
Nieuwe commandant voor vliegbasis 

Eindhoven 
Op 12 november 2020 heeft kolonel Jorrit de Gruijter het commando over Vliegbasis 

Eindhoven overgenomen van kolonel Harold Boekholt. Kolonel Boekholt was sinds juni 

2018 commandant van de thuisbasis van militaire luchttransport. 

Vanwege de huidige COVID-19 maatregelen vond de overdracht plaats zonder ceremonieel 

of gasten. Kolonel Boekholt heeft via de digitale weg afscheid genomen van zijn personeel. 

Daarbij onderstreepte hij het belang van een goede samenwerking met de omgeving van de 

vliegbasis. “Ik besef me goed dat wij als vliegbasis niet alleen kunnen opereren. Wij kunnen 

dat alleen in samenwerking doen met onze relaties, onze partners en onze omgeving”. 

Kolonel de Gruijter (rechts op de foto) is geen onbekende van Vliegbasis Eindhoven. Dit jaar 

heeft hij het commando overgedragen van het 336 ‘Black Bulls’ squadron. Naast 

commandant was de Gruijter als vlieger van de C-130 Hercules verbonden aan het squadron. 

Hij bedankte Boekholt voor zijn werk als commandant en noemde hem een bevlogen 

commandant met een zeer duidelijke visie.  

Kolonel Boekholt wordt overgeplaatst naar de Defensie Materieel Organisatie als Hoofd van 

Bestuursondersteuning. 

 

 



Wat zijn Tactical Arrivals/naderingen 

van de C-130 Hercules 
In een vorig nieuwsbericht hebben wij u verteld dat onvoorspelbaarheid van levensbelang is 

voor tactisch militair luchttransport. We kiezen routes die niet zo voor de hand liggen, we 

vliegen op een onverwachte hoogte of cirkelen langer in een gebied. Een landing van een C-

130 Hercules kan anders worden uitgevoerd dan de landing van een civiel vliegtuig. Soms is 

het nodig om voor de landing de landingsbaan te controleren. Het vliegtuig vliegt eerst over 

de landingsbaan (dit kan een grasveld of strand zijn) om vervolgens een afgesproken 

manoeuvre in te zetten. Zo’n manoeuvre kan voor een toeschouwer vreemd en gevaarlijk 

overkomen. Het kan er namelijk op lijken dat het vliegtuig de landingsbaan heeft gemist en 

een doorstart moet maken, gevolgd door een snelle bocht. 

Hieronder ziet u voorbeelden van veel voorkomende manoeuvres die de vliegers kunnen 

inzetten en bij een landing op vliegbasis Eindhoven of ander militair vliegveld kunnen 

oefenen. De kleuren geven de route aan die het vliegtuig volgt. Een vliegtuig landt tegen de 

wind in, de windrichting bepaald dus vanaf welke kant het vliegtuig de landing inzet. Op het 

plaatje hieronder komt de wind van rechtsboven. 

 



Teardrop (groen), het vliegtuig vliegt met de wind mee, maakt een bocht en landt. 

Overhead (rood), het vliegtuig vliegt tegen de wind in, maakt een bocht en landt. 

Straight-in (bruin), het vliegtuig zet direct de landing in.  

Beam (geel), het vliegtuig vliegt haaks over de landingsbaan, maakt een bocht en landt. 

 

Brandweer gaat over op elektrische 

voertuigen 
Defensie krijgt als eerste krijgsmacht ter wereld de beschikking over 2 elektrische 

brandweervoertuigen. Defensie tekende daarvoor een innovatieovereenkomst met de 

Oostenrijkse firma Rosenbauer. 

De verwachting is dat het zeker nog 1 jaar duurt voor de bluswagens klaar zijn. Daarna voert 

Defensie brandweeractiviteiten voornamelijk elektrisch en volledig emissievrij uit. 

De voertuigen gaan eerst naar het Brandweer Opleiding en Training Centrum in 

Woensdrecht. Daarna zal 1 exemplaar rouleren tussen de onderdelen. Later wordt besloten 

of er meer voertuigen worden aangeschaft. 

 

De elektrische brandweervoertuigen komen er ongeveer zo uit te zien. 

Met de nieuwe wagens voorziet Defensie in de behoefte die is gebaseerd op nieuwe 

benaderingen en technologieën binnen de brandweer. De brandweer in Amsterdam en 

Berlijn en Dubai Civil Defence gaan eveneens mee in deze ontwikkeling van Rosenbauer. 


