Oefening Orange Bull 2021
Van 12 tot en met 23 april heeft oefening Orange Bull 2021 plaatsgevonden vanaf vliegbasis
Eindhoven. De oefening geldt als een belangrijke voorbereiding op de V.N. –missie naar Mali
eind dit jaar. Om deze reden is niet geoefend vanuit de bestaande gebouwen van de
vliegbasis. Aan de westzijde van het vliegveld was een oefenkamp opgezet waarmee de
situatie in Mali zoveel mogelijk werd nagebootst. Het is een beetje te vergelijken met
wanneer iemand op reis gaat; wat heb je nodig, wat is beschikbaar op de plaats van
bestemming en wat kun je meenemen?
Gedurende de oefening zijn onder andere parachutisten en vracht gedropt op locaties in
Nederland, Duitsland en België. Het droppen van mensen en materieel op een afgesproken
locatie is nauwkeurig werk en moet regelmatig worden geoefend. Bij het droppen wordt
onder andere rekening gehouden met de hoogte en snelheid van het vliegtuig en de wind.
Tijdens de avondvluchten heeft de vliegtuigbemanning gebruik gemaakt van
nachtzichtapparatuur waardoor het werken in duisternis mogelijk is.

Voor de oefening waren twee C-130 Hercules toestellen beschikbaar, tijdens de eerste
dagen van oefening is echter niet gevlogen. Beide toestellen werden door de technische
dienst niet vrijgegeven voor de vluchten. Een toestel is volledig uit de oefening gehaald, het
andere toestel was vanaf woensdag weer inzetbaar. Voordat dit toestel weer inzetbaar was
zijn een aantal tests op de grond uitgevoerd, een aantal keer met draaiende motoren. Het
toestel dat niet heeft gevlogen is tijdens de eerste dagen gebruikt voor het oefenen van
diverse procedures zoals het laden van een toestel of het instappen door parachutisten.

Koningsdag 2021 Eindhoven
Eindhoven is dit jaar gaststad voor Koningsdag. Op Koningsdag biedt de vliegbasis samen
met Eindhoven Airport en het Summa Collega een uniek kijkje achter de schermen.

Op Twitter van de vliegbasis @VlbEindhoven is alvast een voorstukje te zien, het programma
is te bekijken op https://koningsdageindhoven.nl/programma/eindhoven-airport
Alle informatie over Koningsdag 2021 is te vinden via https://koningsdageindhoven.nl

Oefening Swift Response
Van 3 tot en met 16 mei neemt een C-130 Hercules deel aan de oefening Swift Response op
Mihail Kog Aliceau International Airbase in Roemenië. Tijdens deze grote internationale
oefening worden de deelnemende militairen getraind in plannen, inzet en uitvoering van
missies in een internationale omgeving. Tijdens de oefening wordt onder andere
samengewerkt met 11 Luchtmobiele Brigade van de landmacht.

Wie het weet mag het zeggen.
In de vorige nieuwsbrief is u gevraagd welke naam het vliegveld vroeger had en waarom er
toen voor die naam is gekozen.
De vroegere naam van de vliegbasis was “Welschap”. Het vliegveld was toen niet meer dan
een grasbaan nabij het kerkdorp Zeelst. De naam komt van de weg die voor de vliegbasis
langs liep; de Welschapsedijk en de wijk Welschap.
De prijswinnaar is inmiddels geïnformeerd en het spel is onderweg naar een adres in
Eindhoven.

Brandweer oefent samen met Transavia op
het platform van Eindhoven Airport

Eindhoven Airport is een civiele medegebruiker van vliegbasis Eindhoven. Dit betekent dat
civiele vliegtuigen gebruik maken van de start- en landingsbaan van de vliegbasis en worden
begeleid door militaire luchtverkeersleiders. Ook de militaire brandweer van de vliegbasis
kan worden ingezet tijdens calamiteiten met civiele vliegtuigen. Hierbij zijn snelheid en
effectief handelen erg belangrijk. Militaire vrachtvliegtuigen zijn vanbinnen veel ruimer dan
een passagierstoestel dat vol staat met rijen stoelen en daardoor nauwe gangpaden heeft.
Voor de brandweer was de oefening onder andere een goede gelegenheid om te ervaren
hoe je in een passagierstoestel kunt bewegen met persluchtapparatuur en zuurstofmaskers
op.

Eerste C-130 met chroomvrij jasje landt in
Eindhoven

Het eerste van de 4 C-130 Hercules transportvliegtuigen van vliegbasis Eindhoven is aan de
buitenkant voorzien van een chromaatvrij verfsysteem, dat uit 3 lagen bestaat. Het toestel
landde onlangs in Eindhoven, na groot onderhoud in Engeland.
De toestellen krijgen elke 6 jaar groot onderhoud. Dit jaar valt daar ook de vervanging van de
verflagen onder. Het verfsysteem zorgt voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden
van het personeel dat met de toestellen werkt. Ook is de verf minder belastend voor het
milieu. De verf beschermt net zo goed tegen corrosie als chromaat houdende verf. Het
alternatieve verfsysteem werd vorig jaar goedgekeurd voor gebruik.

Volg de vliegbasis via Twitter @VlbEindhoven
of kijk voor meer informatie op www.samenopdehoogte.nl
Nieuws over oefeningen van de luchtmacht vindt u op
www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen

