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De meeste detachementsleden zijn
ondertussen begonnen met het
aftellen. Het werk zit er dan al weer
op en van Uit wordt het weer
“gewoon” Thuis. Dit betekent niet
dat er ondertussen minder werk
verzet wordt. Integendeel. Naast het
voortzetten van de strijd tegen ISIS
wordt er ook gewerkt aan de
redeployment (het verhuizen van alle
goederen naar Nederland). Dus de
voorbereidingen op het naar huis
gaan doorkruisen het dagelijkse
werk.
Afspraken worden gemaakt met de
Jordaanse gastheren over het
overnemen van goederen. Plannen
worden aangescherpt om het
materieel hier zo efficiënt mogelijk
hier vandaan te krijgen, zodat het
weer beschikbaar is voor training in
Nederland.

C o l o f o n
Aan dit nummer werkte mee:
Sgt Jan (MCD, diverse foto’s)
Kpl 1 Tim (detachementsfotograaf )
Aoo Danny (detachementsfotograaf )
RDSM Sietse (redacteur)
TLT Jayme (eindredacteur)
Deze digitale uitgave van het Uit&Thuisfront magazine wordt samengesteld door Sectie Communicatie
CLSK, samen met uitgezonden militairen en hun
thuisfront. De redactie heeft het recht om artikelen
te weigeren, te redigeren en/of in te korten.
De artikelen in dit magazine zijn volledig voor
rekening van de auteurs. Overname van (delen van)
artikelen en foto’s uit dit blad is alleen toegestaan met
toestemming van de redactie en met bronvermelding.
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De dagelijkse bezigheden van het
detachement worden opgeleukt door
creativiteit van de mensen onder ons.
Zo zijn er regelmatig interessante
activiteiten, worden plannen
gemaakt voor een Kerst met ruimte
voor bezinning en gezelligheid en
een feest met Oud & Nieuw als mooi
sluitstuk.
De dagelijkse werkzaamheden zelf
zijn te veel om op te noemen, maar
blijft ook een mooi schouwspel van
teamwerk. Allemaal zonder harde
opdrachten, maar simpelweg
gebaseerd op vertrek en aankomst
van vliegtuigen. Van baanvegers en
de meteoroloog tot en met de
monteurs en brandstof chauffeurs.
Mocht er iets stuk zijn aan de
vliegtuigen, dan komt er bijna
automatisch een club met specialisten in actie om dit weer te verhelpen.
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DETCO ATFME 11
Vervolgens zorgen de logistieke
afdelingen binnen het detachement
dat de tekorten weer aangevuld
worden. Wij allemaal worden op
onze beurt weer verzorgd door onze
mensen uit de “zorgstraat”.
Dus als Uit straks weer Thuis wordt,
dan mogen we trots zijn op wat we

gepresteerd hebben. We hebben als
team een relevante bijdrage geleverd
aan de strijd tegen ISIS. U als
thuisfront mag trots zijn op de
militair die dadelijk weer thuis komt,
maar zeker ook op uw zelf. Want
zonder uw steun waren wij als team
lang niet zo sterk geweest.

Dank u allemaal voor uw inzet.
Fijne feestdagen,
Luitenant-kolonel Ralph
Detachementscommandant ATFME DET 11
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Kero-heroes
Door rdsm Sietse

Wie net als ik denkt dat F-16 zonder meer bijgetankt kunnen worden als de brandstofmeter “low” aangeeft, zou een dagje mee moeten lopen met de mensen van POL. (POL staat voor Petrol, Oil and Lubrications, in gewoon Nederlands BOS: Brandstof, Olie, Smeermiddelen.) Niets is minder waar. Er komt geen
druppel kerosine in het vliegtuig die niet uit en te na is gefilterd, getest en beoordeeld.
Dat begint al als de kerosine wordt
aangevoerd op de vliegbasis. Een stuk
of 6 Jordaanse tankwagens komen
tegelijk aan om hun vracht te lossen.
De eerste zuivering vindt plaats
doordat een grote pomp de verse
kerosine door twee filters naar de
voorraadzakken (“bladders”) pompt.
Want waar je ondergrondse tanks zou
verwachten, liggen er gigantische
zakken op de grond die ieder tot
800.000 liter kerosine kunnen
bevatten. Als onze F16’s kerosine
nodig hebben , dan rijdt de POLtankwagen naar deze voorraadzakken
en wordt de kerosine door weer twee
filters naar de tankwagen overgeheveld. Dan is de brandstof dus al door

vier fijne filters gegaan! De POLtankwagen rijdt naar de Nederlandse
toestellen, maar dan mag er nóg niet
afgetankt worden. Dagelijks wordt er
uit elke tankwagen een monster van
de kerosine afgenomen en in een
laboratorium getest op zuiverheid,
statische elektriciteit, hoeveelheid
water, anti-ijsvormingsmiddel en
soortelijk gewicht. Elke dag opnieuw.
Alleen dan is de kerosine goed
genoeg om in de F16’s te doen.
“Kero-hero” Henk voert geroutineerd
de laboratoriumronde uit. Juist toen
alle tests gedaan waren (alles was
oké!) kreeg Henk telefoon dat een net
teruggekeerde F16 van nieuwe

brandstof voorzien moest worden.
Snel met de tankwagen naar de shelter
gereden en in no time werd eventjes
ruim 4000 liter bijgetankt. En andere
F16 moest juist leeggezogen worden.
Er mocht vanwege onderhoud geen
brandstof meer in het toestel zijn.
Toen het onderhoud gedaan was kreeg
Henk weer telefoon om deze F16 af te
tanken en ging er maar liefst een
dikke 6000 liter in.
Na zoveel tanken moest de tankwagen zelf weer worden opgetopt bij de
bladders. Ik ga het bedrag niet
noemen wat de pompbediende zei
toen ik vroeg wat die tankbeurt van
11500 liter kerosine ongeveer kostte,
maar je kunt er een leuke auto voor
uitzoeken!
Wat ik van belang vind, is het onder
de aandacht brengen van dit
belangrijke werk dat zo onzichtbaar
is. Onze kero-heroes doen hun werk
in stilte en zonder veel omhaal. Maar
het is indrukwekkend hoe precies en
accuraat ze werken. En niet ongevaarlijk, het is en blijft brandstof! Hun
bijdrage aan het vertrouwen dat
vliegers in de F16’s hebben is niet iets
waar je in eerste instantie aan denkt,
maar het is natuurlijk een cruciale
factor: Loepzuivere kerosine zodat de
motor goed blijft lopen. Daaraan
herken je de echt helden: zij die
zonder poeha hun werk goed doen.
Gewoon, omdat ze het zélf willen.
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Shop ‘till you drop
Hoe goed een detachement ook wordt voorbereid en toegerust vanuit Nederland, er zijn altijd spullen die
lokaal moeten worden aangeschaft. Dus heeft elk detachement z’n eigen verwerver mee. Bij Det11 is dat
Elt Joanne, zij inventariseert, onderhandelt, controleert en schaft aan wat andere leden van het
detachement nodig hebben.
Regelmatig doet Joanne inkopen in
Amman. Toen zij dit haar moeder
uitlegde, leek het die zó gezellig, dat
ze voorstelde om zelf naar Amman te
komen en dan samen een dagje te
gaan shoppen. Zo werkt het niet Ma,
Joanne struint bouwmarkten af op
zoek naar de juiste platen hout,

schroeven met een Philips-kop in
plaats van een Torx-kop, specifieke
schoonmaakmiddelen en stofzuigers
die zowel nat als droog kunnen
opzuigen. Daarna snel door naar de
kantoorboekhandel, want er is
behoefte aan speciaal tape, langere
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nietjes en inktpatronen voor de
printer. Op de terugweg moet er nog
een stapel beltegoed worden gekocht
en dan aan het eind van de dag weer
de lange autorit terug naar Snow City.
Daar aangekomen duurt het vaak nog
ruim een een tijdje.
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verwerver ook of bestaande contracten over de levering van diensten als
catering, wasserij, schoonmaak,
gebouwen en energie nog volstaan of
dat ze aanpassing behoeven.
Wekelijks is hier een vergadering
over. Als onze cateringmanager voor
speciale gelegenheden extra eten aan
moet schaffen, of als onze burgemeester ziet dat er het sanitair moet
worden verbeterd, dan gaat Joanne in
gesprek met de leverancier. Toen de
toegangsweg tot Snow City dringend
verbeterd diende te worden, trad de
verwerver in onderhandeling met
lokale aannemers om dat gedaan te
krijgen voor een redelijke prijs.

Onderhandelen met lokale ondernemers gaat in dit land altijd gepaard
met eten. Die gastvrijheid is erg
belangrijk, óók dat je die aanneemt.
Als je niet oplet, dan vliegen de kilo’s
erbij, aldus Joanne. Elke korting die
ze weet te bedingen, gaat dus
gepaard met een hoop calorieën. Als
verwerver is het zaak om in conditie
te blijven! Los van het punt dat je als
verwerver niet lekker shoppend door
de stad zwerft, zal je moeder het ook
niet fijn vinden om na elke shop-dag
weer een kilo zwaarder te zijn. Nee
Ma, wij gaan wel weer winkelen als ik
terug ben!
Rdsm Sietse

Nog een ding: in Jordaanse winkels
vind je geen vrouwelijk personeel.
Alles gebeurt door mannen. Joanne
kan wel vragen stellen, maar het
winkelpersoneel antwoordt de
mannen die met de verwerver zijn
meegekomen (bewaking, kassier).
Dat zijn we in Nederland niet
gewend. Sterker nog, in Nederland
zie je juist heel veel vrouwelijk
winkelpersoneel.
Er ligt enige druk op om met de juiste
spullen terug te komen naar het
kamp. De collega’s die spullen nodig
hebben moeten zo precies mogelijk
omschrijven wat ze nodig hebben.
Overigens gebeurt dit niet rechtstreeks bij de verwerver. De Matcel
van het Det (materiaalbeheer)
inventariseert alle behoeftes. Het
deel dat niet via Nederland te
verkrijgen is spelen ze door naar
Joanne en met deze boodschappenlijst gaat de verwerver vervolgens op
stap. En het is natuurlijk wel leuk
inkopen doen, als je alle spullen kunt
laten afrekenen door de kassier die
mee is (de man met een dikke buidel)
en de bewakers kunt vragen om alles
voor je te sjouwen. Dát zou moeder
dan weer wel waarderen natuurlijk.
Naast het lokaal aanschaffen van
benodigdheden, beoordeelt de
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Een dag uit het leven van
de MSO in Bamako, Mali
In Bamako, de hoofdstad van Mali, zijn van MINUSMA zowel de civiele tak als de militaire
tak gevestigd. Ik ben als Military Staff Officer (MSO) individueel op uitzending, dik zes
maanden uitgeleend aan MINUSMA. Ik leid hier een afdeling van 55 man met 34 nationaliteiten. Dat geeft een leuke en verrassende dynamiek.
Mijn dag begint in het MSO-huis dat
aan de Niger rivier ligt. De bewakers
en chauffeurs voor die dag begroeten
mij in het Frans en in het Bambara . Ze
brengen mij door de stoffige en
smoggy stad naar het hoofdkwartier
bij het vliegveld. Onderweg bekijk ik
de stratenvegers, vuilnismannen met
hun karretjes en ezeltjes, de straatverkopers, visschoonmakers, lassers,
dagloners en de vele gele rokende
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Mercedes taxi’s van 30 jaar oud.
Op HQ loop ik langs de security en
groet de bewakers in hun eigen taal,
het Bambara. Ik krijg er een glimlach
voor terug.
Afgelopen week was het Sinterklaas.
Ik leg dit fenomeen aan mijn
keyplayers uit tijdens de korte
dagstart. Ik toon een foto van
Sinterklaas en zwarte piet en strooi
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pepernoten rond. Iedereen lacht.
Humor is belangrijk in het snelle
battle rhythm. Overigens smulde
iedereen van de pepernoten!
Een van de kleurrijke collega’s hier is
Lansana, als stafadjudant geplaatst en
afkomstig uit Sierra Leone. Hij is een
indrukwekkende man door z’n zware
stem en met zijn Afrikaans Engels is
hij goed verstaanbaar. Hij weet veel en
gunt ons een inkijkje door zijn
Afrikaanse bril. Het is een gouden
vent, die je in elke eenheid nodig hebt

en wij hebben dat geluk.
De dagen gaan hier snel. We werken
van 07.15 tot 17.45 en daarna nog een
uur rijden door de drukke stad.
Gelukkig hebben we chauffeurs en
onderuit gezakt vraag ik me af wat de
kok bereid heeft voor eten. Om 19.00
uur schuif ik aan tafel en klets ik bij
met de andere Nederlandse MSO’s. Na
het eten kijken we gezamenlijk het
journaal. Ik sport nog een uurtje en ga
daarna slapen. Om 05.30 gaat de
wekker weer. Alleen op zondag
hoeven we niet te werken en is het,
tijd voor ontspanning.
Als MSO ben je individueel op
uitzending. Om me heen is het een
komen en gaan van collega’s. De
dynamiek in het MSO-huis verandert
daardoor steeds.

De afstand met thuis is op sommige
momenten lastig en iedereen ervaart
dat bij tijd en wijle. Het helpt dan om
er met elkaar over te kunnen praten.
Kerst vier ik dit jaar weliswaar zonder
familie, maar wel in 33 graden. Je zou
vergeten dat het ook hier december is.
Er is van alles in de maak om er een
bijzondere kerst van te maken. Dat
belooft wat!
* Boektip:
Om de Malinezen te begrijpen: ISBN
9789492037480, Maarten van Heems
Om de achtergrond van het land te
begrijpen door de laatste 250 jaar te
begrijpen: ISBN: 9780008126636,
Charlie English.
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Bericht vanuit FSE Mirage
Op FSE Mirage in de Verenigde Arabische Emiraten wordt zo nu en dan hard gewerkt, maar er is gelukkig
ook tijd om te ontspannen en deze bijzondere omgeving te bekijken. Enkele bijzondere plekken:

De Burj Khalifah

Hatta

Deze indrukwekkende toren speelde
ooit een rol in de film “Mission
Impossible- Ghost Protocol” van
2011. Met zijn ruim 800meter is de
Burj Khalifah een landmark dat

Hatta is een enclave van het emiraat
Dubai. Het is een toeristische plaats

De Grand Mosque

door het nabijgelegen Hadjargebergte. Het is er totaal anders dan al het
beton dat we gewend zijn van de stad

vanuit de gehele omgeving te zien is.
Als het echt helder is, kunnen wij ‘m
zien vanaf de vliegbasis. Helaas is het
hier vaak erg stoffig. Soms is er rond
de Burj Khalifah een lichtshow en die
gaat dan gepaard met muziek.
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Dubai. Ons bezoek aan de Hatta
mountain en een van de stuwmeren
was zeer de moeite waard.
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Als we in Dubai naar de Nederlandse
Ambassade moeten (om bijvoorbeeld
onze post op te halen), dan rijden we
langs de Sheikh Zayed Grand Mosque.
Dit is een prachtige moskee,
opgetrokken uit marmer. De vele
koepels en bijna ontelbare pilaren
die het gebouw dragen zijn schitterend ingelegd met bloemmotieven
en bladgoud. De bijgevoegde foto’s
geven een goede indruk hoe enorm
deze moskee is.

fse mirage

traditie een balk doorgezaagd en
hebben we er samen met onze coalitie
partners een heel gezellige avond van
gemaakt. Zo’n MIDterm is een mooie
gelegenheid om nog even voorbije
momenten de revue te laten passeren
en een blik vooruit te werpen op wat
we nog willen bereiken in de periode
die ons nog rest.
Kerst

Nog een paar weken en dan is het
Kerst. Geen witte kerst voor ons deze
keer, maar we staan wel stil bij de
Kerst. Samen met de Coalitie partners
belooft het een bijzondere tijd te
worden. Na Kerst en Oud&Nieuw gaat
het snel en zijn we binnen enkele
weken weer terug op Nederlandse
bodem. Vanaf FSE Mirage voor
iedereen prettige kerstdagen en een
bijzonder gelukkig en gezond 2019!

Tot zover iets over onze omgeving. Wij
van Det 23 hebben na 9 weken een
personeelswisseling gehad, want de
Second in Command functie is in
tweeën opgedeeld. AOO Rob hebben
we op 14 november uitgezwaaid en hij
is vervangen door AOO Dirk. Hij doet
de rest van de Det 23-tijd en het hele

Det 24. Uiteraard hebben we Rob goed
uitgegeten en hem bedankt voor zijn
inzet en collegialiteit. Het Atlantis
Hotel op het palmeiland Jumeirah
met zijn enorme aquarium was
hiervoor een prima plek.
14 November was ook de MIDtermdag
van Det 23. Uiteraard werd er volgens
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Even een vuiltje wegwerken
Door rdsm Sietse

De zuigkracht van een F-16-motor is zó krachtig, dat alles wat zich vóór een F-16 bevindt en los ligt onherroepelijk naar binnen gezogen wordt. Zolang dat wat zandkorreltjes zijn is het niet zo erg, maar alles groter dan
die zandkorrel brengt schade aan de motor. Het is dus van het grootste belang dat de start- en landingsbaan
zo schoon mogelijk zijn. Dat valt in een land als Jordanië niet mee. De ligging van de airbase, midden in een
droge woestijn, zorgt dat er erg veel steentjes en ander kleinkorrelig materiaal vrijelijk de baan op kan
waaien. Tel daar bij op dat er vlak bij de landingsbaan een openluchtstortplaats ligt van afval én de vaak
stevig waaiende wind, en het mag duidelijk zijn dat de start- en landingsbaan elke dag, een paar keer per dag,
schoongeveegd moet worden. Iedere keer als een F-16 een vliegbeweging gaat maken.
Dus hebben we veegwagens. Grote
sweepers die dagelijks 1, 2 of soms 3
keer de 4,2 kilometer lange baan op
en neer rijden om alle FOD (= Foreign
Object Debris, oftewel rondzwervend
vuil op de landingsbaan) te verwijderen. En natuurlijk chauffeurs die
achter het stuur zitten. Ik mag mee
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met Kpl Tymon, op een dag dat het
stevig waait en er niet veel vliegverkeer is. Het baanvegen gebeurt altijd
met twee veegwagens die versprongen rijden. Zo maken ze gezamenlijk
over een breedte van ongeveer 12
meter de baan schoon, voor een F-16
is dat genoeg. Eigenlijk is “vegen”
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niet de juiste term. De “veegwagens”
hebben vlak boven het wegdek
enorme blazers die al het kleine grut
wegblazen dat op de baan ligt.
Vandaar ook het versprongen rijden:
wagen 1 blaast het naar links en
wagen 2 blaast het nog vérder naar
links.
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Zodra de wagens de landingsbaan
naderen wordt er contact gezocht
met de verkeerstoren. Daar weten ze
of er veilig geveegd kan worden of
dat er vliegverkeer in aantocht is.
Volgens Tymon moet je als chauffeur
ook altijd zelf goed uitkijken, want
het overkwam hem meer dan eens
dat er alsnog een straaljager langs
kwam taxiën. Vreemd genoeg is zo’n
taxiënde vreemdeling ook voor de
mensen op de toren een verrassing.
Sommige piloten (van andere
landen) vertrekken alvast zonder de

toren te informeren. Gelukkig alleen
bij taxiën, niet als ze willen landen of
opstijgen. Nu is deze airbase niet zo
druk als Schiphol, maar alles moet
natuurlijk wel veilig gebeuren!
Na in een klein uur over de landingsbanen en taxibanen heen en weer
gereden te hebben is alles schoon
geblazen en zit de job er voor deze
keer weer op. Net als we terug willen
keren meldt de toren dat we gauw
aan de kant moeten, want er is
inkomend vliegverkeer in aantocht.

Twee terugkerende grote straaljagers
en daarna nog een VIP-toestel taxiën
na de landing vlak langs de veegwagen. Van zó dichtbij had ik deze
vliegtuigen nog niet gezien. Het zijn
erg indrukwekkende machines. We
bereiken veilig de parkeerplaats van
de veegwagens. Morgen weer een
dag, morgen weer vegen. En
overmorgen. En de dag erna. En de
dag dáárna. Want elke dag stijgen
onze F-16’s op. Ik zou willen dat m’n
huis zo schoon was.
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Genderadvies in Afghanistan
De Training, Advising and Assistance missie Resolute Support in Mazar-i-Sharif in Noord-Afghanistan
heeft tot doel militairen van het Afghaanse leger (ANDSF) te trainen en op te leiden. Het Afghaanse leger
kent een groeiend aantal vrouwelijke militairen. In 2023 moet hun aantal 10% uitmaken van het geheel.
Binnen Resolute Support is ook een (Nederlandse) Genderadviseur werkzaam. Zij ziet er op toe dat
VN-resolutie 1325 wordt nageleefd. De aanwezigheid van vrouwen zowel binnen als buiten de ANDSF
heeft namelijk een positieve uitwerking op de stabiliteit en veiligheid van het land. Of, zoals de generaal
b.d. John R. Allen het zegt: “No society has ever successfully transitioned from being a conflict-ridden
society to a developing society unless women were a part of the mainstream.” (vrij vertaald: Geen
samenleving kan overgaan van conflict naar ontwikkeling zonder dat vrouwen er deel van uitmaken)
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tie van het genderperspectief binnen de
secties in het hoofdkwartier van TAAC-N. De
Genderadviseur geeft ook voorlichting,
bijvoorbeeld dat de uitwerking van een
conflict op mannen heel erg verschilt van
het effect ervan op vrouwen en kinderen.
Dit bewustzijn zorgt ervoor dat het
implementeren van een genderperspectief
militaire voordelen oplevert, samen met
specifieke culturele aspecten. Een goede
samenwerking met andere adviesteams is
essentieel. Het integreren van het genderperspectief kan namelijk niet in totale
isolatie plaatsvinden, daarvoor is steun en
draagvlak nodig van de Afghaanse commandanten, staf en hun adviseurs.

Als genderadviseur ben je druk met zowel
beleids- als praktische zaken. Natuurlijk
moet er een human resources beleid zijn dat
ruimte biedt aan vrouwen, maar dan
moeten er ook kleedruimtes en
slaapgebouwen zijn voor vrouwen. Bij
verkiezingen moeten er vrouwelijke
controleurs zijn om vrouwelijke kiezers te
kunnen fouilleren. Alleen dan kan het
aantal vrouwelijke kiezers groeien in een
land als Afghanistan. In het voorjaar van
2019 zijn er verkiezingen voor een nieuwe
president.
Om te weten wat er speelt en nodig is, gaat
de Genderadviseur regelmatig in overleg
met commandanten en sectiehoofden en
bezoek zij per heli of per auto de opleidingsplekken. Ook ziet zij toe op de implementa-

De huidige Genderadviseur nam op 17
oktober na een goede HOTO de taken over
van de voorgangers Maj Joke en LTZ2 Miriam.
Vrouwen die als Genderadviseur aan de slag
gaan staan altijd met raad en daad voor
elkaar klaar. Zij vormen een bijzondere club
die zich kenmerkt door grote onderlinge
betrokkenheid. Het was bijzonder om voor
de eerste keer in contact te komen met
Afghaanse vrouwen die binnen het leger
werken. Zij volgen Engelse les, erg belangrijk
voor hun (groei) kansen binnen het leger.
In Afghanistan is het nog steeds niet
vanzelfsprekend dat vrouwen kiezen voor
een baan binnen het leger of de politie. Zij
kunnen dus alle steun gebruiken die we
kunnen leveren.

heeft in dat jaar in Bosnië een project met
vrouwenorganisaties opgestart. De impact
die een oorlog op mannen, vrouwen,
jongens en meisjes heft is enorm. Vrouwen
en kinderen zijn het kwetsbaarst. Toen zij
jaren later hoorde van een baan als
Genderadviseur is zij er meteen werk van
gaan maken.
Een uitzending is wel altijd 6 maanden. Dat
moet ook wel om een goede band op te
kunnen bouwen met de vrouwen en
mannen waar je mee werkt
Over dat project destijds in Bosnië zegt zij
het volgende: “In 2008 heb ik tijdens mijn
missie in Bosnië een project met vrouwenorganisaties opgestart. Ik heb toen de
impact van oorlog op van dichtbij meegemaakt. De afschuwelijke herinneringen die
veel vrouwen die ik daar gesproken heb
dagelijks met zich meedragen, hebben mij
extra gesterkt om voor de belangen van
kwetsbare groepen op te komen. Ik zit nu 4
weken in Afghanistan en ik weet nu al wat
mijn voorgangers bedoelen als ze zeggen
dat dit het meest bijzondere is dat ze in hun
loopbaan hebben gedaan en meegemaakt!”

Al in 2008 was de huidige Genderadviseur
geïnteresseerd geraakt in vraagstukken
rondom vrouwen in conflictsituaties. Zij
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Hoe komt die hagelslag
toch op m’n bord?
Door rdsm Sietse

Op elke uitzending heb je van die “vanzelfsprekende” afdelingen. Als uitgezonden militair vraag je je nooit
af hoe je die hagelslag bij je ontbijt kunt pakken, dat er stroom is in je fab of dat de toegangsweg is
voorzien van een nieuwe slijtlaag. Want dit vinden wij vanzelfsprekend. Natúúrlijk is er hagelslag,
uiteráárd kan ik m’n telefoon opladen en O? heeft de weg een nieuwe slijtlaag?? Pas als die hagelslag er
níet is, dan zie je ze opkijken en afvragen waarom dat zo is.
Logistieke zaken vinden we doodnormaal, terwijl het eigenlijk heel
bijzonder is dat het (grotendeels)
feilloos werkt! Het doet me denken
aan die sticker achter op grote
vrachtwagens: “Zonder transport
staat alles stil”, dat is op uitzending
niet anders. Om te weten waarom wij
hier in Jordanië nooit zonder spullen
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en voorraad zitten ging ik langs bij de
afdeling Luchttransportafhandeling.
In vaktermen: Cargo (Ralph, Linda),
Expeditie (Danny) en Movement
Coordination (Movcon, Johan).
Toegevoegd als chauffeur is Luchttransportpacker (LUTRA) Gerko.
Samen handelen zij alle transport
van en naar onze base af. Zij bepalen
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niet wát er komt of gaat, maar wel
dát het vervoerd wordt.
Hoe gaat dat in z’n werk? Laten we
(als fictief voorbeeld) dat pakje
hagelslag eens volgen.
Cateringmanager Erwin op Snow City
ziet zijn voorraad hagelslag slinken
en plaatst een bestelling in Nederland. Omdat het voor een eenheidop-uitzending is, springt men in NL
meteen in de houding om de
hagelslag zo snel mogelijk bij de
mannen en vrouwen op Snow City te
krijgen (ik zei al, dit voorbeeld is
fictief ). Ze brengen daarom de dozen
met hagelslagpakjes rechtstreeks
naar het militaire vliegveld in
Eindhoven en geven het af bij de
afdeling Luchttransportafhandeling
van Vlb Ehv. De medewerkers van die
afdeling gaan de hagelslag transportgereed maken: de dozen worden
gecontroleerd op inhoud en op wel/
geen gevaarlijke stoffen en krijgen
een sticker met barcode. Die wordt
gescand en vanaf dat moment is de
lading vanaf elke plek op de wereld te
volgen. Omdat in de barcode ook de
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bestemming staat aangegeven
weten de mensen van Luchttransport hier op de base dan al dat er
een lading hagelslag (of post, onderdelen, voertuigen, naamlinten,
munitie, you name it) in aantocht is.
In Eindhoven zet men de dozen
hagelslag bij alle andere spullen die
naar Jordanië moeten en dan is het
wachten op de zwakste schakel in
deze keten: de beschikbaarheid van
luchttransportcapaciteit. Defensie
koopt voldoende van die capaciteit
in, daar ligt het niet aan, maar soms
is er even geen plek in de ingehuurde toestellen en regelmatig komt
het voor dat onze eigen Defensie
KDC-10 met panne aan de grond
staat. Tsja, daar helpt geen enkele
afdeling Luchttransportafhandeling
aan. Zodra er maar een klein beetje
mee kan, dan wordt de vracht
volgens prioriteit ingeladen. Post

bijvoorbeeld, heeft prio 1, hagelslag
niet.
Met een kapotte KDC-10 wordt druk
gekeken of er nog ruimte is op
vliegtuigen die toch al de kant van
Jordanië op gaan, bijvoorbeeld van
bondgenoten. Niemand heeft er
belang bij dat een vracht ergens
langer blijft staan dan nodig.
In ons voorbeeld is de KDC-10 weer
gemaakt en de hagelslag kiest het
luchtruim. Enkele uren later landt
het vliegtuig op onze base en de
mannen en vrouw van de Cargo/
Expeditie/Movcon staan met
vorkheftrucks en vrachtwagens klaar
om het toestel leeg te halen. Daar
hoort ook een hoop papierwerk bij.
Leeghalen moet zo snel mogelijk,
want de vracht die klaar staat om
terug te gaan naar NL moeten ze ook

nog weer inladen. Wéér een hoop
papierwerk! En een vliegtuig is het
duurst als-ie aan de grond staat, dus
alles moet zo snel mogelijk.
De aangekomen lading wordt naar
de Cargotent gebracht. Linda en
Ralph pakken het uit en sorteren
alles uit. Elke barcode wordt
gescand, zodat overal ter wereld is te
zien dat de vracht is aangekomen op
de plaats van bestemming. Onze
hagelslag zit er ook tussen en
chauffeur Gerko zorgt dat de dozen
worden afgegeven bij Erwin de
cateringmanager.
De volgende ochtend bij het ontbijt
heeft niemand door dat de hagelslag
bijna op was. Bijna!
Dank, vrachtafhandelaars van Det11,
zonder jullie inspanning staat hier alles
stil.
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FSE mirage

Marineman op
het land
Ik ben Dirk Jan, adjudant van de logistiek dienst administratie bij de Koninklijke Marine.
Gehuwd en vader van 2 volwassen kinderen.
In Nederland ben ik geplaatst bij de
Auditdienst Rijk te Den Haag en nu
voor 6 maanden uitgezonden naar
FSE Mirage.
Dit is mijn eerste uitzending op
land. Ik ben tot nu toe weg geweest
met de luxe jachten van de marine,
waar je alles meeneemt wat je nodig
hebt.
Dat is wel even wennen. Als je aan
boord iets tekort komt, ga je naar de
magazijnbeheerder. Hier ga je even
naar “het dorp” (Dubai) om de
spullen zelf te kopen. Een groot
verschil met de marinewereld.
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Mijn uitzending is anderhalve rotatie
(6 maanden). Halverwege rotatie 23
ben ik ingevlogen en heb mijn
marinecollega Rob afgelost. Daar
stond ik dan ineens tussen allemaal
luchtmachters. Ik kon de marinetradities overboord gooien, en wennen
aan andere begrippen. Het is
wennen om in de nacht wakker
gehouden te worden door het geronk
van vliegtuigmotoren in plaats van
het geruststellende gebrom van
dieselmotoren. Ook hoor ik hier de
Imam om 0500u ’s ochtends de
mensen oproepen tot gebed.
Maar de collega’s van de luchtmacht
hebben me geweldig goed
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opgevangen en gezorgd dat ik me
meteen thuisvoelde.
Het leven en werken op FSE Mirage
bevalt prima. Geen dag is het zelfde
en elke keer zijn er nieuwe verrassingen. Dat maakt het werken op een
uitzending juist leuk en uitdagend.
Binnenkort gaan we Kerst en de
jaarwisseling vieren tussen met de
coalitiepartners van Australië,
Engeland en Nieuw Zeeland. Dat
wordt leuk! Ik verheug me er op.
Nu alvast voor iedereen fijne
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar gewenst en een hartelijke groet,
AOO Dirk Jan
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Vliegtuigonderhoud
Hoe is eenvoudig uit te leggen wat de mensen van Vliegtuigonderhoud doen aan vliegtuigonderhoud?
Dat valt meteen al niet mee. Want een vliegtuig is als het ware opgeknipt in onderdelen, die ieder een eigen
benadering vergen. Je hebt Vliegtuigonderhoud Algemeen (alles aan het vliegtuig wat een andere afdeling
niet doet), Avionica, Motoren en Bewapening. Avionica en Motoren onderhouden respectievelijk de
elektronica en de motor en startsystemen. Als je Vliegtuigonderhoud Algemeen als een oudere broer
beschouwt, dan zijn die anderen de puberende broertjes. Soms lastig, maar we houden wel van elkaar.
genoemde afdelingen prepareren om
een nieuwe motor ingebouwd te
krijgen: een klus waar 6 man zo’n 4
uren mee bezig zullen zijn: de afdeling
AVT (Electromonteurs) en de afdeling
Motoren. Na getest te zijn wordt het
vliegtuig weer aangeboden aan het
Squadron en kan hij weer vliegen. Tot
zover een uiterst vereenvoudigde
uitleg over de afdeling Vliegtuigonderhoud. Zelf vinden wij het een
prachttaak!
Onze reguliere taak is het standaard
onderhouden van een vliegtuig. Periodieke inspecties die gekoppeld zijn
aan vlieguren en datum. Vergelijk het
met de tienduizend kilometer beurt
van uw auto. Maar regelmatig gebeurt
er iets dat niet gepland is. Uw auto
heeft ook wel eens een mankement
tussen de beurten door. Als je met een
operatie zoals hier Inherent Resolve
druk bent, wil je zo min mogelijk van
deze verrassingen. Hoe gaan wij om
met zo’n gebeurtenis? Ik geef een
voorbeeld:
Stel, de piloot is met zijn missie bezig
en in zijn scherm verschijnen ineens

allerlei toeters en bellen. Vervolgens
ziet hij de motor van zijn eigen
vliegtuig voorbij komen (dit is een
voorbeeld hè!). Oprecht problematisch. Zijn checklist geeft aan “ga zo
snel mogelijk landen” en de piloot zal
dit zelf ook willen. Na de landing geeft
de vlieger aan een debriefer door dat
de motor is verdwenen. “Dat is niet
best!”, zegt de debriefer en waarschuwt ons van Vliegtuigonderhoud.
Wij bestellen dan snel een andere
motor, controleren draaiuren en
plannen het vliegtuig in voor
reparatie. De monteurs zullen het
vliegtuig in samenwerking met

Hier in het Midden Oosten werken we
in een hele prettige sfeer samen met
monteurs afkomstig van de vliegbases
Leeuwarden, Volkel en Woensdrecht.
Namens hen allemaal een hartelijke groet,
Willem
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groet en oproep

OPROEP: Het betrekken van de relatie
bij het terugkeergesprek na uitzending
Zorg na uitzending
Een uitzending vraagt niet alleen veel
van de uitgezonden militair, het heeft
ook invloed op het thuisfront van de
militair. De periode na uitzending
vraagt om aanpassing van de militair
en van het thuisfront en wordt
omschreven als de re-integratiefase.
In het kader van zorg na uitzending
worden alle uitgezonden militairen
uitgenodigd voor een
terugkeergesprek. Dit gesprek wordt
gehouden met een
bedrijfsmaatschappelijk werker van de
Dienst Bedrijfsmaatschappelijk Werk
van Defensie. Door middel van dit
gesprek wordt samen met de militair
besproken hoe de aanpassing in
Nederland verloopt met betrekking
tot de terugkeer op het werk en in de
thuissituatie.
Aandacht voor het thuisfront
Defensie, de maatschappij en de
politiek hebben steeds meer aandacht
voor het welbevinden van het
thuisfront van de militair. Een goed
functionerend thuisfront is zeer
belangrijk voor het welzijn en

functioneren van de militair. Het
thuisfront heeft immers ook een
uitzending op geheel eigen wijze
beleefd.
De dienst Bedrijfsmaatschappelijk
Werk ( BMW) biedt daarom het
gezamenlijk terugkeergesprek aan
waarbij de relatie van de militair
uitgenodigd wordt om samen met de
militair naar het terugkeergesprek te
komen.
Wat houdt het gezamenlijk
terugkeergesprek in?
Tijdens het gezamenlijk
terugkeergesprek wordt gezamenlijk
teruggeblikt en stil gestaan bij de
ervaringen van de militair en van de
relatie over de periode tijdens
uitzending en over de periode van
terugkeer na uitzending binnen de
thuissituatie. Door het delen van deze
ervaringen maakt dat er wederzijds
begrip voor elkaars situatie kan
ontstaan wat een positieve werking
heeft op de onderlinge steun en
daarmee op de relatie. Eventuele
klachten en/of problemen kunnen
met de bedrijfsmaatschappelijk

werker worden besproken. Indien
gewenst kan een gepast hulpaanbod
gedaan worden.
Wie verzorgt het gezamenlijk
terugkeergesprek?
Het gezamenlijk terugkeergesprek
vindt plaats onder begeleiding van
ervaren bedrijfsmaatschappelijk
werkers
(burger en militair).
Aanmelden kan nu!
Bent u als militair onlangs
teruggekeerd van uitzending? En heeft
u en uw relatie behoefte aan een
gezamenlijk terugkeergesprek? Dan
kunt u dit kenbaar maken bij de
planning van de Dienst
Bedrijfsmaatschappelijk Werk:
Planning@mindef.nl
Wij zullen het gezamenlijk
terugkeergesprek inplannen. Daarbij
houden we zoveel mogelijk rekening
met de reistafstand door het gesprek
te laten plaatsvinden op een
defensielocatie, indien mogelijk, bij u
in de buurt.

Kerstgroet
Lieve papa, onze kerst is niet compleet zonder jou,
wanneer je terug bent doen we het samen nog eens over.
Liefs xxx Jurre en Vaya
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Noot van de redactie

Veldpostregeling

Adressering

De teksten komen in beginsel uit de uitzendgebieden en
worden zoveel mogelijk in originele vorm geplaatst, tenzij
de redactie, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen,
anders besluit. De in de Uit&Thuis front opgenomen
artikelen weerspiegelen niet per definitie de visie van de
luchtmachtleiding. Aan de inhoud kunnen geen rechten
worden ontleend. Overname van artikelen is slechts
toegestaan met toestemming van de redactie en bronvermelding. Overigens worden artikelen en foto’s van het
thuisfront ook zeer op prijs gesteld.

Vanuit Utrecht wordt éénmaal per
week post verzonden naar de
missiegebieden. De duur vanaf de
Militaire Post Organisatie (MPO) naar
de persoon in het missiegebied
bedraagt maximaal twaalf werkdagen.
Alle poststukken waarin zich goederen
bevinden, moeten voorzien zijn van
een volledig ingevulde douaneverklaring CN22 (te verkrijgen op elk
postkantoor).

Regel 1: Rang, Naam, Voorletters
Regel 2: Werknemers I.D.
(peoplesoft nummer)
Regel 3: Eenheid
Regel 4: NAPO nummer
Regel 5: 3509 VP Utrecht

Contactadressen:
SITCEN:

Het eerste aanspreekpunt voor de uitgezonden militair en
zijn/haar relaties met problemen of vragen in de thuissituatie of in het buitenland is het Situatiecentrum Koninklijke
Landmacht (SITCEN). Het SITCEN is 24 uur per dag
bereikbaar vanuit Nederland, Duitsland of België:
00800-23262692 (niet gratis met GSM). Vanuit alle overige
landen is het SITCEN bereikbaar op het volgende nummer:
+31-30-2236000 (niet gratis).
OPCEN Klu (alleen voor ATF ME/FSE Mirage):
Het eerste aanspreekpunt voor de uitgezonden militair en
zijn/haar relaties van ATF ME en FSE Mirage met problemen
of vragen in de thuissituatie of in het buitenland is de desk
van het Operatiecentrum Koninklijke Luchtmacht
(OPCEN KLU).
OPCEN Klu is 24 uur per dag bereikbaar: +31 (0) 76 544 7777.

Vragen en informatie

Voor vragen en informatie kunt
u terecht bij de Militaire Post
Organisatie op werkdagen tussen
07.30 uur en 16.00 uur.

NAPO-nummers

Elk uitzendgebied en elk detachement
heeft een eigen NAPO-nummer. Deze
nummers zijn helaas af en toe aan
veranderingen onderhevig door
verhuizingen, naamsveranderingen,
en dergelijke. Op de website van de
MPO vindt u het meest actuele
overzicht van alle NAPO nummers.
Hiervoor gaat u naar www.defensie.nl/
onderwerpen/thuisfront/inhoud/
praktisch/post.

Telefoon: 030-2877020
Fax: 030-2877028
E-mail: mpo@mindef.nl
Vluchttijden

Vluchttijden zijn te zien op Teletekstpagina 765 (Nederland 1, 2 en 3).
Hier krijgt u de meest recente tijden
en wijzigingen te zien.
Sectie Communicatie CLSK
Postbus 8762, 4820 BB Breda
Telefoon: (076) 544 71 32

OPCEN/BPZ (Bureau Operationele Personeelszaken)
Voor overige zaken aangaande (individuele) uitzendingen
waaronder missevoorbereiding, afwikkeling en thuisfrontzaken kunt u contact opnemen met de medewerkers van
het Bureau Operationele Personeelszaken van het
Operatiecentrum Commando Luchtstrijdkrachten
(#CLSK/PLV C-LSK/DO/OPCEN/SOPS/BPZ;
P68771@mindef.nl) of 076-5447720/076-5447750,
Postbus 8762, 4820 BB, Breda.

Social Media Koninklijke Luchtmacht
Kijk ook eens op de facebookpagina van de Koninklijke Luchtmacht.
Op www.facebook.com/Luchtmacht posten wij regelmatig berichten met foto’s en/of filmmateriaal.
U kunt ons ook volgen op Twitter via @Kon_Luchtmacht en op ons Instagram-account Koninklijke Luchtmacht.
Sinds kort hebben wij tevens onze eigen ‘Koninklijke Luchtmacht’-pagina op LinkedIn.
Tips en ideeën om dit magazine te verbeteren kunt u e-mailen naar lucoinfo@mindef.nl
Namens de redactie van Uit&Thuisfront
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