar een Reserve of Air Nati-
onal Guard-eenheid als fulltimer. Die 
eenheden hebben piloten met veel A-10 
vlieguren, dus als de jongere piloot van 
Moody kun je veel van hen leren”.

De A-10 updaten
Hoewel het oorspronkelijke ontwerp 
van de A-10 uit de jaren 70 stamt stelt 
Kapitein Appleton dat het toestel klaar 
is om de strijd aan te gaan in conflic-
ten die vandaag de dag spelen: “De 
A-10C’s zijn klaar om overal heen te 
gaan wanneer dat nodig is. Ze kunnen 
nu precisie-geleide munitie gebrui-
ken en zijn voorzien van een Tactical 
Awareness Display, dat kan worden 
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De plaatsing van het neuswiel van de A-10 is door de afmetingen  het Gatling kanon 
opgeschoven naar rechts en zit niet in midden, let op de mission-markings.

gecombineerd met SADL, Moving 
Map en Variable Message Format.  We 
hebben geen Link 16, zoals dat wordt 
gebruikt in toestellen zoals de F-15 en 
F-16. Wij gebruiken SADL. SADL staat 
voor Situational Awareness Data Link 
en daarmee kunnen we communice-
ren met iedereen op de grond en in de 
lucht. Integratie met de legertroepen 
is de reden dat we SADL gebruiken is. 
We zijn ook VMF-geschikt - momen-
teel niet super veel gebruikt - maar je 
kunt daarmee met F-35’s praten. Met 
Moving Map, een geweldig systeem, 
kunnen we in- en uitzoomen: vanaf 
beelden van een meter helemaal tot 
aan beelden op een schaal van 160 
mijl. Het is een uitermate handig sys-
teem; je kunt precies zien wat er zich 
afspeelt. De huidige A-10C’s zijn ook 
uitgerust met Litening SE Targeting 
pod-integratie, een raketwaarschu-
wingssysteem en COLA, een speciaal 
landingslicht dat we gebruiken als we 
een nachtkijker dragen. Onze helmen 
kunnen worden uitgerust met het Scor-
pion Helmet Mounted Integrated Targe-
ting-systeem. Het systeem projecteert 
informatie op onze vizieren zodat we 
ons volledig bewust zijn van de situ-
atie. Het stelt ons in staat om onze 
wapensystemen te sturen in de richting 
waar we naar toe kijken. Een geplande 
update is de implementatie van HObIT: 
de Hybrid Optical-based Inertial Trac-
ker, die nog nauwkeuriger motion trac-
king zal opleveren. Het zorgt voor een 
extreem hoge ‘situational awareness’ 
wanneer het allemaal voor je oog geto-
verd wordt. Je hoeft niet meer naar ver-
schillende bronnen te kijken. Het is een 
enorme hulp.”
Voor communicatiedoeleinden heeft 
de A-10C vier radio’s aan boord: ARC-
210 (UHF-VHF AM/FM/SINGARS/Have 
Quick Secure SATCOM-compatibel), 

UHF (Secure en/of Have Quick-com-
patibel), VHF (AM/FM Secure Capable 
met twee gelijktijdig beschikbare bevei-
ligde frequenties) en LARS V12. Apple-
ton: “Het kan voor één persoon soms 
een beetje druk worden om vier radio’s 
te bedienen. De UHF is een oudere 
radio die blijft werken als we alle elek-
trische stroom verliezen, want hij werkt 
ook op batterij. De LARS V12 wordt 
gebruikt om te communiceren met de 
JTAC’s tijdens CAS-missies. Het sys-
teem kan ook worden gebruikt om te 
praten met een neergestorte piloot die 
over een mobieltje beschikt. Dit is een 
geweldige update en erg handig tij-
dens Combat Search and Rescue-mis-
sies. Het is niet alleen een radio, maar 
we kunnen de piloot op de grond ook 
berichten via de telefoon sturen.”

Klaar voor het volgende decennium
Tijdens het ‘re-winging’-programma 
van de afgelopen jaren bleven het 74th 
en 75th FS operationeel en klaar voor 
de strijd. Kapitein Appleton: “De afge-
lopen drie jaar hebben we aan ver-
schillende uitzendingen deelgenomen. 
In 2016 werd het 74th ingezet voor 
Operation Inherent Resolve en Opera-
tion Atlantic Resolve. Tijdens de inzet 
voor OIR werden 10.700 gevechtsuren 
gevlogen met 55 vooropgezette aanval-
len tegen ISIS-troepen in Irak en Syrië. 
Tijdens OAR hebben we 1.200 missies 
gevlogen vanaf afgelegen locaties in 
Oost-Europa”. Met Operatie Atlantic 
Resolve benadrukken de VS hun voort-
durende inzet voor de Europese veilig-
heid. Appleton vervolgt: “In 2017 werd 
het 74th opnieuw ingezet voor OIR in 
Turkije. We hebben 4.100 ISIS-doelen 
geraakt en bij meer dan 2.000 was er 
sprake van het gevaarlijk dichtbij raken 
van een doel. Bij de acties kwamen 
naar schatting 3.100 ISIS-leden om het 

leven. Het squadron kreeg de Gallant 
Unit Citation, de eerste USAF-een-
heid die deze prijs op squadronniveau 
won. In 2018 werd het 75th ingezet in 
Afghanistan voor Operatie Freedom’s 
Sentinel. Tijdens 10.000 gevechtsuren 
werden meer dan 2.000 missies gevlo-
gen, we zetten 1.300 wapens in en ver-
nietigden 148 doelen.” De A-10C kan 
een grote verscheidenheid aan wapens 
meevoeren: AGR-120 LASER-raket-
ten, individuele aanvalsmunitie (Joint 
Direct Attack Munition GBU-38/31 en 
Wind Corrected Munitions Dispen-
ser CBU-103), lasergeleide bommen 
(GBU-12/10), Laser Joint Direct Attack 
Munition (GBU-54), ‘General-Purpo-
se’-bommen (MK82 en MK84), AGM-
65 Maverick-raketten, witte fosfor en 
hoog explosieve raketten, en omge-
vingsverlichtingsapparaten om troepen 
te ondersteunen tijdens nachtelijke 
operaties.

Met hun training en met de recente 
en toekomstige aanpassingen én met 
nieuwe wapens zijn de A-10’s van de 
Flying Tigers, hun piloten en het grond-
personeel klaar om in het komende 
decennium het gevecht aan te gaan. 
Tenzij politici of de Amerikaanse lucht-
macht besluiten dat de carrière van de 
Warthog op een eerder moment moet 
stoppen…

Alle foto’s Moody, 25 juni 2019
Recce Reports

Onze speciale dank gaat uit naar 2e
luitenant Kaylin Hankerson, 
23ste Wing Public Affairs Officer, 
Wing historicus- William Godwin,
en de mannen en vrouwen van de 23ste 
Fighter Group, voor hun hulp bij het mogelijk 
maken van dit artikel.
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A-10C 78-0621 FT met twee andere ‘Warthogs’ op de ‘last chance’. [Moody AFB, 25 juni 2019, Recce Reports]

We kunnen nog een paar jaar genieten van de fraaie lijnen van de Viper. [Leeuwarden, 8 april 2020, Lieuwe Hofstra]

Tussen de buien door vastgelegd, de 89+64 van MFG 5. Nog een paar jaar in het Bundesmarine theater. 
[Nordholz 27 augustus 2006, Adam Meijer]
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