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In deze nieuwsbrief: 

 Oefening Falcon Leap en herdenking Market Garden 

 Concert Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 

 Terugblik oefening Mountain Bull in Colorado (V.S.) 

 Kalender 

 

• Oefening Falcon leap en herdenking Market Garden 

Van 5 tot en met 16 september wordt vanaf vliegbasis Eindhoven de internationale airborne 

oefening Falcon Leap gehouden. De oefening wordt georganiseerd door 11 Luchtmobiele Brigade van 

de Koninklijke Landmacht. De transportvliegtuigen van het 336 squadron van vliegbasis Eindhoven 

verzorgen samen met internationale partners voor het luchttransport. Op zaterdag 17 september 

neemt een aantal toestellen deel aan de herdenking van Operatie Market Garden op de Ginkelse 

Heide bij Ede.  

Tijdens de vluchten naar de oefenlocaties vliegen de toestellen op een lage hoogte en zijn daarom 

zichtbaar en hoorbaar. Voor deze oefening wordt niet na 23.00 uur gevlogen.  

Tijdens de eerste week van de oefening wordt het droppen van vracht (CDS-drops) geoefend boven 

Marnewaard en boven locaties in België.  



 

CDS drops 

De tweede week staat in het teken van het droppen van parachutisten. De parachutisten landen op 

diverse locaties in Nederland en België.  

Alle vliegtuigen vertrekken vanaf vliegbasis Eindhoven waar ze ook weer landen. Voor de veiligheid 

van de toeschouwers en de parachutisten, worden de exacte tijden van de parachutesprongen niet 

vrijgegeven.   

Actuele informatie over de oefening kunt u op een later moment vinden via twitter @VlbEindhoven 

 

 



             

 

 

 Concert Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 

Luchthaven Eindhoven bestaat in september 90 jaar. Wij - de gebruikers van de luchthaven - willen 

deze mijlpaal graag samen met de omgeving vieren. Daarom bieden wij jullie een concert aan van het 

Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Dit vindt plaats in de passagiersterminal van Vliegbasis 

Eindhoven op vrijdagavond 23 september, aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. De 

verwachte eindtijd is 22.30 uur. 



              

 

 

U kunt zich opgeven voor het concert via events@eindhovenairport.nl Wacht daarmee niet te lang 

het aantal plaatsen in de terminal is beperkt. Na de inschrijving ontvangt u een uitnodiging.  

Het is mogelijk op de vliegbasis te parkeren, in verband met het aantal parkeerplaatsen vragen wij 

onze gasten zoveel als mogelijk met elkaar samen te reizen. 

Namens Eindhoven Airport N.V., Vliegbasis Eindhoven en Eindhovense Aeroclub Motorvliegen graag 

tot ziens op 23 september. 

 

mailto:events@eindhovenairport.nl


• Oefening Mountain Bull in Colorado (V.S.) 

Deze zomer heeft het 336 squadron geoefend in de Verenigde Staten. Tijdens de oefening is 

samengewerkt met onder andere Amerikaanse partners. Colorado biedt het squadron een goede 

gelegenheid te oefening in een bergachtig gebied en het landen op onverharde banen, zogenaamde 

dirt strips. https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2022/07/03_mountain-bull-colorado  

 

 

 Kalender 

5 t/m 16 september oefening Falcon Leap 

17 september herdenking Market 

23 september concert Orkest Koninklijke Luchtmacht 

https://magazines.defensie.nl/vliegendehollander/2022/07/03_mountain-bull-colorado


4 oktober afsluiting vliegoperaties voor de Kustwacht  

6 t/m 18 december oefening Orange Bull vanaf vliegbasis Eindhoven 

 


