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Als ik dit schrijf, schijnt de zon stevig en waait het zand om de container waar ik in zit. 

Eigenlijk een standaard zomerdag in Jordanië. Terwijl werken in Jordanië uiteindelijk 

nooit standaard zal zijn. Ons Det zit alweer een aantal weken in Jordanië. Een mooi 

moment om eens terug te kijken op de afgelopen tijd.
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And there we are

In 3 delen is het Det ingevlogen, en op 27 juni namen wij 
het commando over van DET-9. DET-9 heeft in ieder geval 
een solide basis gelegd. Wat mij opvalt is de manier 
waarop het personeel van ons DET-10 binnen ‘no-time’ de 
wisseling van de wacht en de uitdagingen die daarmee 
gepaard gaan opgepakt hebben. Hitte en stof weerhielden 
niemand ervan om op een professionele manier het 
stokje over te nemen en in die hitte de schouders eronder 
te zetten. Erg mooi om te zien en mee te maken. En dat 
maakt mij enorm trots op wat iedereen heeft neergezet 
onder genoemde uitdagende omstandigheden.

Door deze inspanningen konden wij zoals gepland per 28 
juni voor het eerst vliegen en kunnen wij voldoen aan de 
‘tasking’ die ons wordt opgedragen. Tasking die in het 
teken staat van het verslaan van ISIS, want dat is de reden 
dat we hier zijn. Dit is een redelijk moeilijke puzzel waar 
we samen met de coalitiepartners hier en in andere 
landen de stukken van moeten leggen. Om ons stuk van 
de puzzel compleet te maken, is eenieder die wij mee 
hebben in ons Det van belang. Hij of zij vult per persoon 
een stukje van de puzzel in. Van begin tot eind. Van 
opstaan tot naar bed gaan. Van elke taak tot opdracht.

De start van zo’n dag begint bij veel teamleden met sport. 
Gevolgd door een douche en ontbijt om vervolgens naar 
de werkplek te gaan. Vaak start mijn dag ook nog met 
taart. Want verjaardagen worden uiteraard niet vergeten! 
Fantastisch om mee te maken en aandacht aan te 

schenken. En dat zó ver van huis! Ook zijn de instandhou-
dingsvluchten heel belangrijk. Niet alleen voor leveringen 
van materieel en dus voor ons voortzettingsvermogen, 
maar ook voor de post voor onze militairen. Al deze 
facetten zijn dermate goed ingeregeld dat iedereen fris en 
met een glimlach naar zijn of haar werkplek vertrekt. 

Binnen korte tijd is een club van 150 man een eenheid 
geworden die weet welke puzzel gelegd moet worden en 
wanneer. Terwijl geen dag hetzelfde is qua werk en 
uitdaging. Ondanks de andere wereld waarbij niks 
standaard is, weet iedereen toch wat van hem of haar 
verwacht wordt. Kortom, we hebben hier allemaal 
mensen die ik kan vertrouwen en met wie we kunnen 
bouwen. Ik kijk uit naar de rest van deze drie maanden!

Luitenant-kolonel Michael
Detachementscommandant ATFME DET-10

Fotograaf: Sgt1 Dylan Fotograaf: Sgt1 Frans Fotograaf: Sgt1 Frans

Fotograaf: Sgt1 Dylan
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De Chief Of Staff
Als Chief of Staff (COS) heb ik de uitdagende en leuke taak om zowel plaatsvervangend 
detachementscommandant te zijn als het hoofd van de staf van DET-10. De staf bestaat 
uit verschillende collega’s van verschillende disciplines die verantwoordelijk zijn voor 
onder andere personeel, intell, vliegoperaties, materieel, CIS en financiën, maar ook de 
arts, HID, BMW, GEVO, sport enz. vallen onder mij.

Een heel diverse club dus met collega’s uit vier krijgs-
machtdelen. De diversiteit is enorm, maar we zijn wel 
echt één team met heel korte lijnen, waardoor zaken 
sneller en efficiënter worden opgelost. Dat is anders dan 
in Nederland, waar je toch meer afhankelijk bent van 
derden.
Het mooie van mijn functie is dat ik met echte specialis-
ten mag werken. Deze eerste drie weken heb ik dan ook 
de tijd genomen om zoveel mogelijk bij iedereen langs te 
gaan. Zo weet ik precies wat iedereen doet, en kan ik 
inspelen op de behoefte van de stafleden en hun mensen 
als dat nodig is. Daarbij is het natuurlijk ook gewoon 
gezellig om even bij te praten en te horen waar iedereen 
mee bezig is. We zijn met heel serieuze zaken bezig, en 
ons werk nemen we heel serieus. Immers, veiligheid en 
de missie staan bovenaan! Maar daarbuiten hebben we 
als het even kan ook gewoon plezier. Ik zie dan ook veel 
lachende gezichten en ik hoef tot op heden beperkt bij te 
sturen. Voor mij een teken dat het echt goed zit met onze 
mensen in dit detachement.

Net als de DETCO vind ik het bijzonder hoe iedereen in 
korte tijd zijn of haar weg heeft gevonden. Niet alleen wat 
het werk betreft maar ook daarbuiten. Er zijn heel veel 
bezigheden en initiatieven ontstaan zoals samen film 
kijken, en er zijn talloze sportactiviteiten. Veel van onze 
collega’s doen mee aan onze eigen ‘Vierdaagse’. Onze 
mannen en vrouwen gaan per dag 10km lopen, vier dagen 
lang. In verband met de hitte vertrekken ze al tussen 
05:00 en 05:30 ’s ochtends, zodat hun werk niet in het 
geding komt. Daarnaast wordt er veel gefitnesst en 
hardgelopen, en werken collega’s die de DCP niet hebben 
gehaald aan het voldoen hiervan. 
Al met al zijn we heel goed gestart. We hebben nog 10 
weken te gaan. Als we zo doorgaan zoals nu, gaan we een 
heel mooie en succesvolle tijd tegemoet. Iedereen is 
enorm gemotiveerd om zo goed mogelijk te presteren, 
waardoor onze vliegers hun werk ook weer zo goed 
mogelijk kunnen doen. De motor van ons Det loopt dus 
heel goed. Nu moeten we hem zo mooi draaiende 
houden. Ik heb er alle vertrouwen in.

Majoor Stephan
Chief of Staff ATFME DET-10

Fotograaf: Kap Kim

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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1  DETCO'
2   Het aantal Nederlandse F-16's in Jordanie is hoger of 

lager dan 5?
3  Naam van het Nederlandse kamp
4  Bijnaam van de F-16
5   Taak die onze Belgische collega's voor ons uitvoeren
6  Hoofdstad van Jordanië
7  G in S4G
8  Vanuit Jordanië vliegt Nederland missies boven …
9  En boven Oost-…
10   Welke sport kunnen we op het kamp NIET doen: 

beachvolleybal, voetbal, tafeltennis, WK kijken, 
curling

11  De Sectie 8 is verantwoordelijk voor de …
12  De tacische (bij)naam van een piloot heet een …
13  Vrijdag en zaterdag zijn in Jordanië het …

14  De S2 is verantwoordelijk voor de …
15  De kleur van de stoelen in de eetzaal
16  Nederland draagt in Jordanië bij aan missie …..
17  De officiele naam van de functie van de burgemeester
18   Hoeveel helikopters heeft Nederland in Jordanië 

gestationeerd
19   Voor dit dier moeten de mannen en vrouwen van de 

Air Task Force Middle East oppassen
20   Het werk waarvoor we hier zijn en dat we hier moeten 

uitvoeren, noemt de DETCO: …
21  Hoeveel graden is het hier gemiddeld per dag?
22  De vliegtuigen staan bij de Tech …
23   Nederland strijdt met de Air Task Force Middle East in 

internationaal coalitieverband tegen: …
24  Engelse naam voor de Chef Staf

Bij de schuingedrukte delen zoeken we een afkorting of de betekenis van een afkorting
Weet u het lange woord bij vraag 1? Stuur dan uw antwoord naar uitthuisfront@gmail.com.  
Wij verloten een officiële ATFME DET-10 patch onder de inzenders met het juiste antwoord!  
De prijswinnaar wordt bekendgemaakt in het volgende nummer
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Elke ochtend om 5:30 gaat de wekker – voor de eerste keer dan. Niet lang erna nog eens, 

en vanaf uiterlijk 6.30u treffen we hem aan op zijn eigen hangplek: het bankje voor de 

eetzaal. “Goedemorgen….eet smakelijk en een fijne dag!”, klinkt het dan uit zijn 

mond, wanneer je je richting de eetzaal begeeft. In een paar woorden en één handeling 

typeert dat onze Detachement Sergeant-Majoor Paul. Hij wil – vóór alles – bindmiddel 

zijn tussen alles en iedereen. 

Onze DSM: de wonderolie van DET-10

Natuurlijk, allereerst is hij voor de DETCO en de onderof-
ficieren een uitlaatklep en zeker ook de thermometer 
hoe koel of verhit het Det is. Hij is de ogen en oren van 

de DETCO, zodat deze weet wat er speelt en waarop hij 
eventueel moet acteren. Maar liever zorgt Paul er in eigen 
persoon voor dat een ieder tevreden is wat betreft werk en 
verblijf hier, dat we goede zin hebben, dat de sfeer goed 
en gezellig is, en zeker ook dat we veel samen doen en er 
geen aparte “clubjes” ontstaan!

Zijn functie wordt ook wel de ‘moeder van de eenheid’ 
genoemd en hij herkent ook die vrouwelijke elementen 
bij zichzelf: zorgend, alles graag goed regelen en hij is een 
emotioneel en toegankelijk mens, die zich van het slapen 
tot en met de humor en het vieren van verjaardagen 
zorgt voor zijn mensen. Om het evenwicht een beetje te 
houden, wordt hij door zijn vrouw – zijn nuchtere weder-
helft – liefdevol naar rechts gericht en zo terug met beide 
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Majoor Wouter Johan

Fotograaf:  Sgt1 Frans

Fotograaf: Sgt1 Dylan
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benen op de grond gezet. Als hij zijn rol even kan laten 
varen en “helemaal zichzelf kan zijn” vinden we hem bij 
zijn eigen mannen terug: wat lomper, emotioneler en 
zonder na te denken recht voor zijn raap zeggend wat hij 
ervan vindt!

Het is nog ver, maar vooruitkijkend naar Cyprus, komt in 
hem omhoog: bijna thuis...denk alsjeblieft na wat je daar 
doet voordat je definitief naar huis gaat, en: laten we 
alsjeblieft MET ZIJN ALLEN thuis komen!

Wat hij dan thuis als eerste doet? Zijn ‘monster’ – hun 
jongste dochter lekker knuffelen en dan ook zijn vrouw 
en oudere dochter, en ook de beestenboel thuis wordt 
niet vergeten. Een mooi moment: als het thuis klopt…dan 
is de wereld goed en heb je niet veel meer nodig dan 
elkaar!

Vaak geldt: wat diep zit draag je op de huid of zit er net 
onder. Op zijn rechterarm draagt Paul de voorletters van 
vrouw en dochters – zou hij ze anders vergeten??? Op zijn 
linker kuit – voor ons meestal niet zichtbaar dus – draagt 
hij een mooie tattoo van St. Michaël, de beschermheilige 
van de militairen die hem op menig moment al heeft 
bijgestaan. Daaronder de Latijnse woorden: Servus Dux – 
“Dienaar van mensen”. Voor hem heeft het veel beteke-
nis, want het geeft hem vertrouwen op momenten dat je 
je machteloos voelt. 

Een DSM met een hart van goud, kortom die er voor ons 
wil zijn!

Fotograaf: Sgt1 Dylan

Fotograaf: Sgt1 Frans
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Van Vogelaar tot Burgemeester: 
een carrière in vogelvlucht

Soms valt het je toe: het tot notabele brengen. Dat is wat Henk ervaart nu hij voor  

3 maanden ‘Burgemeester’ van Snow City is voor ATFME DET10!

Als Burgemeester, eigenlijk ‘Hoofd Inwendige Dienst’ 
(HID),  is hij er verantwoordelijk voor dat we op een zo 
goed mogelijke manier gebruik kunnen maken van de 
faciliteiten die hier zijn, op het gebied van werken, slapen 
en ontspannen. Hij waakt bijvoorbeeld over onze 
slaapkamers en verdeelt deze, en hij zorgt ervoor dat ons 
vuilnis op de juiste wijze wordt opgehaald en verwerkt. 
Ook stuurt hij alles aan wat gerepareerd moet worden en 
zorgt er zo voor dat wij allen ons kunnen concentreren op 
ons werk! Hij verenigt eigenlijk drie banen ineen: 
huismeester, conciërge en regelneef!

Met name de zorg voor de natte plekken – zoals toiletten 
en douches – zijn in een woestijngebied uiteraard een 

groot punt van zorg, want er is zand in overvloed, maar 
aan water is een groot gebrek!

Hij heeft niet alleen letterlijk alle sleutels onder zijn 
beheer, als sleutelfunctionaris vervult hij ook een 
sleutelrol naar de Jordaanse mensen die op ons kamp 
werken. Hij geniet van deze contacten en de vrije rol die 
hij hiermee heeft.

Thuis op vliegbasis Volkel richt hij zich op vogels. Hier 
heeft hij met vogels van divers pluimage te maken. De 
gevleugelde vrienden hier beperken zich tot mussen en 
de zogenaamde ‘woestijnleeuwerik’, want voedsel, water 
en schaduw zijn voor dieren hier een schaars goed.

Majoor Wouter Johan

Fotograaf: Sgt1 Frans
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Hoe ziet hij het kamp waarin wij wonen en werken? Henk 
is best kritisch: in de basis is ons kamp niet goed, eigenlijk 
ondermaats. Onze fabs (slaapvertrekken), waterpomp, 
elektra en natte cellen voldoen in dit klimaat en voor een 
dergelijke operatie eigenlijk gewoon niet! Dat heeft te 
maken met politieke keuzes, zoals we zelf met eigen ogen 
aan onze Duitse buren en hun kamp kunnen zien. 

Maar we maken er het beste van – zoals als jaren, overal 
en altijd weer! Onze ‘Can Do’-mentaliteit maakt dat we 

ons werk goed doen en zelfs met een glimlach! Maar dat 
doet geen recht aan wat we verdienen. Nog één meer dan 
verdiend compliment verdient evenwel onze keuken, die 
echt tovert met alles wat ze lokaal inkopen. De mensen 
van Paresto en de Jordaanse medewerkers verdienen 
echte alle lof!!!

Wat betreft onze burgemeester geldt: “We gaan wassend, 
etend, slapend voorwaarts!”

Van Vogelaar tot Burgemeester: 
een carrière in vogelvlucht

Fotograaf: Sgt1 Frans
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Koele mannen met  
een hart voor vuur
Majoor Wouter Johan

Als uw reporter aankomt op het terrein van onze mannen van de ‘Fire & Rescue’, treft 

hij de helft van het gezelschap aan – ze zijn aan het yahtzeeën. Af en toe komt er geluid 

uit de porto, maar ze spelen gewoon verder. Wat is dit?

Fotograaf: Sgt1 Dylan Fotograaf: Kpl1 Lou 
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Onze brandweer werkt in shifts: de ene helft is actief, de 
andere helft mag zichzelf vermaken. Waar ze allemaal 
warm van worden – zelfs hier waar het toch al warm is – is 
een mooie brand, waar je je brandweertanden in kunt 
zetten. Een brandje met alles erop en eraan – wat klein 
menselijk leed, wat materiële dreiging – en dan met al je 
kunde en ervaring de brand zo indammen en onder 
controle krijgen, dat er geen gewonden vallen en de 
brand uiteindelijk beperkt wordt en geblust!

Sommigen wilden al vanaf kinds af aan deze helm op na 
een weekendje ermee rondlopen of hadden gewoon zin 
om in zo’n gave grote brandweerauto te rijden. Anderen 
zijn erin ‘gerold’ maar doen het werk met evenveel 
passie…want hartstocht kun je de mannen niet ontzeg-
gen. Zo staat er in een aparte ruimte, verlicht met 
kerstverlichting een heuse paal die zo kan fungeren als 
danspaal… Passie dus!

Waar al onze mannen hier meer dan over te spreken zijn, 
is de samenwerking bij de brandweer. Ze komen van 
vliegbasis Eindhoven, Gilze-Rijen en Volkel, maar hier is 
het één team met één taak! Bovendien combineren ze in 
elkaars kennis en kunde, en gaat straks iedereen wijzer 
weg dan hij kwam! Twee van onze KLu-brandweerlieden 
dromen zelfs thuis van brand, en hebben zich dus ook 
aangesloten bij de Vrijwillige Brandweer – wat een 
toewijding!

Het werk van de brandweer omvat meer dan menigeen 
van buiten ziet en weet. Zo moeten onze mannen bij 
brand van een kist ook hulptroepen – indien noodzakelijk 
– erbij roepen zoals KMAR, de Medics of bewaking. Ook 
moet de kist zelf inclusief bewapening veiliggesteld 
worden voordat de vlieger bijvoorbeeld de kist kan 
verlaten.

De Brandweer is letterlijk en figuurlijk een aparte groep: 
ze slapen en werken altijd apart van de rest van het Det, 
dragen ‘thuis’ ook andere kleding dan andere militairen…
maar toch horen ze er gelukkig allemaal en helemaal bij! 
We zijn dan ook blij met en trots op onze Firemen! 
Mannen met een hart voor vuur, die koel blijven als het 
vuur uitbreekt!

Fotograaf: Kpl1 Lou Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Dylan 
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Maar wat houdt het nou precies in? In grote lijnen bete-
kent dit het faciliteren van luchttransport en anti-piraterij 
missies. Vooropgesteld: we maken zeer veel gebruik van 
de diensten en middelen van onze coalitiepartners. Denkt 
u hierbij aan de eetzaal en sportfaciliteiten van de Aussies, 
de vlucht- en passagiersafhandeling door de UK en extra 
legering bij de “Kiwi’s”. Verder staan de US en de Italianen 
ook altijd klaar met raad en daad. Tenslotte regelt de Host 
Nation (HN) security en de platformdiensten. 

Onze altijd vrolijke Gronduitrusting (GU) man doet al het 
klein onderhoud aan Dutch Camp (DC) 1 & 3, verder 
onderhoudt hij alle randapparatuur die nodig is voor een 
vliegtuigafhandeling. 

Onze kundige CIS-man draagt zorgt voor alle ICT-midde-
len en treedt op als postbode tussen DC1 en de Neder-
landse Ambassade, welke in Abu Dhabi gevestigd is. 
Daarnaast is hij als HID ook onze hotelmanager, die zorgt 
voor de legering van bijvoorbeeld crew, werkbezoekers en 
andere gasten.

De meest drukke persoon is de plaatsvervangend CDT 
(2IC), Als contractmanager ziet hij erop toe dat alle 
afspraken en opgedragen werkzaamheden, op de juiste 
wijze én binnen de gestelde tijd, uitgevoerd worden. Via 
de bestelsystemen SAP en SDE, worden door hem alle 
benodigde gebruiksartikelen vanuit Nederland aange-
vraagd. Als MOVECOM is hij direct betrokken bij alle 
handelingen betreffende inkomende en uitgaande 
vliegtuigen. Tenslotte is hij belast met het aan én 

“Next!”, roept de douanemedewerker, en met een stempel in onze paspoorten zijn wij 
met z’n vieren als Detachement 22 gearriveerd in de Verenigd Arabische Emiraten. Onze 
missie: vanuit Forward Support Element (FSE) Mirage logistieke ondersteuning leveren 
voor de eenheden in Oost-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. 

FSE MIRAGE

Het zou rustiger 
zijn in de zomer…..
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FSE MIRAGE

afmelden van Cargo in het systeem IDT&T, en vanuit zijn 
ambachtelijke achtergrond (chef-kok) voorziet hij daar 
waar mogelijk, het gehele team van een hapje en 
doorbreekt hiermee, “heel soms”, de denkwijze van 
menig teamlid, want “wat de boer niet kent, dat vret die 
niet” snijdt hier geen hout! 

Dan “last but not least”, de CDT van het Det, hij is belast 
met de algehele leiding en onderhoudt de contacten met 

de HN, de coalitiepartners, de Defensieattaché en met 
Nederland. 

De legerleiding vertelde dat het rustiger voor ons zou zijn 
in de zomer (+50°C). Door de uitbreiding van de missie in 
Afghanistan en de toenemende onrust in de wereld zijn 
wij drukker dan voorzien, maar dragen wij ons steentje bij 
voor stabiliteit en vrede in dit deel van de wereld! 



Snow City
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Fotograaf: Kpl1 Lou

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 



1(nld)atfme

 U I T  &  J U L I
 T H U I S  2 0 1 8  

16

De Belgische Force Protection
Tlt Laurens

Nederland zit sinds begin 2018 weer in Jordanië om bij te dragen aan de Air Task Force 
Middle East (ATFME) missie boven Irak en Oost-Syrië. Naast al het werk om de vliegtui-
gen te laten vliegen, zijn er ook veel mensen nodig om dat werk weer mogelijk te maken. 
Een heel belangrijk deel daarvan is de bescherming van de vliegtuigen, de mensen en het 
materieel. De groep die gevaar en dreigingen buiten de deur houdt, en daarmee de men-
sen binnen het kamp en Tech Area veilig laat werken en leven, is de Force Protection. In 
het kort de FP genoemd. Een treffende naam, want deze mannen beschermen niet alleen 
de kracht van het detachement, het personeel en het materieel, maar ze zijn ook zelf een 
beschermende en niet geringe kracht.

Van halverwege 2016 tot en met eind 2017 heeft Nederland 
een onderbreking gehad om het personeel en materieel 
rust en onderhoud te geven. Toen heeft de missie overge-
nomen om de bijdrage aan Airpower te blijven leveren. 
Bijna alles, want toen heeft de Nederlandse bewaking de 
Belgische collega’s geholpen om het kamp, alle werkplek-
ken, al het personeel en de Belgische F-16’s te bewaken. 

Nu zijn de rollen weer omgedraaid en helpt België Ne-
derland met de bewaking. De Belgische collega’s maken 
lange uren in de hitte (het is hier gemiddeld 40 graden) 
en moeten daarbij blijven opletten. Wie zijn deze mannen 
die 24 uur per dag, 7 dagen per week, ook tijdens wedstrij-
den van het Belgische elftal op het WK, op hun post zijn 
waardoor de rest veilig kan werken en leven?

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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“De Belgische FP die nu het Nederlandse 10e Det 
beschermen komen van de 1e Wing van Bevekom. In die
Wing beschermden ze vroeger de Belgische F-16’s, en nu 
sinds 2010 de A109-BA en NH 90 helikopters. In en om het 
kamp houdt de Belgische FP de omgeving en de mensen 
in de gaten. Maar ook tussen de verschillende werk- en 
leefplekken moeten zij werken en beveiligen. Dit doen ze 
door het bemannen van de toegangspoorten, het lopen 
van patrouilles en het controleren van de omheiningen 
en muren die overal staan. Met enkele tientallen mannen 
en een aantal honden doen zij dit werk, zonder onderbre-
king, dag en nacht, dag in dag uit. Deze mannen zorgen
dat de Nederlanders zich veilig en ontspannen voelen.
Soms zelfs zo ontspannen dat er gelachen kan worden om
de nationale elftallen of een Belgenmop.

De Nederlanders en de Belgen zijn de afgelopen jaren
meer en meer gewend geraakt aan het samenwerken op
meerdere gebieden. Naast samenwerkingen van bijvoor-
beeld de marines van beide landen, wisselen de Nederlan-
ders en de Belgen ook de taak af om het luchtruim van de
Benelux in de gaten en veilig te houden (de ‘Quick
Reaction Alert’, QRA). En nu werken de twee landen ook
samen in deze missie. In de lucht en op de grond, in onze
eigen thuislanden en vlakbij vijandelijk gebied, naast
elkaar en met elkaar.

Zonder de Belgische bescherming kunnen de mannen en
vrouwen van de luchtmacht niet werken. En daarom

horen de mannen van de Belgische FP toch ook helemaal
bij het Nederlandse detachement. Ze zijn een dankbaar
onderdeel van onze groep. Eén team, één taak!”

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Op 20 november 2004 werd de Groep Luchtmacht Reserve opgericht. Reservisten van de 

GLR zijn parttime militairen. Zij vangen piekbelastingen op bij de Koninklijke Lucht-

macht en ondersteunen onder andere bij oefeningen, ceremoniële taken en het bewaken 

van vliegbases. De specialisten van de GLR worden ook langdurig ingezet om gaten bij 

het vaste personeel op te vullen en brengen expertise binnen vanuit verschillende 

vakgebieden.

Groep Luchtmacht Reserve mee 
op uitzending ATFME DET-10
Sergeant-majoor Harrie

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Gaaf is het dan natuurlijk ook om nu te zien dat bij ATFME 
DET-10 ze niet de gaten vullen van vast personeel van de 
vliegbasis, maar dat ze zelf deel uit maken van de uitzending.
 
Het 10e detachement van ATFME beschikt over drie reservis-
ten (‘GLR’ers’) die de uitzending hier voor drie maanden 
ondersteunen als fulltime militair. Naast de Kapitein Kim 
die de functie van Public Affairs Officer heeft en alle interne 
en externe berichtgeving verzorgt over DET-10, hebben we 
ook nog de Sld1 Bas en de Sgt1 Frans, beiden werkzaam bij 
MOAT op het munitiecomplex.

De twee heren stellen zich hieronder aan jullie voor door 
een kort interview dat ik met ze heb gehouden. 

Soldaat der 1e klasse Bas;
In het burgerleven is Bas student Bestuurskunde en 
Overheidsmanagement. Omdat zijn beste vriend bij de 
Natres zat, is hij geïnteresseerd geraakt in het worden van 
reservist. Door zijn interesse voor luchtvaart en de Konink-
lijke Luchtmacht in het bijzonder, heeft hij twee jaar geleden 
de keuze gemaakt voor de Groep Luchtmacht Reserve.

Voor Bas is dit zijn 1e uitzending. De aanleiding voor deze 
uitzending was een mail van IPC GLR (de integrale 
plannings cel) waarbij vrijwilligers gevraagd werden die 
interesse hadden om op uitzending te gaan. Doordat deze 
uitzending voor een groot deel in de zomervakantie valt, 
was dit een uitgelezen kans om als reservist operationeel 
mee te draaien op een uitzending.

Binnen DET-10 is Bas verantwoordelijk in de functie van 
vliegtuigassembleur, voor de assemblage van diverse 
wapens t.b.v. de F-16’s die hier opereren.

Bas zou na zijn studie graag bij Defensie aan het werk 
gaan als beroepsmilitair en gaat proberen als vlieger aan 
de slag te komen, en indien dat niet lukt als luchtver-
keersleider of in een bestuurskundige functie.

Sergeant der 1e klasse Frans:
In het burgerleven is Frans directeur/eigenaar van een 
drukkerij. Frans heeft vroeger wel actief gediend bij de 
luchtmacht, waar hij in ’81-’82 diende als fotograaf-lucht-
verkenning bij het 306 Verkenningssquadron op Volkel. 
Hij is al sinds het ‘eerste uur’ lid van de Groep Luchtmacht 
Reserve, waarbij hij daarvoor al twee jaar had gediend bij 
de Natres. Hij heeft er zelf voor gekozen om direct aan te 
sluiten bij het reserveonderdeel van de luchtmacht, wat 
in 2004 overgegaan is in de Groep Luchtmacht Reserve.

Ook voor Frans is het zijn eerste uitzending en nadat hij 
en zijn vrouw besloten hadden voor een andere invulling 
van het eigenaarschap van zijn drukkerij, kwam er meer 
tijd vrij voor hun privéleven en voor de GLR. Toen de mail 
van IPC GLR binnenkwam met de uitvraag voor vliegtui-
gassemblage bij ATFME DET-10 was dit een geweldig 
nieuwe uitdaging die al heel lang op zijn lijstje stond. Op 
deze manier kan hij het door hem geroemde kameraad-
schap ook eens beleven tijdens een uitzending. En eens 
een andere functie bekleden dan gewoonlijk als opleider/
instructeur, uitvoerder van ceremoniële en actieve 
diensten en andere taken in Nederland en daarbuiten.

Naast zijn hoofdtaak als vliegtuigassembleur heeft Frans 
zich ook nog gemeld als vrijwilliger voor de neventaak als 
detachementsfotograaf, waarbij jullie in de Uit & Thuis 
regelmatig kiekjes van hem voorbij zullen zien komen die 
gemaakt zijn voor DET-10. Daarnaast is hij tevens lid van 
de draagploeg. Een waardige bijdrage die hij hopelijk 
nooit echt zal vervullen.

We hopen dat jullie thuis een klein beetje meer inzicht 
hebben gekregen in de Groep Luchtmacht Reserve en de 
reservisten die als fulltime militair meedraaien tijdens de 
uitzending van ATFME DET-10!
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Military Gender Adviser - Libanon
Majoor Cynthia

Het is 2009. In Kabul, Afghanistan kom ik voor het eerst in contact met het onderwerp 
Gender. Een goede vriendin van mij was daar in HQ aangesteld als Military Gender Advi-
ser en actief bezig met onderhouden van contacten met vrouwenorganisaties, opzetten 
van een vrouwennetwerk en het organiseren van bijeenkomsten waar vrouwen nu eens 
aan de onderhandelingstafel zaten. Voor Afghaanse begrippen, een niet zo vanzelfspre-
kende bezigheid en enige voorzichtigheid was geboden. Maar voor de militaire operaties 
wel een zeer nuttige aanvulling. Het betekent namelijk dat je op een andere manier 
informatie kan verzamelen die niet alleen belangrijk is voor de veiligheid van je eigen 
troepen maar ook kan helpen de effectiviteit van je operatie te verhogen. 

Dat is gezien vanuit de militaire context. De VN bekijkt 
het vanuit een andere hoek. UNSCR 1325 is op het gebied 
van gender het masterdocument. In het kort: 

Wat is Resolutie 1325? 18 Jaar geleden erkende de VN 
Veiligheidsraad voor het eerst de unieke impact van 
conflict op vrouwen toen ze op 31 oktober Resolutie 1325 
unaniem aannam. Deze resolutie erkent het dispropor-
tionele geweld waar vrouwen onder te lijden hebben 
tijdens conflicten en roept lidstaten op om na een con-
flict bescherming te bieden aan de rechten van vrouwen 
en meisjes. Daders van seksueel geweld moeten worden 
berecht en de speciale status van vluchtelingenkampen 
worden gerespecteerd. Maar ook bevestigt de resolutie 
de belangrijke rol van vrouwen in het voorkomen en 
oplossen van conflict en de opbouw van vrede. Lidstaten 

worden dan ook aangespoord om vrouwen te betrekken 
bij alle processen rondom conflictpreventie, vredesop-
bouw en vredeshandhaving en hen een plaats te geven 
aan de onderhandelingstafel.

VN kijkt verstandig genoeg niet alleen naar anderen, 
maar ook naar zichzelf.



UNifil

 U I T  &  J U L I
 T H U I S  2 0 1 8  

21

De resolutie verplicht niet alleen staten om een gender 
perspectief aan te nemen, maar ook de Verenigde Naties 
zelf. Zo moeten er meer vrouwelijke VN-vertegenwoordi-
gers worden benoemd, meer vrouwelijke blauwhelmen 
worden aangetrokken en zouden vredesmissies in hun 
programma’s beter rekening moeten houden met de 
behoeften van vrouwen. De resolutie is bindend voor alle 
lidstaten. 

Na mijn 1e ervaring met gender, heb ik het altijd een 
interessant onderwerp gevonden. Maar waar begin je als 
wij in onze organisatie nagenoeg geen functies hebben 
die daar invulling aan geven? Mijn kans kwam toen ik in 
de gelegenheid werd gesteld om de cursus A Comprehen-
sive Approach to Gender in Operations te volgen. Ook 
kregen wij als Nederland de mogelijkheid de Gender 
Adviser positie te vullen in de UNIFIL missie in Libanon. 
Ik was in business! De cursus Gender in Military Operati-
ons volgde en nu zit ik in Libanon. 

Mijn eerste indruk is goed. Gender is een thema dat 
serieus genomen wordt en de aandacht krijgt die het 

verdient. Veel basiselementen lijken al in place te zijn: 
gender trainingen worden gegeven, er is een Gender Focal 
Point netwerk actief, bij de activiteiten met de lokale 
bevolking zijn ook vrouwen betrokken en tijdens 
patrouilles wordt ook bewust gekeken naar een combina-
tie van mannelijke en vrouwelijke militairen. Om zo maar 
wat te noemen. Een compleet en helder overzicht heb ik 
alleen nog niet. Dat wordt de komende tijd mijn eerste 
focus. 
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JEUGDBIVAK
2018

Uitnodiging

PROGRAMMA JEUGDBIVAK 7, 8 en 9 september 2018 

Vrijdag 7 September 
18.00 - 19.00 Ontvangst op het tentenkamp met koffie/thee en iets lekkers (ook voor de ouders) aansluitend inrichten tenten 
19.00 - 19.15    Welkomstwoord 
19.15 - 00.00    Kennismaken en avondprogramma (o.a. demonstratie Brandweer)
00.00 - 07.00  Nachtrust 

Zaterdag 8 September 
07.00 - 08.00  Reveille en ontbijt 
08.00 - 11.30  Appèl gevolgd door hondendemo en paintball 
12.00 - 13.00  Lunch 
13.00 - 17.30  Kennismaking militaire vaardigheden 
17.30 - 19.00  Friet & snack 
19.00 - 20.30  Voortzetten militaire vaardigheden 
21.00 - 00.00  Avondprogramma 
00.00 - 07.00  Nachtrust 

Zondag 9 September 
07.00 - 08.00  Reveille en ontbijt 
08.00 - 11.30  Appèl gevolgd door diverse sportactiviteiten 
12.00 - 13.00  Lunch 
13.00 - 14.30  Opruimen en groepsfoto’s maken 
14.30 - 15.00  Ontvangst ouders 
15.00 - 15.15  Eindappèl 
15.15   Einde 

Activiteiten: 
O.a. sport, paintball, groepsactiviteiten. 
Nb: Na jouw definitieve opgave krijg je een uitgebreide meldingsinstructie per mail. 
Hierin staan alle bijzonderheden m.b.t. kleding, wat mee te nemen, regelgeving, etc.
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UITNODIGING

JEUGDBIVAK 7, 8 en 9 September 2018 
‘Bivak Just 4 Kids’

Beste jongens en meisjes van het Thuisfront,

De Koninklijke Luchtmacht organiseert dit jaar namens de Defensie Organisatie Thuisfront het 
jeugdbivak van 7 t/m 9 september 2018. Het bivak is bestemd voor de thuisfront jongeren van  militairen 
van alle krijgsmachtdelen en politiecollega’s die op uitzending zijn of die binnenkort op uitzending gaan.

Wie? 

Ben jij tussen de 8 en 15 jaar? Dan is deze uitnodiging voor jou bestemd!

Wat gaan we doen?

Je gaat, net als jouw relatie ook ooit heeft gedaan, naar een actief en uitdagend bivak. Je leert hier militaire vaardigheden, 
vervult samen met je eigen buddy’s teamopdrachten en slaapt op het kamp. Uiteraard kun je ook gebruik maken van 
sanitaire voorzieningen, maar wel in “bivak-stijl”! Voor eten en drinken zorgen wij natuurlijk ook. 

Waar? 

De start van het jeugdbivak is op vrijdag 7 september op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. 
Je kunt je tussen 18.00 uur en 19.00 uur melden bij de hoofdpoort van de Oranjekazerne. Tip! Militaire tijd, is tijd – 5 min. ;)
Adres: Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Arnhem/Schaarsbergen.
Op de kazerne is de weg naar het tentenkamp met borden aangegeven. Daar aangekomen begint het jeugdbivak. 
Op zondag 9 september kun je vanaf 14.30 uur weer opgehaald worden en is het bivak afgelopen.

Hoe? 

Vraag je ouders om je z.s.m. op te geven voor dit bijzondere jeugdbivak.
Dit kan tot uiterlijk 24 augustus! online via www.defensie.nl/jeugdbivak

Doe het snel, want het aantal plaatsen is beperkt en dit wil je natuurlijk niet missen!

Na aanmelding ontvang je een meldingsinstructie met alle details.

Graag tot ziens!
Namens de Werkgroep Jeugdbivak 2018

Luitenant-Kolonel Jack Oomens
Voorzitter Defensie Organisatie Thuisfront

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met bureau Thuisfrontzaken tel 030-2181924

Noot: Het is helaas niet uitvoerbaar om te selecteren op wel/geen kinderen bij de primaire relatie. Het kan voorkomen dat u een uitnodiging 
ontvangen heeft, maar geen kinderen. Uiteraard is ook een neefje of  nichtje, etc. in de genoemde leeftijdscategorie van harte welkom.

Aanmelding via: www.defensie.nl/jeugdbivak
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Snowy de huiskat 
TLT Laurens

(De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud of vertaalfouten)

Ik ben Snowy, de huiskat van het Nederlandse kamp in Jordanië. Mij is gevraagd om te 

vertellen over mijn leven in Snow City, zo heet het kamp van de Nederlanders hier. Ik 

ben een van de weinige katten maar ik leef een van mijn negen goede leventjes. 
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Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Er mogen hier een paar katten zijn omdat wij het kamp 
helpen beschermen tegen spinnen, slangen en ander 
ongedierte. Deze jagen wij weg, en in ruil daarvoor 
mogen we hier met enkele gezonde en niet gevaarlijke 
katten wonen. Gelukkig ben ik gevaccineerd en niet vals 
en daarom mag ik vrij rondlopen. Daar ben ik blij om, 
want als ze zouden willen zouden al die snelle en slimme 
Nederlanders mij binnen een paar minuten eruit kunnen 
zetten. (Snowy knipoogt en fluistert dat je ze toch te 
vriend moet houden, die mensen)

Een dag uit mijn leven bestaat vooral uit slapen en 
rondstruinen. Ik val (bijna) nooit mensen lastig en ben net 
zoals Nederlandse katten vooral actief in de nacht. Dan ben 
ik op pad en houd ik samen met de Belgische bewaking het 
kamp ’s nachts veilig. Zo kunnen de Nederlanders veilig 
slapen. Overdag in de warmte, wanneer al die mensen druk 
gaan doen, slaap ik vooral. Soms aan het eind of aan het 
begin van de dag ga ik wel lekker liggen luieren en 
ontspannen op het sportveld. Dat ligt het lekkerste, want 
voor de rest zijn er vooral stenen en asfalt.

Ik heb al veel mensen zien komen en gaan hier in Snow 
City. Dit komt natuurlijk omdat er elke keer nieuwe 
mensen komen. Deze moet ik dan eerst wegwijs maken 
op het kamp, maar de Nederlanders leren gelukkig snel 
en kunnen vaak na een paar dagen al op eigen benen 
staan. De enige die ik liever zie gaan dan komen, zijn de 
Belgische waakhonden. Zij hebben bij hun HOTO (hand 
over take over, het overdragen van je werk aan je opvolger) 
duidelijk niet meegekregen dat ik geen vijand ben en aan 
de goede kant sta. Gelukkig lopen zij altijd vast of zitten in 
hun kooi, zodat ik geen gevaar loop. Vanuit hun kooi 
hebben ze altijd frisse lucht en een mooi uitzicht, dus dan 
zorg ik er wel voor dat ik een paar keer voorbijloop. Dan 
leren ze wie hier de Dierenburgemeester is. Tot nu toe lukt 
het niet echt goed om dit aan ze over te brengen. Ik denk 
dat dat toch door de taalbarrière komt.

Ik hoop dat jullie hebben gezien dat ik een lieve kat kan zijn 
en niemand kwaad doe. Maar vertel dat niet aan de slangen!

Groeten van Snowy aan alle Nederlandse katten en hun 
baasjes!
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Fotograaf: Sgt1 Frans 

Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Snow City
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Fotograaf: Sgt1 Frans 
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Military Staf Officer (MSO) 
U4 (Logistiek) op het Force 
Headquarter (FHQ) 
te Bamako Mali (MINUSMA).

MINUSMA

Majoor Albert

Met nog ruim vier weken te gaan is het einde van mijn individuele UN-uitzending van 
ruim zes maanden naar het Force Headquarter (FHQ) te Bamako in zicht gekomen. 

Als MSO U4 Current Operations maak ik deel uit van U4 
sectie behorend tot het FHQ in Bamako. Deze U4-sectie 
werd samengevoegd met het Joint Mission Support 
Center (JMSC), waarbij militairen nauw samenwerken met 
logistieke medewerkers behorend tot de civiele tak van 
de UN. Daar waar ik bij de aanvang van de uitzending nog 
wel eens tegen muren van onbegrip opliep, ontdekte ik al 
vrij snel dat het uitdelen van stroopwafels een drempel-
verlagend effect had op medewerkers van afdelingen waar 
ik van afhankelijk was. Begrijpelijkerwijs heb ik daarna 
dan ook sterk aangedrongen op het verhogen van de 
aanleverfrequenties van deze Hollandse lekkernij naar het 
missiegebied.  

Het werk van een MSO U4 Current Operations positie is 
vanwege de vele incidenten in het missiegebied nogal 
dynamisch van aard. Geen dag is hetzelfde, vooral omdat 
er vaak snel moet worden gereageerd op onverwachte 
situaties zoals de vele aanvallen op konvooien en/of UN 
kampen, maar ook wanneer er voertuigen die onderdeel 
uitmaken van een konvooi uitvallen vanwege een defect. 
Het vervoeren van voeding met helikopters is dan soms 
noodzakelijk.
 

Mijn dagelijkse werk als MSO bij de U4 bestaat voorname-
lijk uit het analyseren van logistieke data die dagelijks 
door de sectoren worden aangeleverd. Deze analyses 
worden onder meer gebruikt om de Force Commander 
van advies te voorzien, maar dergelijke analyses kunnen 
ook leiden tot aanpassingen van bijvoorbeeld konvooifre-
quenties. Hopelijk heb ik tijdens de uitzending de 
gevraagde logistieke bijdrage kunnen leveren aan deze 
missie. Daarnaast kijk ik met een goed gevoel terug op 
een intensieve uitzendperiode, waarbij ik mocht 
samenwerken met fijne collega’s afkomstig uit diverse 
landen. 
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Thuisfront Pagina

Hallo Thuisfront!

Op deze pagina kunt u in de komende twee edities van de Uit & Thuis van ATFME DET-10 een 

persoonlijke groet (maximaal 2 regels) schrijven aan uw geliefde, man, vrouw, vriend(in), 

zoon, dochter enz.

Indien het door de hoeveelheid berichtjes, door ruimtegebrek niet mogelijk is alle berichtjes te plaatsen, 
zullen we ervoor zorgen dat tijdens de wekelijkse Keek op de Week alle groetjes gepresenteerd worden 
aan het DET-10 en deze ook op papier zullen worden overhandigd.

De persoonlijke groet kunt u sturen naar onderstaand emailadres,  
onder vermelding van rang en voornaam voor wie de groet bestemd is: 
uitthuisfront@gmail.com

Wij als redactie hopen natuurlijk op veel reacties met groeten van het thuisfront, dan wel veel inzendin-
gen op de kruiswoordpuzzel (zie elders in deze Uit & Thuis!).

Veel succes! 
Redactie Uit & Thuisfront magazine
ATFME DET-10
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Een beestenboel in de woestijn, hoewel je op het eerste 
gezicht veronderstelt dat in deze streken van zand, steen, 
droogte en hoge temperaturen, er betrekkelijk weinig tot 
geen leven is. Wat er zit, zijn taaie rakkers, die zich in de 
loop der tijd volledig hebben aangepast aan deze barre 
omstandigheden.

Ooit zijn die omstandigheden anders geweest; niets is van 
alle tijden. Ooit heeft het huidige Jordanië aan zee gelegen 
(Tethys oceaan), zo’n 225 miljoen jaar geleden, toen de 
landmassa nog aaneengesloten was (Pangea).  Tijdens het 
uiteenvallen van de landmassa, overstroomde periodiek 
delen van het land, wat nu dus Jordanië is. Tijdens deze 
overstromingen werden dikke lagen zand en sedimenten 
afgezet. In de gevormde zandsteenlagen zijn ook wel 
afdrukken (fossielen) van het mariene leven ontdekt, zoals 
eenvoudige organismen, maar ook dino’s en planten. Echt 
bijzonder te noemen is de ontdekte fossiele walvis met 
poten (hoezo evolutie?) en haaientanden in de oostelijke 
woestijnen van Jordanië. Ook weer deels in ons gebied dus. 
Heel bijzonder! 

Naast het genoemde zand bestaat de grond dus uit graniet 
(ondergrond) en basalt (vulkanisch gesteente). Levende 
organismen hebben onder andere water nodig. Daar is 
zoals bekend niet zoveel van in woestijnen… 

Er zijn in dit land globaal een tweetal klimaatzones te 
herkennen, te weten de mediterrane zone rondom de rivier 
de Jordaan (in het westen) en die van de woestijn, waarmee 
wij dus te maken hebben: betrekkelijk heet, droog (max 
100 mm water per jaar, voornamelijk in de winterperiode) 
en zonnig (inkoppertje). Goed smeren dus! Petje op voor 
de kale mannen. De wind is ook duidelijk aanwezig. Een 
groot windfenomeen wordt de ‘Kamseen’ genoemd, 
Arabisch voor het getal vijftig. Gedurende deze periode van 

twee maanden (zomer) kunnen zich zandstormen 
ontwikkelen. Bekend zijn de plaatjes van een soort muur 
van zand, die dan op je afkomt. Indrukwekkend en 
uiteraard zijn er dan even geen menselijke activiteiten 
buiten de deur mogelijk. De windrichting van de Kamseen 
is doorgaans zuidelijk. Een kleiner fenomeen zijn de Dust 
Devils; kleine wervelende kolommen van stof en lucht, die 
je dagelijks wel rondom ons kamp ziet ontwikkelen en 
weer inzakken. 

Even los van de oases, die de woestijn ook kent (en waar 
onze waterwagen dagelijks ons water van onttrekt – uit de 
Azraqe oase), is de variatie in planten en bomen ook zeer 
beperkt. Een enkele acaciaboom, olijven, wat palmen en 
een taaie soort populier.

Langs de lagere delen van wegen of heuvels zie je kleine 
planten, zoals Capian manna (camlethorn), thaily weed, 
distels en soms kleine cactussen. De nationale bloem van 
Jordanië is overigens de zwarte iris. Die groeit hier zeker 
niet, maar wel in het vruchtbaarder westelijke deel.

Afsluitend nog een paar bijzondere dieren uit Jordanië.  De 
Onager is groter dan een ezel en een klein soort paard. Een 
schuw dier die bijna was uitgestorven. De ‘drommedarian 

Maar eerst en vooral, Tigers in the Desert! Zo gaat inhoud gegeven worden aan de 

slogan ‘Inherent Resolve!’ Wij zetten onze tanden erin met behulp van de Falcon, 

beware! Slechtvalken (falcons) hebben weliswaar geen tanden, maar wel klauwen, een 

scherpe snavel en zijn snel, wendbaar, meedogenloos en dodelijk.

Walvis in de woestijn

1(nld)atfme

 U I T  &  J U L I
 T H U I S  2 0 1 8  

30

Adjudant Henk



1(nld)atfme1(nld)atfme

camel’ is natuurlijk wereldberoemd! Deze jongens van drie 
meter lang met een schofthoogte van twee meter kunnen 
zich prima redden in de woestijn. De slangen en schorpioe-
nen zijn de betrekkelijk gevaarlijke rakkers (giftig, echter 
gewoon rustig blijven, aldus dokter Joris). 

De zandvos en feccenvos kunnen wij ook aantreffen, 
hoewel zij voornamelijk in de nacht actief zijn. Voor de 
hondenliefhebbers is het aardig te melden dat Jordanië 
ook een eigen ras kent, namelijk de saluki (‘Arabische 
hond’). Een mager scharminkel, maar wel een uitstekend 
jager. Deze soort is een heel oud ras en verwant met de 
grijze wolf.

Groepen wilde honden zijn rondom ons kamp ook wel 

aangetroffen. De katten op Snow City worden ‘gekoesterd’ 
want zij vangen muizen en ratten, welke weer stapelvoed-
sel zijn voor slangen. Die willen wij dan weer niet hebben. 

Gisteren werd mij nog een fraaie foto getoond van een 
gekko of kameleon. Prachtig!

Vergeet niet dat alle dieren erbij horen. In een ongekend 
web van verwevenheid tussen de biotische en abiotische 
wereld, is het een aanhoudend proces van symbiose en 
kringlopen. Eenvoudiger uitgedrukt: eten of gegeten 
worden.

Waar houden tijgers eigenlijk van…?
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Kijk voor al het nieuws over de Air Task 
Force Middle East #ATFME op de social 
media accounts van de Koninklijke 
Luchtmacht:
Facebook:  Koninklijke Luchtmacht
Twitter:  @Kon_Luchtmacht
Instagram: Koninklijke Luchtmacht

https://www.facebook.com/Luchtmacht/
https://twitter.com/Kon_Luchtmacht
https://www.instagram.com/koninklijkeluchtmacht/?hl=nl
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Noot van de redactie

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 bronver-
melding. Overigens worden artikelen en foto’s van het 
thuisfront ook zeer op prijs gesteld. 

Contactadressen: 

SITCEN:

Het eerste aanspreekpunt voor de uitgezonden militair en 
zijn/haar relaties met problemen of vragen in de thuissitu-
atie 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.

OPCEN/BPZ (Bureau Operationele Personeelszaken) 
Voor overige zaken aangaande (indivi duele) uitzendingen 
waaronder missevoorbereiding, afwikkeling en thuisfront-
zaken 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.

Veldpostregeling

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 douaneverkla-
ring CN22 (te verkrijgen op elk 
postkantoor).

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. 

Adressering

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

Vragen en informatie

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

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

Vluchttijden

Vluchttijden zijn te zien op Teletekst-
pagina 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

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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https://twitter.com/kon_luchtmacht
https://www.instagram.com/koninklijkeluchtmacht/
https://nl.linkedin.com/company/koninklijkeluchtmacht

