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Laatste KDC-10 vertrokken naar de nieuwe eigenaar

Na eerder een afscheidsronde te hebben gevlogen boven Nederland, is op maandag 25 oktober de
laatste KDC-10 tanker- en transportvliegtuig overgevlogen naar de nieuwe eigenaar in de Verenigde
Staten. Samen met de al eerder afgestoten KDC-10 ‘Prins Bernhard’ zal het toestel worden ingezet als
tankervliegtuig bij Omega Aerial Refueling Services.
De KDC-10 is vooral bekend vanwege de inzet met humanitaire hulpvluchten, zoals recent nog de
evacuatievluchten vanuit Kaboel. Daarnaast heeft de KDC-10 ook veel betekend als tankervliegtuig
voor toestellen in verschillende operatiegebieden. Het is daarmee een toestel met een rijke
geschiedenis waar een groot deel van het Defensiepersoneel met een goed gevoel op terug kan
kijken.
Met het definitieve afscheid van de KDC-10 sluit de luchtmacht een periode af waarin men beschikte
over eigen strategisch luchttransport. Die taak wordt overgenomen door de nieuwe A330 MRTTtoestellen. Nederland neemt deel aan een vliegtuigpool voor tanker-transportvliegtuigen. In totaal

nemen 6 Europese partners hieraan deel. De vloot zal bestaan uit negen toestellen, waarvan er vijf
vliegbasis Eindhoven als thuisbasis hebben.
Via twitter @VlbEindhoven hebben wij een aantal veiligheidsinstructiekaarten weggegeven, voor de
liefhebbers van het toestel een leuk souvenir. Wil je ook een kaart ontvangen? Dit kan door
antwoord te geven op deze nieuwsbrief, zet in het antwoord je naam en adres. De gegevens worden
alleen gebruikt voor de verzending en niet bewaard. OP = OP!

Kerstviering in de passagiersterminal gaat ook dit jaar niet door
De commandant van de vliegbasis,
kolonel Jorrit de Gruijter, heeft ook
voor dit jaar besloten dat de
kerstviering in de passagiersterminal
niet doorgaat. Corona heeft nog steeds
veel grip op onze samenleving, het
risico op een verdere verspreiding van
het virus is ook dit jaar te groot.

Eerste detachement naar Mali vertrokken
Het grootste deel van het detachement is inmiddels aangekomen in Bamako, de hoofdstad van Mali.
Zij treffen voorbereidingen voor de komst van een C-130 Hercules-transportvliegtuig later deze
maand.
Nederland ondersteunt de VN-missie Minusma de komende 6 maanden met het vliegtuig en
ongeveer 90 militairen van de luchtmacht, de meeste van vliegbasis Eindhoven. Zij opereren vanuit
het vliegveld in Bamako en zijn in het hele land in te zetten. Het belangrijkste doel is het transport
van personen en vracht. Indien nodig kan het toestel ook personeel en goederen droppen. De
Hercules is bovendien bruikbaar voor (medische) evacuaties.
Het demissionaire kabinet besloot vorige maand tot deze bijdrage. Luchttransport is een kritieke en
schaarse capaciteit in Mali. Deze inzet draagt bij aan de doelstellingen van de VN om de veiligheid en
stabiliteit in het Afrikaanse land te verbeteren. Mali geldt momenteel als broedplaats voor
gewelddadige extremisten. Het eerste detachement wordt na drie maanden afgelost door het
tweede detachement dat de volgende drie maanden van de uitzending in Mali blijft. Om het tweede
detachement optimaal voor te bereiden zal eind dit jaar worden geoefend in laag vliegen boven een
groot deel van Nederland.

Oefening Tech Bull van 29 november tot en met vrijdag 17 december
Om het tweede detachement optimaal voor te bereiden op de missie in Mali, wordt oefening Tech
Bull gehouden vanaf vliegbasis Eindhoven. Tijdens de oefening zal de nadruk liggen op het droppen
van vracht en het vliegen met nachtzichtapparatuur. Hiervoor zal het toestel op een lage vlieghoogte
vliegen binnen een daarvoor aangewezen gebied. Om de gezagvoerders de mogelijkheid te geven
verschillende routes te plannen en een spreiding van het geluid te kunnen bewerkstelligen is gekozen
voor een groot tijdelijk laagvlieggebied boven midden Nederland van noord naar zuid.
Nieuws over oefeningen van de luchtmacht en de afgegeven beschikkingen vindt u op
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen
Indien u overlast ervaart van de vliegbewegingen, dan kunt u hiervan een melding maken via
www.samenopdehoogte.nl
Actuele informatie over de oefening zal worden geplaatst op Twitter van de vliegbasis
@VlbEindhoven.
Met rood omlijnt is het tijdelijk laagvlieggebied voor oefening Tech Bull aangegeven.

