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Twintig jaar geleden, in 1992, 
stichtte Jo Huybens met enkele 
vrijwillige enthousiastelingen 

onze vereniging “Dakota 
Documentatiecentrum van de 15 
Wing Luchttransport” op. Enkele 
van de vrijwilligers van het eerste 
uur zijn vandaag nog actief in onze 
vereniging, velen hebben echter 
moeten afhaken wegens hoge leeftijd 
of om gezondheidsreden. Gelukkig 
kwam er in de loop der jaren af en toe 
een nieuwe vrijwilliger opdagen. 
Op twintig jaar werd veel verwezenlijkt: 
patrimonium van de 15 Wing met drie 
vliegtuigen, verhuis van een zolder naar 
onze huidige ruime locatie, inrichting 
van een gezellige ontmoetingsruimte 
met bar en pergola, tentoonstelling 
over 60 jaar geschiedenis van de 15 
Wing, digitalisering van een uitgebreid 
archief, publicatie van 56 nummers 
van ons tijdschrift Dakota News.
Wij zijn onze gewezen en huidige 
vrijwilligers zeer dankbaar en hopen 
dat een jongere generatie met “een 
hart voor de 15 Wing” zal aantreden 
om het leven en werk dat 20 jaar 
geleden begon in de komende 20 jaar 
verder te zetten.
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Il y a vingt ans, en 1992, Jo 
Huybens fondait avec quelques 
bénévoles enthousiastes notre 

association «Dakota Centre de 
Documentation du 15 Wing». Certains 
bénévoles de la première heure sont 
encore toujours actifs dans notre 
association, beaucoup d’autres on 
malheureusement dû décrocher en 
raison de leur âge avancé ou pour 
des raisons de santé. Heureusement, 
quelques nouveaux bénévoles ont 
rejoint nos rangs durant les années 
passées.
Bien des choses ont été réalisées 
en vingt ans: trois avions pour le 
patrimoine du 15 Wing, déménagement 
depuis un grenier vers notre spacieux 
local actuel, aménagement d’espace 
de rencontre agréable avec bar et 
pergola, exposition relatant 60 ans 
d’histoire du 15 Wing, digitalisation 
d’archives considérables, publication 
de 56 numéros de notre magazine 
Dakota News.
Nous sommes infi niment 
reconnaissants envers nos bénévoles 
anciens et actuels, et espérons que la 
jeune génération nous rejoindra avec 
«un cœur pour le 15 Wing» afi n de 

Twintig jaar geleden, in 1992, Twintig jaar geleden, in 1992, T
Editoriaal

Dat de VZW Dakota leeft blijkt uit 
de rubriek “Dakota Flash” van onze 
directeur Jos Ackermans die in elke 
editie van Dakota News gepubliceerd 
wordt. 
Veertig jaar geleden zette commandant 
Charles Vingerhoets de CH-01, de 
eerste van de twaalf pas aangekochte 
Hercules C-130’s, aan de grond op 
Melsbroek. Onze hoofdredacteur A. 
Vermeesch beschrijft in de rubriek 
“Geschiedenis” wat op 25 juli 1972 
gebeurde en ging opzoek naar wat er 
aan die historische gebeurtenis vooraf 
ging. 
Door plaatsgebrek werd in ons vorig 
nummer van december 2011 geen 
informatie gegeven over het verloop 
van het A400M-programma. Daarom 
geeft onze redacteur Mike Arren in de 
“Grizzly story 5” de vooruitgang sedert 
juli 2011. 
In de rubriek “Dakota sprak met” laat 
onze hoofdredacteur een van onze 
meest trouwe bezoekers aan het 
woord: Jacques Vandemeulebroek. 
Hij is en was er bij toen onze Dakota, 
waarop hij als piloot bij Legend-Air 
gevlogen had, in maart 2011 van 
Middelkerke naar Melsbroek werd 

getransporteerd.
Na het tragische busongeval in 
Zwitserland op dinsdag 13 maart 
stonden alle diensten en onderdelen 
van de 15 Wing drie dagen lang 
ter beschikking van de ouders en 
familieleden van de slachtoffers. 
Hoe het personeel van de 15 Wing 
zich inzette en zich bij dit drama zeer 
betrokken voelde kan u lezen in de 
rubriek “De 15 Wing vandaag”.

René Hoeben
Voorzitter

De meeste van onze trouwe leden 
betaalden reeds hun bijdrage voor 2012 
en ontvingen hun lidkaart reeds vroeger 
of vinden ze ingesloten bij deze Dakota 
News. De anderen bieden wij graag 
de mogelijkheid alsnog, vóór eind mei 
2012, 15 euro te storten op ons rekening 
BE11 4381 0641 2148. Zo hernieuwen 
ze hun lidmaatschap en ontvangen zij 
verder ons ledentijdschrift. Wij danken 
van harte iedereen die ons door zijn 
bijdrage de mogelijkheid biedt ons 
werk voort te zetten en onze projecten 
te verwezenlijken.

prolonger durant une autre vingtaine 
d’années la vie et le travail entamés 
voici deux décennies.
La rubrique «Dakota Flash» de notre 
directeur Jos Ackermans, publiée dans 
chaque édition du Dakota News, est 
bien la preuve que notre asbl Dakota 
est une réalité.
Il y a quarante ans, le commandant 
Charles Vingerhoets posait le CH-01, 
premier des douze Hercules C-130 
belges sur la piste de Melsbroek. Dans 
la rubrique «Histoire», notre rédacteur 
en chef, A. Vermeesch, nous décrit ce 
qu’il se passa le 25 juillet 1972 et ce qui 
précéda cet événement historique.
Faute d’espace disponible dans 
notre numéro de décembre 2011, 
nous n’avons pas été en mesure de 
vous fournir des informations sur le 
déroulement du programme A400M. 
C’est pourquoi notre rédacteur Mike 
Arren nous relate dans le «Grizzly 
story 5» les progrès depuis juillet 
2011.
Dans la rubrique «Dakota s’est 
entretenu avec», notre rédacteur en 
chef cède la parole à l’un de plus fi dèles 
visiteurs: Jacques Vandemeulebroek. 
Il était présent lorsque notre Dakota, 

avec lequel il avait volé en tant que 
pilote à la Legend-Air, fut transporté 
de Middelkerke à Melsbroek.
Suite au tragique accident de bus 
en Suisse le mardi 13 mars, tous les 
services et escadrilles du 15 Wing 
furent mis à la disposition des parents 
et membres des familles durant trois 
jours. Dans la rubrique «Le 15 Wing 
aujourd’hui» vous lirez comment le 
personnel du 15 Wing s’est mobilisé 
et à quel point il s’est senti concerné 
par ce drame.

René Hoeben
Président

La plupart de nos membres ont déjà 
fi dèlement versé leur cotisation pour 
2012. Ils ont reçu leur carte de membre 
ou la trouveront jointe à ce Dakota News. 
Les autres ont encore la possibilité de 
verser 15 euro sur notre compte EB11 
4381 0641 2148, d’ici la fi n mai 2012 au 
plus tard. Ce faisant, ils renouvellent 
leur adhésion et recevront les numéros 
suivants de notre magazine. Nous 
remercions chaleureusement toutes 
ces personnes dont la contribution 
nous permet de poursuivre notre travail 
et réaliser nos projets.
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Dakota Flash
Bezoeken in 2011
De 15 Wing ontving in het voorbije jaar 
62 groepen bezoekers, waaronder 18 
scholen. Samen telde die groepen 
ongeveer 1.800 personen.
Van die 62 groepen waren er 27 
die na het bezoek van de 15 Wing 
ook het Dakota Historisch Centrum 
bezochten; ongeveer 820 personen. 
Naast deze 27 groepen ontving wij 
nog 18 groepen die enkel het Dakota 
documentatiecentrum bezochten; 
ongeveer 570 personen.
De VZW Dakota kreeg dus 45 
groepsbezoeken met ongeveer 1.390 

personen. Daarnaast ontvingen wij, 
naast onze trouwe klanten nog heel 
wat individuele bezoekers. 

Werkbezoek aan KLM/AELR
Om informatie te zoeken 
voor twee projecten van ons 
documentatiecentrum (het FATAC-
boek en de Expo DC-3) trok een 
team op 19 januari naar het Koninklijk 
Leger Museum te Brussel. De oogst 
was echter aan de magere kant, 

zeker wat de FATAC betreft. In de 
bibliotheek van de Sectie Luchtvaart 
werden interessante boeken over de 
DC-3 ontdekt, maar ze mochten niet 
uitgeleend worden. Gelukkig vonden 
wij de twee boeken in de VSA bij 
Amazon.com: “The plane that changed 
the world” en “Dakota at war”.

Restore Dakota
Op maandag 23 januari: keerpunt in de 
restauratie. Het team van de Aircraft 
Recovery Flight uit Bevekom was weer 
van de partij om met een grote kraan 
de twee vleugels van onze Dakota 
om te draaien en de staart verticaal 
te plaatsen. Nu kunnen de mannen 
van Restore Boxcar en de studenten 
van ZAVO vol moed beginnen aan het 
tweede grote luik van de restauratie. 
In de kranten De Standaard en Het 
Nieuwsblad van 15 maart verscheen 
een artikel over het eindejaarsproject 
van de leerlingen van de secondaire 
technische school ZAVO.

Leden schrijven ons
Michel Mandl, gewezen stafchef van 
de Luchtmacht: “Gefeliciteerd met 
jullie prachtig en interessant tijdschrift 
Dakota News”.
Karel Servranckx, burgemeester 
van Steenokkerzeel: “Hartelijk dank, 
omdat u – door uw bijdrage - van onze 
“Dag van de nieuwe inwoner” een 
groot succes hebt gemaakt”.
Luc van der Laan: “Nogmaals dank 
voor het bezoek aan de VZW Dakota. 
Ik ben momenteel bezig met het lezen 
van Dakota News nr 53 en 54. De 
artikels zijn heel interessant. Wat een 
werk, de 15 Wing mag hypercontent 
zijn!”

Roger Verbeeck, ancien 15 Wing en 
FATAC: “Profi ciat met Dakota News 
nr 55. Mooie verhalen en prachtige 
layout. Mijn aandacht gaat natuurlijk 
ook uit naar het boek in wording over 
de FATAC. Alleen hoop ik dat ook de 
laatste periode, met name die van juni-
juli 1967 aan bod zal komen en liefst 
met getuigenis van zij die deze periode 
meemaakten en doorstonden”. 
Franz Gilson, ancien 15 Wing en 
FATAC: “Veel waardering en dank 
omdat jullie het aandurven om het 
verhaal van de bemanningen 15 
Wing in de FATAC te schrijven. Ik 
beleefde drie periodes 
bij de 
FATA C 
e n 
geef u 
graag 
d e 

i n f o r m a t i e 
waarover ik nog 
beschik”.
Roger Lams, voorzitter van het KBAM: 
“Wij danken jullie van Dakota, voor de 
toffe ontvangst en zeer gesmaakte 
rondleiding in jullie prachtig museum. 
Het was opmerkelijk hoe geanimeerd 
de gesprekken verliepen tussen beide 
teams en dit belooft voor de vruchtbare 
samenwerking in de toekomst”.
Tom Casier, ex-piloot C-130 in de 
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15 Wing: “Een dikke merci voor het 
prachtig interview in de Dakota News nr 
55. Eind januari kreeg ik goed nieuws 
van de chef-piloot van Southwest 
Airlines in Dallas: ik ben aangenomen 
als piloot bij de maatschappij waar ook 
mijn echtgenote Lara vliegt. Slechts 
140 van de 5.000 kandidaten mogen 
beginnen en daar zit een Belgske bij!
Kevin Dewilde: “Ik wil jullie graag 
van harte bedanken voor het feit dat 
jullie de Dakota LX-DKT van de fi nale 
ondergang hebben gered en een 
waardevolle bestemming trachten te 
geven. Dit betekent heel wat voor onze 
familie. Verder zou ik graag informeren 
naar de actuele status van het toestel 
en eventuele bezoekmogelijkheden, ik 
zou haar graag nog eens van dichtbij 
zien na al deze jaren en geschiedenis. 
Vriendelijke groeten, Le Petit Prince & 
Co”.
Johny Stiers, oud-paracommando, 
stuurde ons volgende mail: “Op 
maandag 6 februari, brachten mijn 
vier collega's en ik een aangename 
namiddag door in het Dakota 
museum.
De heer Axel Vermeesch is 
een aangename gastheer en 
gepassioneerd verteller.
Het weerzien met de C-119 en DC-3 
waarmee we onze missies uitvoerden 
was een zeer emotioneel moment. We 
waren van de lichtingen 1959, 1960 
en 1965, die zendingen uitvoerden 
in Congo met deze vliegtuigen van 
de 15 Wing. Men beseft niet altijd 
dat de para’s hun opdrachten nooit 
zouden kunnen uitvoeren zonder de 
15 Wing en dat de 15 Wing ook een 
beetje bestaat omdat de para’s er zijn. 
We komen graag terug, al was het 

maar voor een toffe babbel en om de 
fi lmpjes over de verschillende missies 
nog eens rustig te kunnen bekijken.
Willy Cosyns: “Hartelijk dank voor het 
opsturen van het kenteken “Tien jaar 
Embraer”. Je beseft niet welk plezier 
me dat geeft. Daarom heb ik ook mijn 
lidgeld vernieuwd, niettegenstaande 
de dokters mij geen jaar meer geven. 
Ik vecht reeds acht jaar tegen kanker. 
Veel succes met de restauratie van 
jullie Dakota”.

De VZW Dakota dankt:

Thierry Ravet, zoon van onze 
overleden medewerker Jean-Pierre 
Ravet, voor het schenken van drie 
schilderijen op doek van Congolese 
kunstenaars. Thierry is sinds enkele 
maanden een van onze vrijwillige 
medewerkers.
Cyriel Van Vlierberghe die ons de 
DVD’s “Dakota DC-3 a legend” en “C-
130 Hercules, le plus polyvalent des 
transporteurs” schonk.
Bob Ceuleers, ancien 15 Wing, voor 
de schenking van een “pilot’s stick C-
119”. 
Paul Gielis, Thierry Calbert en 
Vincent Carpentier, drie piloten 
Embraer die ter gelegenheid van hun 
afscheid van de 15 Wing en van de 
Luchtmacht elk een milde gift van 150 
euro deden.
De Belgian Air Force Ladies Club 
voor de schenking van 50 euro ter 
gelegenheid van hun Kerstbazar en 
Christmas Tea 2011 die plaats vond in 
onze lokalen.

Piet Velghe, ancien 15 Wing, voor het 
schenken van “headset” C-119, een 
“public address” microfoon DC-3 en 
een “pilots knee pad”.
Mr Thielens, 15 Wing, die ons 
zijn blauwe UNAMIR-muts en een 
gevechtsuniform bezorgde samen 
met een kunstig bewerkt Congolees 
tafeltje met vier stoeltjes
Christian Vandersleyen, vroeger 
mede-eigenaar van onze DC-3, voor 
het schenken van het “anti-collision 
light” van de DC-3.
De KBC-senioren uit Brussel, die 
50 euro schonken bij hun bezoek aan 
Dakota op 15 maart.

Oprichting van de
“Belgian Air Force 

Association”

Op 2 september 2011 werd 
in het Huis der Vleugels te 

Brussel de “Lift-off” gegeven van  
de Belgian Air Force Association 
(BAFA). De voorzitter, generaal b.d. 
G. Vanhecke, gaf een uiteenzetting 
over de aanleiding, het ontstaan en 
de doelstellingen van deze nieuwe 
vereniging. 
Het doel van de BAFA is de waarden 
van de Belgische Luchtmacht bij haar 
leden, de burgerbevolking en alle 
geïnteresseerden te belichten; nauwe 
contacten en steun te onderhouden 
met de Luchtmacht; de geschiedenis 
en tradities van de Luchtmacht 
te bewaren en te belichten; de 
vriendschapsbanden te bevorderen 
tussen de leden; en nauwe banden te 
onderhouden met 
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40 jaar geleden : 
De eerste Hercules C-130H

komt aan in 15 Wing

Melsbroek, dinsdag 25 juli 1972

Vanaf 15u staat al het personeel van de 15 Wing Luchttransport staat 
op de tarmac of aan de militaire luchthaven Batavia in Melsbroek. De 
eerste van de twaalf aangekochte Hercules C-130 vliegtuigen zal ieder 
moment landen! Het is 15u30 als commandant Charles Vingerhoets het 
splinternieuwe toestel               CH-01 aan de grond zet en taxiet naar 
de parking van Batavia. Acht bemanningsleden zijn aan boord: piloten C. 
Vingerhoets, J. Van den Bossche, navigators R. Roose en F. Huggenberger, 
system operators A. Devisscher en M. Géruzet en de loadmasters J Delsaux 
en A. Verhelst. Ook drie technici van de 15 Wing vergezellen de eerste 
levering: F. Van Waeyenbergh, R. Baeb en K. Brondel.
Twee mannen van Lockheed vergezellen de bemanning. Zij zullen 
gedurende enkele maanden de 15 Wing bijstaan bij de opleiding van de 
andere bemanningen: piloot Whitton en fl ight engineer Reynolds.

De fabrikant Lockheed 
(Marietta, Georgia VSA) 
leverde het toestel af op de  

luchtmachtbasis Dobbins AFB. Van 
daar stijgt de CH-01 op 24 juli op voor 
de vlucht naar Melsbroek die 12u30 zal 
duren met tussenlandingen in Gander 
(Canada) en Shannon (Ierland). 
Als de bemanning uit het vliegtuig 
stapt applaudisseren personeel van 
de 15 Wing en van het Regiment 
Paracommando vanop de terrassen 
van Batavia. De fi ere bemanning wordt 
begroet door generaal M. Desmet, 
commandant van de Tactische 
Luchtmacht, kolonel G. Terlinden, 
stafchef HK Commando Tactische 
Luchtmacht en Luitenant-kolonel M. 
Terlinden, bevelhebber van de 15 Wing. 
Nadat 20 ton onderhoudsmateriaal 

en wisselstukken zijn uitgeladen, 
kan iedereen de reusachtige 
Hercules bezichtigen. Zoals de 
gevechtsvliegtuigen van 
de Belgische Luchtmacht, 
is ook de nieuwe C-130 
geschilderd in donker 
groene en bruine NAVO-
camoufl agekleuren. De 
Koude Oorlog woedt 
immers nog volop, 
niemand kan vermoeden 
dat minder dan twintig 
jaar later het IJzeren 
Gordijn, de Muur van 
Berlijn, het Warschaupact 
en de Sovjet-Unie niet 
meer zouden bestaan. Pas in 1990 
zou de C-130 in glanzend licht grijs 
geschilderd worden.

Wat deze 25 juli vooraf ging 

Eerste ronde: de industrie
Reeds in 1962 begonnen Europese en 
Amerikaanse vliegtuigconstructeurs 
de West-Europese ministers van 
Defensie te benaderen om de militaire 
transportvliegtuigen van het type 
N-250 Noratlas en C-119 Flying 
Boxcar te vervangen door moderne 
toestellen. In België ging het om de 
vervanging van 33 C-119 vliegtuigen, 
geleverd vanaf 1952 in het kader van 
de Amerikaanse militaire hulp. De 
constructeur Fairchild bouwde de C-
119 voor een levensduur van 12 jaar 
en 6.000 vlieguren of 500 per jaar. 
Voor de NATO en onze regering 
was de uitvoering van programma’s 
ter vervanging van de verouderde 

gevechtsvliegtuigen Hunter, 
Thunderstreak F-84F en Thunderfl ash 
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40 jaar geleden : 
De eerste Hercules C-130H

komt aan in 15 Wing

RF-84F door de Starfi ghter F-104 en 
de Mirage V in die tijd prioritair. 
Maar volgens generaal A. Debêche, 
was die eerste ronde niet nutteloos; 
de specialisten  van de Place Dailly 
konden reeds de eerste evaluaties van 
de aanbevolen transportvliegtuigen 
uitvoeren en op het ministerie van 
Economische Zaken begon men 
de voorgestelde economische 
compensaties te bestuderen. De 
Franse vliegtuigbouwer Bréguet 
p r e s e n t e e r d e 
zijn revolutionair 
viermotorige BR-
941STOL reeds in 
Melsbroek op in juni 
1963! 

Operaties in Congo
In oktober en 
november 1964 
gijzelden de Simba-
rebellen in Oost-
Congo 2.375 blanke 
gijzelaars, vooral 
Belgen, maar ook enkele Amerikanen. 
Om hen te bevrijden organiseerden 
België en de VSA gezamenlijk de 
operaties Rode en Zwarte Draak 
in respectievelijk in Stanleystad en 
Paulis (24 tot 28 november) met inzet 
van 350 Belgische paracommando’s 
en 15 Amerikaanse Hercules C-130 
vliegtuigen.
Na deze succesvolle operaties stond 
het voor onze regering en militaire 
chefs vast dat  België grotere en 
moderne transportvliegtuigen nodig 
had, om indien noodzakelijk, ook 
zonder Amerikaanse vliegtuigen in 
Afrika te kunnen tussenkomen. 

Tweede ronde: het ministerie van 
Landsverdediging
Vanaf 1965 de begon de wedloop. 
Vliegtuigbouwers uit vier landen boden 

een kandidaat-vervanger voor de C-
119 aan: de Amerikaanse Hercules 
C-130, de Duits-Franse Transall C-
160, de Franse Bréguet BR-941S en 
de Canadese Havilland Buffalo DHC-
5. Tot 1969 volgden presentaties en 
evaluaties elkaar in hoog tempo op. 
In totaal werden op de vier types 
ongeveer 100 vlieguren uitgevoerd.
De Belgische Luchtmacht (VSP 
en VDT) had een groot team van 
technische offi cieren en piloten 

samengesteld. Testpiloten waren R. 
Baccaert, Bladt, Clesse, J. Lefèbvre, J. 
Lemaître, Taymans, F. Van Remoortel, 
C. Vanstraelen en Uyttenhove. 
Navigator G. Legros vervolledigde 
team. 
Toen duidelijk werd dat de C-130 
het vliegtuig was dat de Luchtmacht 
wenste, trokken vier offi cieren van 
de Staf Luchtmacht van 23 tot 26 
februari 1970 naar Lockheed: de 
kolonels Parot en Galwic, luitenant-
kolonel J. Lefèbvre en majoor F. Van 
Remoortel. Verschillende aspecten 
van een eventuele aankoop werden 
besproken, o.a. Leveringstermijnen, 
training van technisch personeel en 
bemanningen, logistieke steun en 
economische compensaties voor 
België. De economische prestaties 
door Lockheed aangeboden waren 

veelbelovend, minimum 
50% van de aankoopprijs, 
die vooral ten goede zou komen aan 
de Belgische luchtvaartfi rma Fairey 

De studie “Vervanging van de 
transportvliegtuigen 
C-119”
Op 25 maart 1970 maakt de Staf 
Luchtmacht generaal J. Ceuppens 
een uitgebreide studie over aan de 
minister van Landsverdediging P-W 

Segers. Om de capaciteit, volume 
en nuttige lading van de 33 C-119’s 
te vervangen zijn volgende aantallen 
vereist: 18 C-130, 20 C-160, 40 BR-
941S of 56 DHC-5. 
Deze studie noemt twee programma’s 
“bijzonder interessant”: 
Transall C-160: De regering van 
West-Duitsland stelt de aankoop van 
20 vliegtuigen voor aan halve prijs of 
120.675.000 BF per toestel. Totale kost 
van het programma is 3.678.000.000 
BF, wat een winst betekent van 
100.000.000 BF per toestel.
Hercules C-130: Lockheed stelt voor 
20 vliegtuigen te leveren voor de som 
van 4.665.000.000 BF of 178.000.000 
BF per toestel. Deze prijs kan gevoelig 
verhogen bij een latere nieuwe 
offerte.
De regering Gaston Eyskens V treuzelt 
niet en neem nog voor het jaareinde de 
beslissing om de Hercules C-130 aan 
te kopen, maar wegens budgettaire 
beperking worden er slechts 12 
aangekocht in plaats van de vereiste 
18 of de voorgestelde 20. De Belgische 
Luchtmacht en luchtvaartindustrie zijn 
uiterst tevreden!

Demonstratie in Melsbroek door de 
USAF
Op maandag 29 maart 1971 werden op 
de militaire luchthaven Batavia talrijke 
burgerlijke en militaire autoriteiten 
ontvangen. Onder hen P.W. Segers, 
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 toe met open mond en verlangende 
ogen met fototoestellen in aanslag. 
Na deze voorstelling werd een korte 
vlucht naar Schaffen uitgevoerd met 
genodigden en journalisten aan boord. 
Terug in Melsbroek was iedereen 
onder de indruk en vol lof over  dit 
reusachtige vliegtuig dat reeds sedert 
1956 in dienst was bij de USAF en 
vanaf 1972 ook in de Belgische 
luchtmacht met de nieuwste versie C-
130H.

Opleiding en training eerste 
bemanningen
Een nota Staf Luchtmacht (VS3/Tpt) 
van april 1971 de vermeldt dat een 
versterkte bemanning een initiële 
opleiding C-130H zal volgen bij 
Lockheed en een andere bemanning 
een initiële en operationele opleiding 
zal krijgen bij de USAF. 
Deze bemanningsleden moesten 
ofwel onderrichter zijn of worden in 

de Transport Conversion Unit (TCU). 
Zij zouden instaan voor de conversie 
op C-130H van de bemanningsleden 
zodat het 20 Smaldeel operationeel 

zou zijn tegen september 1973 om 
deel te nemen aan de grote NAVO-
oefening van de ACE Mobile Forces 
(AMF) “Alexander Express” in 
Griekenland. Zij zouden ook de twaalf 
nieuwe C-130H Hercules overvliegen 
van de VSA naar Melsbroek.

Opleiding bij de USAF 
Begin april 1972 vertrok de eerste 
bemanning naar de Amerikaanse 
luchtmachtbasis Little Rock AFB 
(Arkansas) onder leiding van 
commandant R. Hoeben, hij zou na 
terugkomst bevelhebber worden van 
de TCU. De andere bemanningsleden 

waren piloten C. Delauré en P. De 
Geyter; navigator P. Hereman en 
technicus F. Declerck. P. De Geyter 
werd opgeleid tot fl ight engineer en F. 
Declerck als loadmaster. 
Gedurende de opleiding werden 
grondcursussen afgewisseld met 
sessies in de vluchtsimulator en 
vluchten in een USAF C-130H. Van 8 
tot 18 april kreeg de bemanning acht 
sessies van vier uur te verwerken in 
de vluchtsimulator om het “instrument 
fl ying” en de “emergencies” onder 
de knie te krijgen. Van 19 tot 28 april 
voerde de bemanning zeven vluchten 
uit van vijf tot zes uur. In mei ging men 
over tot de opleiding “tactical fl ying”. 
Van 4 tot 24 mei voerden zij negen 
tactische opdrachten uit: “short take 
off, low level navigation, personnel 
and heavy drop, assault landings”.

Opleiding technici bij Lockheed
Op 13 april 1972 bracht een DC-6 
(boordcommandant A. Migliavacca) 
zestien specialisten  onder leiding 
van kapitein R. Lalleman, naar de 

VSA voor een opleiding van vier 
weken bij Lockheed: R. Van den 
Broeck, Schollaert, Noramn, Imhoff, 
S. Beulens, Munier, J. De Wilde, A. 
Caeyers, L. Van Haele, J. Small, A. 
Van De Wiele, L. Crabts, J. Van den 
Abeele en Sellekaerts. 

Opleiding bemanning bij Lockheed 
Bijna twee maanden na de eerste 
vertrok eind mei 1972 een tweede 
en veel grotere bemanning naar 
Marietta in de VSA, nu voor een 
initiële opleiding C-130H bij Lockheed 
(Dobbins AFB). De groep stond 
onder leiding van commandant C. 
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Vingerhoets, bevelhebber van de 
TCU. Hij was vergezeld van de piloten 
H. Van Bever, J. Gits, I. Van Laere, 
J. Van Den Bossche, G. Deprêt en 
de loadmasters J. Delsaux en A. 
Verhelst.

Jean Van den Bossche: “Omdat 
het snikheet was in Georgia, waren 
de leslokalen op Dobbins AFB 
ondergronds en afgekoeld. Wij 
stonden onder permanente stress. 
De piloten kregen ook opleiding als 
fl ight engineer. Elke week werd er 
een vooruitgangstest afgenomen 
en rapporteerde Lockheed aan de 
Staf van de Luchtmacht. Dagelijks 
studeerden wij op onze kamers tot 
22 uur. Ontspanning op of buiten de 
basis kon enkel in het weekeinde”. 
Gedurende een maand volgden 
de piloten de grondschool en de 
vliegopleiding. Zij voerden 13 
oefenvluchten uit op de eerste twee 
Belgische toestellen CH-01 en CH-02 
gedurende welke zij ongeveer 35 uren 
vliegen en 55 landingen maakten. 

In juni 1972 vertrokken ook de 
navigators T. Naets, R. Roose en F. 
Huggenberger naar Dobbins AFB om 
een opleiding te krijgen bij Lockheed. 
Zij verbleven daar zes weken. In die 
tijd was Iran de grootste klant van 
Lockheed, en kregen zij samen met 
Iraniërs eerst een zeer elementaire 
nutteloze cursus over de instrumenten 
en de communicatiemiddelen in 
de C-130. Daarna vervoegden zij 
de Belgische piloten om deel te 
nemen aan de trainingsvluchten en 
het gebruik van de communicatie- 
navigatiesystemen aan boord (de 
AN/APN 59B navigation radar en de 
ASN-35 Doppler navigation computer) 

onder de knie te 
krijgen.

Na 25 juli 1972, 
de TCU aan het 
werk

De bemanningen 
die opleiding 
en training C-
130 in de VSA 
kregen zouden 
het komend  jaar 
bijna allen deel 
uitmaken van 
de Transport 
C o n v e r s i o n 
Unit (TCU) 15 
Wing om de  
bemanningen van 
het 20 Smaldeel 
op te leiden. 
Vanaf juli 1972 begon commandant 
R.  Hoeben, die C. Vingerhoets 
opgevolgd was op als bevelhebber 
van de TCU, aan de grote uitdaging 
om twaalf bemanningen van het 20 

Smaldeel klaar te 
stomen om in juni 
en juli 1973 de 
Belgische troepen 
te vervoeren 
gedurende de 
NAVO-oefen ing 
Alexander Express 
in Griekenland. 
Maar eerst kwam 
vanaf mei 1973, 
totaal onverwacht, 
het begin van de 
grote humanitaire 
operatie in de 
Sahel aan (zie 
Dakota News 
nummers 45 en 

46).
De instructeurs van 
de TCU leverden 
een fantastische 
prestatie. De piloten 
waren R. Hoeben, 
C. Vingerhoets, 
H Van Bever, D. 
Van Neuten, P. 
De Geyter en T. 
Devisscher. De 
laatste twee waren 
instucteur- f l ight 
engineer en leidden 
piloten op tot 
“system operator”, 
een idee van de 
Luchtmacht om in 

het begin het grote aantal piloten C-119 
een plaats te geven in de nieuwe C-130. 
Na een paar jaar zouden deze system 
operators hun conversie als piloot C-
130 krijgen en zou de zetel tussen de 
twee piloten in de cockpit ingenomen 
worden door onderoffi cieren-technici 
als fl ight engineer. T. Naets en P. 
Hereman zorgden voor de conversie 
van de navigators; F. Declerck en J. 
Delseaux voor de opleiding van de 
loadmaster-stewards.
Conversie van C-119 naar C-130 
betekende voor de technici en de 
bemanningen van de 15 Wing een 
grote stap vooruit in de moderne 
luchtvaartwereld.
In 1972 werden nog vijf C-130’s 
geleverd en nog zes in 1973. 
Hercules CH-12 en CH-11 landden 
op Melsbroek op 2 april 1973. Een 
nieuwe verhaal van humanitaire en 
militaire opdrachten begon voor het 
20 Smaldeel, een verhaal dat bijna 50 
jaar zal duren!
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nemen deel aan de testvluchten. De 
vier testvliegtuigen vliegen gemiddeld 
twee maal per dag zodat er meestal 
drie van de vier in de lucht zijn terwijl 
het vierde toestel opgewaardeerd tot 
de laatste uitrustingsstandaard. 
– Momenteel is de certifi cering van 
de vliegeigenschappen, vermogen 
en systemen een prioriteit. Het is de 
bedoeling om de civiele certifi catie 
van de A400M voor het einde van 
2011 jaar te behalen.
– Het eerste standaard-
productietoestel, de MSN006, zal 

“The Grizzly story” (5)

Door Mike Arren

Juli 2011

– Het programma lijdt nog steeds onder 
de problemen met de gearbox van een 
van de TP400-D6 motoren waardoor 
de geplande tijdsmarge, ingebouwd 
om vertragingen op te vangen, volledig 
opgebruikt is. Hierdoor moet Airbus 
Military motoAren kannibaliseren 
van prototypes die de testvloot nog 
moeten vervoegen om de huidige vier 
prototypes in de lucht te houden. 

September

– Begin september hebben de 
Grizzly’s de kaap van de 2.000 
vlieguren afgerond, ondanks 
de gearbox-problemen. De 
testvloot voerde gezamenlijk 684 
vluchten/2108 vlieguren uit: Grizzly 
1: 239 vluchten/777 uren, Grizzly 2: 
197 vluchten/612 uren, Grizzly 3: 197 
vluchten/577 uren en Grizzly 4: 51 
vluchten/142 uren. 
– Terwijl Europrop zoekt naar een 
oplossing voor het probleem met de 
gearbox, vordert  het testprogramma 
gestaag. Ook bemanningen van het 
European Aviation Safety Agency 

tegen eind 2011 het testprogramma 
vervoegen als Grizzly 5. Vooraleer aan 
het zal vliegen zal het eerst gebruikt 
worden voor de evacuatietesten. 
Om tijd te winnen werden een begin 
gemaakt met deze testen terwijl 
Grizzly 5 nog op de assemblagelijn in 
Sevilla stond. 
– In Toulouse werd op 17 september 
met succes een belangrijke test 
uitgevoerd met Grizzly 1: de “high 
energy rejected take off test”. Bij deze 
test beslist de gezagvoerder om het 
opstijgen met maximum opstijggewicht 
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van 141 ton af te breken bij 
beslissingssnelheid (V1 in pilotentaal). 
De uitvoering verliep veilig. Toen 
Grizzly 1 tot stilstand kwam wachtte 
de brandweer vijf minuten vooraleer 
banden en remmen af te koelen. Drie 
banden van het landingsgestel hadden 
het begeven, wat bij dit soort tests niet 
als abnormaal aangezien werd. 

Oktober

– Omdat Frankrijk zijn eerste A400M-
toestellen in 2013 zal ontvangen, 
18 maanden eerder  dan Groot-
Brittannië, tekenen deze twee 
landen een eerste voorlopig contract 
over hun samenwerkingsplannen 
voor onderhoud en training op 
A400M. Frankrijk koos reeds het 
overheidsbedrijf SIAé voor de 
“Maintenance, Repair & Overhaul” 
(MRO). Groot-Brittannië,  Turkije en 
Duitsland moeten deze keuze nog 
maken. 
– Eind oktober wordt duidelijk dat 
het civiele certifi catie-proces pas in 
2011 niet zal beëindigd worden en 
zal doorlopen tot ver in 2012. In het 
testprogramma van 3.700 vlieguren 
zijn nu 2.380 vlieguren/784 vluchten 
volbracht.
De vier Grizzly’s presteren samen 
10 tot 11 vluchten per week. De 
vluchten, die doorgaan vanaf Sevilla 
en Toulouse kunnen, via de “real time 
data transmission” aan boord van de 
vliegtuigen, ook worden gevolgd door 
specialisten op andere locaties zoals 
Bremen, Filton, Getafe en Hamburg.
– Het gearbox-probleem van de 
TP400-D6 motor is opgelost. 
De motoren van de testvloot  
worden aangepast, waardoor het 
brandstofverbruik vermindert met 1% 
terwijl het vermogen iets verhoogd 
wordt. De motoren voor het eerste 
productietoestel, de MSN007, worden 
vanaf eind 2011 geassembleerd en 
zullen in het tweede kwartaal van 2012 
aan Airbus Military geleverd worden.
– Het certifi catie-proces wordt 
met veel vertraging verder gezet. 
Zo is er slechts 40% van de 
ijsbestrijdingstests afgerond omdat 
de weersomstandigheden in Europa 
ongeschikt waren. Bij deze testen 
doken enkele problemen op, die pas na 
zes weken konden worden opgelost. 
In geschikte weersomstandigheden 
zouden de testen gedurende vier 
vluchten kunnen afgerond worden. De 
vermogenstests zijn volledig afgerond 

en de andere certifi catie-testen zijn 
reeds voor 70 tot 80% 
– De A400M doorstond in Istres 
(Frankrijk) de zware testen op op natte 
taxi tracks en startbanen. Het vliegtuig 
verplaatste zich met een snelheid van 
90 knopen door inzakkingen die tot 
zes centimeter water bevatten zonder 
dat er water door de motoren werd 
opgezogen. 
– In oktober werden de eerste vluchten 
op lage hoogte uitgevoerd, op een 
hoogte van 330 voet (91 meter) aan 
een snelheid van 280 knopen (518 
km/u). Ook werden er take offs en 
landingen met sterke zijwind van 
25 knopen en windstoten tot 35 
knopen. Volgens Ed Strongman, chef-
testpiloot, presteerde het vliegtuig 
hierbij uitstekend. 
November

– De oorzaken van de problemen 
die beletten dat de A400M deelnam 
aan het airshow-programma op het 
“Salon de Le Bourget” in juni, werden 
gevonden en de nodige correcties uit 
uitgevoerd.
– Tijdens de testen in vlucht werd 
aangetoond dat in de cabine van de 
A400M geen actief geluidsonderdrukk
ingsysteem nodig is gezien de relatief 
lage decibels, een besparing van 200 
kg.
– De A400M zal niet deelnemen aan 
de luchtvaartbeurs van Dubai, omdat 
Airbus Military voorrang geeft aan de 
“type certifi cation”. Maar toch polst 
Airbus de Arabische markt, waar in 
de komende jaren heel wat C-130H’s 
moeten vervangen worden. 
– Op 23 november werd begonnen 
met de eindassemblage van de eerste 

A400M voor Frankrijk, de 
MSN007. De romp van 
dit toestel werd op 22 
november met de Airbus A300-600ST 
Beluga overgebracht naar Sevilla, 
waar de vleugels en de neus reeds 
op 26 oktober werden geleverd.  Als 
alles vlot verloopt, zal het toestel 
klaar zijn in het tweede kwartaal van 
2012. Verwacht wordt dat Frankrijk 
rond de jaarwisseling 2012/2013 zijn 
eerste A400M zal ontvangen. Nu zijn 
er in reeds acht productietoestellen in 
verschillende stages van productie.

December

– Ondanks de afwezigheid van de 
A400M op de Langkawi International 
Maritime & Aerospace Exhibition in 
Maleisië, bevestigde de commandant 
van de Royal Malaysian Air Force zijn 

vertrouwen in het vliegtuig. Maleisië 
is nog altijd de enige A400M-koper in 
Azië.
– Airbus CEO Frabice Bregier gelooft 
er nog altijd in dat de contractuele 
deadline voor de levering van de 
eerste A400M aan l’Armée de l’Air 
in maart 2013 kan gehaald worden. 
Hij  verklaarde ook dat de productie 
van het toestel een rato van 2,5 per 
maand zal halen in 2015. 
– Als gevolg van het afzeggen van 
de Zuid-Afrikaanse order, werden de 
voorafgaande betalingen terugbetaald. 
Maar tezelfdertijd werd de deur voor 
een nieuwe presentatie van de A400M 
geopend en werd beslist dat de Zuid-
Afrikaanse industrie betrokken blijft 
in het A400M-programma voor de 
productie van enkele onderdelen (o.a. 
antennes voor satellietcommunicatie).


