
 AIM 2009-1 1  

 

F-16 25+ JAAR OP VOLKEL 
Al meer dan 25 jaar is de F-16 niet meer weg te denken op de vliegbasis Volkel, waarmee het zilver dik 
verdiend is. Naar aanleiding van dit feit hebben we naast de middenpagina, die gewijd is aan de F-16 in 

dienst van de Volkelsquadrons, ook gemeend wat dieper in te moeten gaan op de levensloop van de 
F-16 in dienst van de vliegbasis Volkel. 

 

STARFIGHTEROPVOLGING 

 
 

De kogel v.w.b. de aanschaf was nog maar nauwelijks door 
de kerk toen Nederland voor het eerst de F-16 te zien 

kreeg. (Volkel, 19-6-1975, Frans van den Berk) 
 

Halverwege de jaren zeventig besloten België, Dene-
marken, Nederland en Noorwegen tot de gezamenlij-
ke aanschaf van de door General Dynamics ontwik-
kelde F-16. De eerste order waarvoor in mei 1975 in 
Nederland het groene licht werd gegeven bestond uit 
102 toestellen (J-212 t/m J-271 en J-616 t/m J-657) 
waarmee een groot deel van de sterk verouderde 
Starfightervloot kon worden vervangen.  

In juni 1979 werden de eerste voor de KLu bestemde 
F-16’s van de productielijn van Fokker op Schiphol 
naar Leeuwarden overgevlogen, en halverwege 1982 
hadden de squadrons op Leeuwarden voldoende 
F-16’s en begon ook op Volkel het F-16-tijdperk. 
 

 
 

De J-216 werd gebruikt voor tests met de  
Orpheuspod en was voorzien van een 306-embleem. 

 (Leeuwarden, 1980, collectie Johan van der Wei) 

 

LEVERINGEN 

 
 

Splinternieuw arriveert de J-252, met achter de controls 
majoor Heyboer, vanaf Schiphol om als eerste F-16 aan 

Volkel te worden afgeleverd, zij het als tijdelijke sleutelkist. 
(Volkel, 18-1-1982, Hans van Zeeland). 

 

Om de technici op Volkel vertrouwd te laten raken met 
de F-16 werd op 18 januari 1982 de J-252 als een 
zogenaamde sleutelkist aan de Opleidingsafdeling 
F-16 (OAF-16) vanaf Schiphol afgeleverd; het betrof 

hier echter een ‘Block 10’-F-16 die voor Leeuwarden 
bestemd was. De laatste F-16A uit de aan Leeuwar-
den geleverde serie, de J-258, werd bij Fokker voor-
zien van vergrote staartvleugels en was de eerste 
Block 15 F-16 voor de KLu die later aan 311 squadron 
werd afgeleverd. 
 

Dit, terwijl 306, destijds nog op de vliegbasis Twenthe, 
als eerste KLu-squadron in 1962 met Starfighters was 
uitgerust. Voor 306 duurde het nog tot 18 februari 
1983 voordat de eerste speciaal aangepaste 
F-16A(R) voor het squadron op Volkel arriveerde. Wel 
waren er begin jaren tachtig al tests uitgevoerd met de 
Orpheuspod onder de J-216 op Leeuwarden, die voor 
de gelegenheid zelfs was voorzien van een 306-
embleem. Het toestel dat op 29 februari 1980 werd 
afgeleverd crashte echter al op 10 maart met slechts 
vijf vlieguren voor de KLu op de klok. Dit was de 
eerste KLu F-16 die werd afgeschreven. De piloot, 
kapitein Kropman, kwam hierbij om het leven. 
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(Volkel, 18-8-1982, Joop de Groot) 
 

De leveringen aan 311 squadron omvatten, naast de 
J-258, de F-16’s J-616 t/m J-626 en de duals J-649 
t/m J-652. Toen de leveringen aan Volkel in volle 
gang waren ging de J-252 op 16 oktober 1982 naar 
Leeuwarden.  
 

Op 18 februari 1983 arriveerde de eerste speciaal 
voor de Orpheuspod aangepaste F-16 op Volkel, de 
J-627, en ook de rest van de serie J-627 t/m J-648 
werd aanvankelijk door 306 squadron gebruikt. 
 

 
 

(Volkel, 29-4-1983, Hans van Zeeland) 
 

Na 306 begon 312 aan de conversie naar de F-16; 
nagenoeg de gehele eerste ‘follow-on buy’ van 22 
F-16’s (J-864 t/m J-882, J-884 en J-885), waarvoor in 
december het contract was getekend, werd aan 312 

toegewezen. De ontbrekende J-883 is nooit aan de 
KLu geleverd, maar is direct op last van de V.S. vanaf 
de Fokkerproductielijn naar de Egyptische luchtmacht 
gegaan onder het Peace Vector 1 programma als 
9207. Later is deze bij de KLu vervangen door de 
F-16A J-710. 
 

Een zwarte dag voor Volkel was 11 december 1984, 
toen F-16B J-271 van de Transitie en Conversie 
Afdeling F-16 (TCA) nabij Grossfeldberg in West-
Duitsland verongelukte. De vliegers, kaptein Wijnand 
van Nieuwenburg en eerste luitenant Ton Vervoort, 
vonden hierbij de dood. Eerste luitenant Vervoort was 
sinds 1980 bij 311 ingedeeld, kapitein Van Nieuwen-
burg was gastvlieger bij het 312 squadron. 
 

 
 

De J-874 taxiet uit voor een testvlucht. De Fokkerpiloten 
maakten doorgaans gebruik van callsigns Jaws1/2 en 

Soaky71. (Amsterdam-Schiphol, 17-1-1985, Gert-Jan Vis) 
 

Ook de F-16’s uit de tweede follow-on buy, die be-
stond uit 16 F-16A’s (J-192 t/m J-207) en vier F-16B’s 
(J-208 t/m J-211) gingen aanvankelijk naar Volkel, 
waarbij de kisten evenredig over 311 en 312 werden 
verdeeld. F-16A J-200 werd op 27 maart 1986 aan 
Volkel afgeleverd. Dit was echter de eerste F-16 die 
officieel voor Twenthe bestemd was, en majoor Hans 
Kühne van 315 squadron vloog dit toestel later die 
dag over naar Twenthe waarmee ook op Twenthe het 
F-16-tijdperk werd ingeluid. 

 

NIEUWE AFLEVERINGEN VAN FOKKER SCHIPHOL NAAR VOLKEL IN CHRONOLOGISCHE VOLGORDE 
 

J-252 d/d 18-01-1982 
J-616 d/d 14-05-1982 
J-617 d/d 14-06-1982 
J-258 d/d 01-06-1982 
J-620 d/d 19-07-1982 
J-618 d/d 20-07-1982 
J-619 d/d 20-07-1982 
J-649 d/d 25-08-1982 
J-621 d/d 31-08-1982 
J-622 d/d 01-10-1982 
J-623 d/d 25-10-1982 
J-650 d/d 12-11-1982 
J-625 d/d 02-12-1982 
J-624 d/d 06-12-1982 
J-626 d/d 20-12-1982 
J-651 d/d 31-01-1983 
J-627 d/d 18-02-1983 
J-628 d/d 01-03-1983 
J-629 d/d 01-03-1983 
J-630 d/d 05-04-1983 

J-631 d/d 05-04-1983 
J-652 d/d 29-04-1983 
J-632 d/d 02-05-1983 
J-653 d/d 26-05-1983 
J-633 d/d 30-06-1983 
J-634 d/d 30-06-1983 
J-635 d/d 30-06-1983 
J-636 d/d 21-07-1983 
J-654 d/d 25-07-1983 
J-637 d/d 09-08-1983 
J-638 d/d 01-09-1983 
J-639 d/d 01-09-1983 
J-640 d/d 16-09-1983 
J-641 d/d 03-10-1983 
J-655 d/d 31-10-1983 
J-642 d/d 20-01-1984 
J-656 d/d 21-02-1984 
J-643 d/d 16-03-1984 
J-657 d/d 16-03-1984 
J-644 d/d 13-04-1984 

J-645 d/d 13-04-1984 
J-646 d/d 04-06-1984 
J-647 d/d 04-07-1984 
J-864 d/d 16-07-1984 
J-648 d/d 20-07-1984 
J-882 d/d 27-07-1984 
J-865 d/d 30-07-1984 
J-866 d/d 16-08-1984 
J-867 d/d 28-08-1984 
J-868 d/d 01-10-1984 
J-869 d/d 31-10-1984 
J-870 d/d 22-11-1984 
J-871 d/d 06-12-1984 
J-872 d/d 18-12-1984 
J-884 d/d 22-01-1985 
J-873 d/d 25-01-1985 
J-874 d/d 13-02-1985 
J-875 d/d 25-02-1985 
J-876 d/d 01-04-1985 
J-877 d/d 19-04-1985 

J-878 d/d 26-04-1985 
J-885 d/d 26-04-1985 
J-879 d/d 30-05-1985 
J-880 d/d 14-06-1985 
J-881 d/d 26-06-1985 
J-192 d/d 24-07-1985 
J-208 d/d 24-07-1985 
J-193 d/d 26-08-1985 
J-209 d/d 26-09-1985 
J-194 d/d 01-10-1985 
J-196 d/d 31-10-1985 
J-195 d/d 06-11-1985 
J-197 d/d 29-11-1985 
J-198 d/d 17-01-1986 
J-210 d/d 31-01-1986 
J-199 d/d 17-02-1986 
J-200 d/d 27-03-1986 
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Na een korte carrière bij 306 squadron vertrok de J-208 in 
april 1986 naar 315 squadron op Twenthe. 

 (Volkel, 4-10-1985, Rob Beekmans) 
 

De F-16’s zijn doorlopend onderhevig geweest aan 
modificatieprogramma’s. De meest in het oog sprin-
gende waren de installatie van de bruine ‘stealth 
canopies’ vanaf 1986 onder het Pacer Bond-
programma, en later Pacer Tail, waarbij alle F-16’s die 
nog niet standaard waren voorzien van een behuizing 
voor de remparachute deze alsnog kregen. Onder 
Pacer Tail werden 30 eerder afgeleverde F-16’s door 
het Depot Vliegtuig Materieel (DVM) te Gilze-Rijen en 
58 door Fokker te Woensdrecht gemodificeerd. Op 14 
september 1989 werd met de J-369, die hiervoor als 

prototype fungeerde, de eerste proefvlucht vanaf 
Gilze-Rijen gemaakt. De eerste Volkel F-16 met een 
remparachutehuis was de J-866, die op 27 september 
1990 werd afgeleverd. De laatste F-16 uit het Pacer 
Tail-programma was de J-638 van 306 squadron, die 
in december 1992 werd afgeleverd. Deze F-16 was 
voor deze gelegenheid voorzien van een mooi logo op 
de staart. 
 
De eerste KLu F-16 die al bij Fokker op Schiphol in 
deze hoedanigheid van de productielijn rolde was de 
voor Twenthe bestemde J-135 in 1987. Hierna wer-
den alle nieuwe F-16’s standaard met een rempara-
chutehuis afgeleverd.  
 
Met het oog op de Mid Life Update (MLU) vertrok op 
18 april 1991 de van Leeuwarden afkomstige J-251 
vanaf Volkel naar het Ogden Air Logistics Center 
(ALC) op Hill AFB om als ‘Lead The Fleet’ (LTF) 
toestel te gaan dienen voor het MLU-programma. 
Later diende dit toestel als het MLU-prototype op 
Woensdrecht. Op 23 september 1992 ging de J-650 
eveneens vanaf Volkel naar General Dynamics te 
Forth Worth om als ‘Test Verification and Installation’-
toestel te gaan dienen voor ditzelfde programma. 

VILLAFRANCA EN AMENDOLA 
Op 31 maart 1993 werd door de VN een resolutie 
aangenomen voor het instellen van een no-fly zone 
boven Bosnië-Herzegovina voor alle vliegtuigen en 
helikopters, met uitzondering van diegene waarvoor 
UNPROFOR toestemming verleende. Om schending 
van deze resolutie te voorkomen werd door de VN 
toestemming verleend om dit in het uiterste geval met 
geweld te verhinderen. De door de NAVO geleide 
operatie Deny Flight werd op 12 april 1993 gestart. In 
juni ging de NAVO, naar aanleiding van een nieuwe 
VN-resolutie een stapje verder: men mocht zonodig 
ook luchtsteun (close air support) aan de 
UNPROFOR-troepen in de safe areas verlenen. 
 

De eerste vier F-16’s van de Koninklijke Luchtmacht 
vertrokken op 7 april vanaf Twenthe naar Italië, waar 
ze neerstreken op de vliegbasis Villafranca. Het totaal 
aantal toestellen schommelde met het stijgen en 
dalen van de spanningen, maar bedroeg maximaal 
achttien stuks. 
 

 
 

Gebroederlijk staan de F-16’s van 306 op de flightline van 
Villafranca naast die van hun collega-squadrons uit 

Twenthe. (Villafranca, april 1993, Defensiekrant/Hennie 
Keeris) 

 

In 1994 braken op Volkel roerige tijden aan voor het 
311 en 312 F-16-bestand, dat hierdoor voorgoed 
geheel door elkaar werd geschud. Dit had alles te 
maken met het eerste detachement van Volkel, dat 
als de First Fighter Wing van april tot oktober op 
Villafranca verbleef. Dit detachement nam de reeds 
aanwezige F-16’s met Pratt & Whitney F100-220-
motoren van Twenthe over, zodat 311 en 312 de 
beschikking kregen over alle Twenthe-F-16’s met 
deze motor. Op 9 februari werd op Volkel al de eerste 
F-16 afkomstig van Twenthe afgeleverd.  
 
Op 14 februari waren er halsoverkop ook al vier 
F-16’s van 306 squadron aan het detachement van 
Twenthe toegevoegd. Niet lang daarna waren alle 
F-16A’s van 306 squadron ontdaan van hun markings 
voor operaties boven het voormalige Joegoslavië. 
 

 
 

De 306 F-16’s bleven jaren ontdaan van alle markings 
i.v.m. operaties boven voormalig Joegoslavië. 

 (Volkel, 4-6-1996, Jeroen Jonkers) 
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Na afloop van het verblijf op Villafranca in 1994 
behield 311 squadron F-16’s met de nieuwe motoren, 
terwijl 312 van september t/m november met nage-
noeg allemaal Block 10 F-16A’s werd uitgerust. 
 

 
 

De meeste Block 10 F-16’s van 311 en 312 squadron 
werden in de loop van 1995 voorzien van full color 

staartbanden en badges. Op een aantal F-16’s, waaronder 
de J-213, werd in allerijl speciaal voor de open dag 311 en 

312 markings aangebracht. (30-6-1995, Jeroen Jonkers) 
 

 
 

312 squadron had enige tijd zowel de oudste F-16A (J-212) 
als de nieuwste (J-021) binnen de gelederen. 

 (Toul-Rosières, september 1995, Theo van den Boomen) 
 

In 1995 ontving Pratt & Whitney een contract voor het 
leveren van modificatiekits, zodat alle F100-PW-200-
motoren een upgrade konden krijgen tot -220E (Equi-
valent) standaard. Hiermee werden ze gelijk aan die 
van de 44 F-16’s die reeds op de productielijn van de 
F100-PW-220 waren voorzien. De grootste verschillen 
tussen een ‘200’ en een ‘220E’ zijn 2000 pond meer 
stuwdruk en bijna een halvering van de tijd om van 
stationair naar volledige naverbrander te schakelen. 

Het LC KLu op Woensdrecht en de motorwerkplaats 
op de vliegbasis Twenthe hadden ruim zes jaar nodig 
om 107 motoren om te bouwen onder dit zogenaamde 
Pacer Equal-programma. 
 

Na veel onderling gewissel in 1995, waarmee de oude 
Block 10 en Block 15 toestellen met de PW F100-220- 
motoren evenredig over 311 en 312 verdeeld werden, 
kregen zowel 311 als 312 squadron ook de beschik-
king over F-16A’s van het in juli 1995 ter ziele gegane 
314 squadron op Gilze-Rijen. 
 

De vliegbases Leeuwarden, Twenthe en Volkel 
bemanden bij toerbeurt het KLu-detachement op 
Villafranca. In eerste instantie was dit nog in het kader 
van Deny Flight, waarbij de F-16’s de onder VN-vlag 
opererende UNPROFOR-troepen in Bosnië-
Herzegovina konden ondersteunen en toezagen op 
de naleving van het vliegverbod. Vanaf 21 december 
1995 namen echter door de NAVO geleide IFOR 
(Implementation Force)-troepen de taken van de 
blauwhelmen over. Hiermee veranderde de code-
naam van de luchtoperaties in Decisive Endeavour. 
Geleidelijk werden er door Volkel ook Block 10 F-16’s 
naar Italië gestuurd. 
 

Vanaf 1996 werd het Belgisch/Nederlandse Deploya-
ble Air Task Force (DATF) operationeel. Op 20 de-
cember 1996 startte operatie Deliberate Forge. Vanaf 
eind 1998 werden MLU-F-16’s door Leeuwarden naar 
Italië gestuurd. Per 5 januari 1999 verhuisde de DATF 
van Villafranca naar Amendola. De KLu had op dat 
moment 27.348 uur volgevlogen vanaf Villa. De DATF 
was vanaf 24 maart 1999 nauw betrokken bij de 
operaties tegen Servië in het kader van Allied Force. 
Hierbij bundelden de KLu F-16-squadrons hun krach-
ten en werden zowel de MLU- als de oude OCU-
kisten met succes ingezet. Nieuwe wapensystemen 
als de AMRAAM en LANTIRN bewezen al direct hun 
waarde.  
 

Halverwege 2001, wanneer de rust op de Balkan weer 
enigszins was teruggekeerd, kwam een einde aan het 
permanente verblijf van KLu F-16’s in Italië. Wel 
bleven de toestellen hierna nog enige tijd op afroep 
beschikbaar. 

MID LIFE UPDATE 

 
 

Vanaf 2000 werd het overgrote deel van de Block 10 F-16’s 
afgestoten, waaronder de fraai in dag- en nachtkleuren 

beschilderde J-236 i.v.m. 85 jaar KLu. 
 (Volkel, oktober 1999, Rob Hendriks) 

 

Halverwege de jaren negentig begon de modernise-
ring van 139 KLu F-16’s onder het zogenaamde Mid 
Life Update-programma, ofwel Pacer Windmill. Bezui-
nigingen op het defensiebudget hadden er al voor 
gezorgd dat eerdere plannen voor de modernisering 
van alle resterende 170 F-16’s waren terugge-
schroefd, de niet meegenomen toestellen werden te 
koop aangeboden. 
 
Het MLU-programma hield in dat de centrale boord-
computers, radar en overige avionica en apparatuur 
werden aangepast aan de moderne eisen. De cockpit-
indeling werd volledig herontworpen, met een gea-
vanceerd instrumentarium. Ook werden de toestellen 
voorzien van een systeem waarmee belangrijke 
vluchtgegevens snel in de boordcomputers kunnen 
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worden ingelezen. Al deze verbeteringen maken het 
mogelijk dat de F-16 ook 's nachts en onder slechte 
weersomstandigheden optimaal kan functioneren. 
 

Bij de MLU hoort ook een modificatieprogramma 
waardoor de F-16's over een uitgebreider wapenpak-
ket kunnen beschikken. Zo is het F-16-arsenaal 
uitgebreid met de AIM-120 Advanced Medium Range 
Air-to-Air Missile (AMRAAM), Joint Direct Attack 
Munition (JDAM) en AGM-65G Maverick raketten, en 
is men in staat om met het Low Altitude Navigation 
and Targeting Infrared system for Night (LANTIRN) 
precisiebombardementen bij nacht uit te voeren. 
 

 
 

Na 16 jaar en zo’n 30.000 laagvliegsorties nam de KLu op 
14 oktober 2003 afscheid van Goose Bay. Verandering van 
de operationele inzet maakte laagvliegtraining overbodig. 

 (Goose Bay, 26-5-1998, Theo van den Boomen) 
 

Vanaf eind juli 1996 begon een intensief testpro-
gramma met de MLU F-16’s op Leeuwarden, waarna 
de toestellen geleidelijk vanaf 1998 aan de squadrons 
van Leeuwarden en Twenthe werden afgeleverd. 
 

Op 25 april 2000 begon het vliegend personeel van 
het 311 squadron aan de conversie naar de MLU-
uitvoering van de F-16. De eerste voor Volkel be-
stemde MLU F-16, de J-878, was reeds op 17 maart 
2000 gearriveerd. De gehele conversie werd intensief 
begeleid door een zogenaamd Ready Team; dit 
waren toen reeds zeer ervaren vliegers, waarvan er 
drie tot 323 TACTES squadron van Leeuwarden 
behoorden, en twee van het te converteren onderdeel. 
Op 1 november had 311 ‘initial operational capability’. 
Per 1 december ging het Ready Team naar 312 
squadron, dat al vanaf 12 oktober enkele MLU F-16’s 
in de gelederen had. 
 

Op 18 juni 2001 kreeg het volledig op opleidingen 
toegespitste 306 squadron haar eerste klas van vijf 
cursisten voor de zogenoemde Theater Qualification 
Training. De taak van 306 bestond sindsdien uit het 
geven van aanvullende scholing aan jachtvliegers die 
in de VS de primaire opleiding en de conversie op de 
F-16 hadden afgerond. Daarnaast gaf 306 ook opfris-
cursussen voor de meer ervaren (gast)vliegers. Per 1 
november 2001 werd de gehele opleidingstaak van 
313 overgedragen aan een gekortwiekt 306 squadron. 
 

306 fungeerde enige tijd als vergaarbak voor alle 
F-16’s die niet voor de MLU in aanmerking kwamen 
en de F-16’s die de MLU nog moesten doorlopen. Op 
1 augustus 2002 vertrok de laatste F-16 OCU (Opera-
tional Capability Upgrade), de J-139, naar het Logis-
tiek Centrum KLu op Woensdrecht om heel toepasse-

lijk als de 139e KLu F-16 het MLU-programma te 
doorlopen. 
 

 
 

306 heeft tijdens haar taak als opleidingssquadron diverse 
duals ter beschikking gehad, waaronder de drie Block 10 

MLU duals J-267, J-269 en J-270.  
(Volkel, 2005, Jeroen Jonkers) 

 

Vanaf 2002 is men gestart met het Pacer Amstel-
programma, waar per F-16 individueel levensverlen-
gend onderhoud wordt uitgevoerd door zowel de 
Logistieke Divisie Woensdrecht (LDW) en Fokker 
Services Woensdrecht (FSW). Hiermee moet de 
levensduur van de F-16 tot tenminste 2020 worden 
zeker gesteld. Daarnaast worden verschillende fases 
van de MLU uitgevoerd waarbij de hoogste standaard 
die men momenteel heeft bereikt de M5 is. 
 

 
 

In 2005 nam Volkel deel aan de oefening Anatolyan Eagle 
in Turkije. (Konya, 2005, www.311squadron.nl) 

 

Het overplaatsen van 313 squadron per december 
2005 van Twenthe naar Volkel had als direct gevolg 
dat Volkel hiermee de geldende geluidsruimte zou 
gaan overschrijden. Als gevolg hiervan besloot men 

de opleidingstaak 
van 306 squadron 
per april 2007 onder 
te brengen bij de 
Ohio Air National 
Guard op de vlieg-
basis Springfield. 
Per 16 februari 
2007 viel definitief 
het doek voor 306 
squadron op Volkel. 
De eenheid op 
Springfield, het 

Nederlands Detachement Springfield Ohio (NDSO), 
trad hierna in de voetsporen van 306 squadron en 
gebruikt ook het embleem. 
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ORPHEUSPOD / MARS / RECCE-LITE 

De defensiebegroting van 1989 voorzag al in het 
afstoten van de reccetaak van 306 squadron per 1 
januari 1993, wanneer de Orpheuspods hun techni-
sche levensduur zouden hebben bereikt. In de Defen-
sienota van 1991 werden deze plannen weer geheel 
omgegooid en besloot men tot de aanschaf van 
nieuwe verkenningssystemen en het behoud van de 
reccetaak. 
 

Dit nieuwe systeem werd de Medium Altitude Recon-
naissance System (MARS)-reccepod. Dit systeem, 
waarvan er slechts vier zijn aangeschaft, werd als 
interim oplossing door 306 vanaf februari 1997 opera-
tioneel onder haar F-16A(R) OCU’s ingezet boven het 
voormalige Joegoslavië. Het voldeed veel beter 
tijdens de verkenningsoperaties vanaf een hoogte van 
5000 voet dan de oude Orpheuspods. 
 

Ondanks de successen boven de Balkan viel per 31 
oktober 2000 het doek voor het fotoverkenningssqua-
dron en verviel ook de status van Immediate Reaction 
Force (IRF)-eenheid. Alle MLU F-16’s kunnen immers 
als fotoverkenner worden ingezet zodat de verken-
ningstaak met de MARS-reccepod bij de Reaction 
Forces squadrons 311, 315 en 322 kon worden 
ondergebracht. 311 squadron bleef echter inzetbaar 
met de Orpheuspod op lage hoogte voor de zoge-
noemde nationale taken, zoals ondersteuning van 
politie- en rechercheopdrachten. 311 kreeg hiermee 
ook het Recce Information Center (RIC) toebedeeld. 
 

Defensie besloot in 2004 tot de aanschaf bij het 
Israëlische Raphael van zes Recce-Lite-
fotoverkenningsystemen. Het Recce-Lite-systeem 
verving het verouderde Orpheus/MARS-systeem en 

kan aan het station aan de rechterzijde van de inlaat 
worden geplaatst. Recce-Lite kan zowel bij dag als 
nacht worden ingezet en verzendt real time-beelden 
naar de grond.  
 

 
 

(Fairford, 16-7-2006, Mark Wright) 

MANAS, KABUL EN KANDAHAR 
De European Participating Air Forces (EPAF), sa-
mengesteld uit Denemarken, Nederland en Noorwe-
gen, zonden vanaf 1 oktober 2002 voor in eerste 
instantie een half jaar ieder zes F-16’s naar de vlieg-
basis Manas in Kirgizië ter ondersteuning van Opera-
tion Enduring Freedom in Afghanistan. Na een half 
jaar verlengden zowel de Denen als de Nederlanders 
deze missie nog eens met dezelfde periode. Volkel 
zwaaide gedurende drie maanden de scepter over het 
KLu-detachement. 
 

De KLu was vanaf 10 september 2004 weer met een 
viertal F-16’s aanwezig op Manas. Ditmaal was de 
ondersteuning van de ISAF-troepen tijdens de Af-
ghaanse verkiezingen de hoofdtaak. Op 19 november 
2004 kwam een einde aan dit detachement. 
 

Op 1 april 2005 begon de permanente aanwezigheid 
van KLu F-16’s in Afghanistan vanaf Kabul Internatio-
nal Airport (KAIA). De hoofdtaak voor deze F-16’s is 
het verlenen van luchtsteun aan grondtroepen van de 
Internationall Security Assistance Force (ISAF). 
 

Vanaf 15 juli 2006 had het F-16-detachement in 
Afghanistan ook een luchtverkenningscapaciteit. 

Hiervoor waren twee MARS-systemen met bijbeho-
rend materieel naar Kabul overgebracht. 
 
Het detachement is sinds november 2006 verplaatst 
naar Kandahar (KAF), waar inmiddels ook het Recce-
Lite-systeem voor het opsporen van bermbommen 
wordt gebruikt. 
 

 
 

(Kandahar, 2009) 
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OPERATIONEEL 
Op de volgende bladzijdes is te zien hoe de F-16’s 
van de squadrons op Volkel er door de jaren heen 

hebben uitgezien. Er is gekozen voor de volgorde 
waarin men operationeel werd. 

311 SQUADRON 

 

De markings van 
311 squadron heb-
ben in de loop der 
tijd wel wat veran-
deringen onder-
gaan, maar ook het 
vertrouwde em-
bleem zoals hier-
naast afgebeeld 
bleef dienst doen. 
Wel werd vanaf 
1991 deze arend 
wel eens voorzien 
van de gehele 
vleugels. Inmiddels 
is deze variant ook 
alweer enige tijd 
‘toned down’ in 
omloop. Daarnaast 
is er ook een grijze 
variant van het 
oude ronde em-
bleem in gebruik 
en de oude kleur-

envariant met een extra witte band zoals hierboven is 
afgebeeld. De ‘Brabants bont’-fintip werd in 1987 ge-
ïntroduceerd; eerst nog met aan de voor- en achter-
zijde de Canadese ‘Maple Leaf’, maar niet lang daar-
na een strakke roodwitte staartband. Vanaf 2000 wer-
den ook de staartbanden toned down aangebracht. 
 

 
 

(Volkel, 25-4-1984, Ad Vercruijsse) 
 

 
 

(Volkel, 29-4-1993, Jeroen Jonkers) 
 

 
 

(Volkel, 12-4-2006, Mike Schoenmaker) 
 

 
 

(Volkel, 6-2-2009, Bert van der Linden) 
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SPECIAL MARKINGS 311 SQUADRON 

 
 

35 jaar 311 squadron, 1986. Leuk detail is de met XV 
gezapte pylontank. (Volkel, 1986, Rob Beekmans) 

 
 

In 1986 werd de J-616 voor het 35-jarige jubileum van 
311 squadron in mei voorzien van een blauwe staart 
met in het midden daarop de typerende zeearend van 
dit squadron met gespreide vleugels. In de top was 
ook nog 311 terug te vinden, het onderste deel van 
het staartvlak was in rood, wit en blauw gespoten. 
 

In 1991 voorzag 311 squadron i.v.m. het veertigjarige 
jubileum maar liefst twee F-16’s van special beschil-
derde staartvlakken. Voor deze gelegenheid waren de 
J-197 en J-619 voorzien van staarten waarbij licht-
blauw de boventoon voerde. Het onderste deel van de 
tail was opnieuw in rood, wit en blauw uitgevoerd. De 
zeearend had een kroontje in zijn snavel met daaron-
der in zwart ‘40 jaar’. Sinds 1991 wordt de zeearend 
regelmatig door 311 in deze hoedanigheid op haar 
F-16’s afgebeeld i.p.v. in het gebruikelijke ronde vlak.

  
 

 
 

Berry verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat de in 
1996 voor het 45-jarig jubileum special gespoten J-058 
naast de Fokker 60 waarin hij meevloog kwam vliegen, 

onderweg van Engeland naar Nederland. (Berry Vissers) 
 

In 1996 was opnieuw lichtblauw als basiskleur voor de 
jubileumstaart gekozen, deze keer die van de J-058. 
Naast de ‘geschetste’ visarend stond er ook nog in 
zwart “311sqn 45 jaar” vermeld. 

 
In 2001 werd, i.v.m. 
de internationale si-
tuatie, door de 
luchtmacht geen 
autorisatie gegeven 
voor het beschilderen 
van een kielvlak. 
Toen speelde de 
Kosovo-crisis en 
stonden er F-16's op 
Amendola, en jubile-

umstaarten werden niet toegestaan tijdens een 
oorlogssituatie. Wel werd een groot deel van de 311 
(en later ook de 312) F-16’s voorzien van jubileum-
stickers i.p.v. het reguliere embleem. 
 

In 2006 bestond 311 
squadron 55 jaar. F-16A 
J-642 was aangewezen om 
te worden voorzien van een 
speciale jubileumstaart. In 
eerste instantie was het 
resultaat zoals hiernaast is 
afgebeeld. Men wilde dit 
echter anders zodat de 
staart nog eens flink onder 
handen moest worden 
genomen, met het onder-

staande resultaat als gevolg. 
  

 
 

Over de gelijkenis met de zeearend valt te twisten, een 
eerder, donkerder ontwerp werd overgespoten.  

(Volkel, 16-2-2007, Mike Schoenmaker) 
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306 SQUADRON 

 
 

De arend van 306 is  
nooit aan verander-
ing onderhevig ge-
weest. Het embleem 
werd in eerste in-
stantie in kleur aan-
gebracht, maar later 
in toned down. Het 
Nederlands Detach-
ement Springfield 
Ohio (NDSO) ge-
bruikt dit embleem 

nog steeds in combinatie met een roodgeel geblokte 
staartband. 
 

 
 

Twee 306 F-16’s die in 1986 aan de TAM op Kleine Brogel 
deelnamen werden voorzien van een brede Brabants bont 

staartband. (Volkel, 1986, Rob Beekmans) 
 

 
 

In 1987 begon de KLu met de reguliere laagvlieg-
oefeningen vanaf Goose Bay. Het merendeel van de F-16’s 

dat hieraan in dit jaar deelnam werd in Canada voorzien 
van een smalle fintip met ‘maple leaves’, in combinatie met 

Brabants bont. (Volkel, december 1987, Jeroen Jonkers)  
 

 
 

 (Volkel, juni 1993, Jeroen Jonkers) 
 

 
 

De 306 F-16’s werden vanaf 1987 voorzien van Brabants 
bont aan één zijde van het kielvlak en de kleuren van de 

Limburgse vlag aan de andere kant van de staart. 
(Volkel, 6-5-1995, Ad Vercruijsse) 

 

 
 

De standaard configuratie van 306 recce-F-16’s tijdens 
oefeningen; de ALQ-131 ECM-pod werd hierbij onder de 

linker- of rechterkant van de vleugel  gedragen. 
(Volkel, 1995, Jan Kraak) 
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SPECIAL MARKINGS 306 SQUADRON 

 
 

40 jaar 306 squadron 1993. (Volkel, 1994, Jeroen Jonkers) 
 

306 squadron had in 1993 ter ere van het veertigjarig 
jubileum op 1 oktober van dit jaar voor het eerst een 
F-16 voorzien van een speciale staart. Het betrof de 
J-642, waarbij het kielvlak zwart met blauw was 
gespoten. De arendskop was goudgeel, het onderste 
deel van het kielvlak wit met daarin ‘NATO’s fighting 
eyes’, terwijl de voorzijde ervan in de Nederlandse 
driekleur was gespoten, evenals de remparachutebe-
huizing. Helaas moest dit toestel alweer vroegtijdig 
worden omgespoten i.v.m. Deny Flight-operaties. 

 
In 1998 had men voor de 45ste verjaardag van het 
squadron een speciaal kleurenschema in een soortge-
lijke trend. Ditmaal was de F-16A(R) J-636 voorzien 
van een in twee tinten blauw gespoten staart met 
daarin een bruine arend en de tekst “45 jaar”. De 
roodwit geblokte staartband bleef gehandhaafd, het 
onderste deel was ditmaal geheel rood, wit en blauw 
met “306 TFRS” erop. 
 

 
 

45 jaar 306 squadron 1998. (Aalborg, 29-5-1998, Erik Frikke) 
 

In 2003 vierde 306 haar 50ste jubileum. Het squadron 
was toen inmiddels een trainingssquadron en had 
daarom F-16B J-270 voorzien van een kleurige staart. 
De achtergrond was dit keer blauw met wit, met 
daarop groot in rood 
het getal 50, de 
goudgele arend 
steekt hierbij zijn kop 
door de nul. Op het 
achterste deel, net 
voor de brake chute 
housing, staat klein 
in zwart “TRS–TFTS, 
1953 – 2003”. Leuk 
detail is dat aan de 
rechterzijde het bovenste deel in spiegelbeeld was 
uitgevoerd. Meer over het maken van deze kunstige 
beschildering vind je in de Varia van AIM 2003-3. 
 

 
 

50 jaar 306 squadron 2003. 
(Twenthe, november 2005, Bas Wanschers) 
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312 SQUADRON 

De markings van 
312 zijn tijdens 
het F-16-tijdperk 
nagenoeg nooit 
veranderd. Wel is 
het geheel, inclu-
sief staartband, 
na verloop van 
tijd toned down 
aangebracht. Een 
enkele keer zijn 
enkel de zwaar-
den en bliksem-

schicht op de staart te vinden. 
 

 
 

(Volkel, 1986, Rob Beekmans) 
 
 

 
 

(Volkel, Mark Berbers) 
 

 
 

Inmiddels staat de J-215 alweer een aantal jaren 
tentoongesteld in het Militair Luchtvaart Museum. 

(18-5-1998, Theo van den Boomen) 

SPECIAL MARKINGS 312 SQUADRON 

 
 

40 jaar 312 squadron 1991. 
 (Aalborg, 18-6-1992, Erik Frikke) 

 

In 1991 voorzag 312 squadron voor het 40-jarige 
jubileum de J-864 en J-878 van een mooie zwarte 
staart, met daarin de badge van 312 squadron. Boven 
dit werkje stond in wit “312” en eronder “40 jaar”. 
Onder het zwarte kielvlak was een horizontale 
rood/wit/blauwe band aangebracht. 
 
Voor het 45-jarig jubileum werd de J-879 voorzien van 
een ietwat fantasierijkere beschildering, waarop de 
mascotte van 312, Bonzo, de boventoon voert. De 
hond is bruin met een geel zwaard in de aanslag. In 
rood is het getal 45 weergegeven. De Nederlandse 
driekleur is wederom aan de onderkant te vinden, dit 
maal echter in een puntvorm. 
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Bij het vijftigjarig jubileum 
bleef het, net zoals bij 311 
squadron, bij wat stickers 
die over de reguliere 
badges werden geplakt.  
 

In 2006 weet men 
echter weer heel aardig 
uit de hoek te komen 
door de J-640 te 
voorzien van een mooi 
beschilderde staart die 
echter wel flink wat 
overeenkomsten met 

die van 1996 vertoont. De rode bliksemschicht uit het 
officiële embleem is nu ook aanwezig, terwijl Bonzo 
ook van wat meer details is voorzien.  
 

 
 

55 jaar 312 squadron 2006. (Volkel, 3-8-2007, J. Jonkers) 
 

313 SQUADRON 

 
 

In 1990 verving 313 
squadron het oude 
embleem, een jonge 
vogel boven de 
startbaan, door een 
stoere tijgerkop. Het 
squadron trad hierna 
ook toe tot de NATO 
Tiger Association. Dit 
tijgerembleem is op 
verschillende wijzen 
op de staarten aan-

gebracht. Dit varieert van enkel de tijgerkop tot de 
complete omlijsting, zowel toned down als in kleur.  

 
 

F-16A J-364 van 313 squadron voerde nog het oude 
squadronembleem tijdens de TLP op Volkel. 

(Volkel, 16-6-1989, Jeroen Jonkers) 
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(Volkel, 2008, Mario Boeren) 
 

 
 

Vreemd genoeg is de stand van de tijgerkop niet 
eenduidig. (Volkel, 17-3-2009, Theo Rombout) 

SPECIAL MARKINGS 313 SQUADRON 

 
 

Hoewel het steeds moeilijker wordt om telkens weer iets 
nieuws te verzinnen v.w.b. mooie tijgerbeschilderingen, 
lukte het ook 313 squadron weer om met haar 55-jarige 

jubileum in 2008 goed voor de dag te komen. 
 (Volkel, 30-1-2009, Mario Boeren) 

 

Nieuwkomer op Volkel 313 squadron deed afgelopen 
jaar voor het eerst van zich spreken met een speciale 
tigertail. Natuurlijk heeft het squadron op de vliegbasis 
Twenthe al talloze 
F-16’s voorzien van 
mooie tijgerprints. 
Getuige hiervan is de 
crewroom van 313, 
waar de meeste van 
deze kielvlakken als 
wandversiering 
dienen. 
 
Sander van der Donck 
was de ontwerper van 

deze prachtige tail. (Volkel, Sander van der Donck) 

TESTGROEP KLU / KANTOOR TESTVLIEGEN 

 
 

De J-653 ging eind 1985 naar de Test Groep KLu. 
Incidenteel maakte 306 ook gebruik van het toestel, maar 

in juni 1999 nam Leeuwarden de testtaak over. Ook de 
J-646 werd enige tijd aan 306 onttrokken voor 
testdoeleinden. (Volkel, 1988, Jeroen Jonkers) 

 

De J-646 en J-653 droegen jarenlang het KLu-roundel 
met daarop de gouden luchtmachtadelaar als herken-
ningsteken. 
 

 
 

Ook de MARS-pod werd aan een uitvoerig testprogramma 
onderworpen, door zowel het Kantoor Testvliegen als 306 

squadron. (Volkel, 1997, DVH / René van Bakel) 
 
 
 
 

CRASHES 
Ook de F-16 is niet verschoond gebleven van onge-
vallen, maar gelukkig is het aantal dodelijke slachtof-
fers beperkt gebleven. Zeker wanneer we dit afzetten 

tegen het aantal gevlogen vlieguren ten opzichte van 
de Thunderjet, Thunderstreak en Starfighter. 
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28 mei 1984 J-634  
 

 
 

(Volkel, 1983, Stefan Goossens) 
 

De J-634 was deze ochtend omstreeks 10.20 samen 
met de J-655 opgestegen voor een trainingsmissie 
boven West-Duitsland. In een buitenwijk van Linz am 
Rhein scheerde het toestel rakelings over een vier 
verdiepingen tellend appartementencomplex en 
schampte daarbij de zijmuur en het dak. Een brand-
stoftank van de F-16 drong het pand binnen en 
explodeerde hierna. De F-16 raasde daarna nog over 

een aangrenzend 
bos, alvorens drie 
kilometer verder in 
een weiland te 
pletter te slaan. 
De piloot, eerste 
luitenant Pieter 
Enzerink van 306 
squadron, kwam bij 
deze crash om het 
leven, en ook in het 
pand werd een 
vrouw dodelijk 
getroffen. Door de 
explosie raakten ook 
nog negen mensen 
gewond en ontstond 
een enorme ravage 
op de parkeerplaats van het nabij gelegen ziekenhuis. 
 
De vermoedelijke oorzaak die na onderzoek naar 
boven kwam was desoriëntatie of mogelijk zelfs ‘G-
induced loss of conciousness (G-LOC).  
 

 

3 juni 1985 J-621 en J-865  
 

 
 

(Volkel, september 1984, Mike Schoenmakers) 
 

 
 

(Leeuwarden, 8-5-1985, Joop de Groot) 
 

Ruim een jaar later gingen F-16A’s J-621 en J-865 
van 311 squadron tijdens een botsing nabij Gronau in 
de Duitse bondsrepubliek verloren. Bij deze fatale 
crash kwamen de eerste luitenant Hans van Schaijk 
(‘Apple’, J-621) en eerste luitenant Wiebe Schiphorst 
(‘Skippy’, J-865), beiden afkomstig van 311 squadron, 
om het leven. 

De toestellen vlogen op lage hoogte waarbij de 
vliegers vermoedelijk het visuele contact zijn verloren 
door de laagstaande zon en/of de goede camouflage. 
 
Naar aanleiding van deze droeve gebeurtenis werd 
een rotatie met een Canadees Starfightersquadron, 
die toen gaande was, vroegtijdig beëindigd. 

 

15 april 1986 J-629  
 

 
 

(Volkel, Frans van den Berk) 
 

Verwoede pogingen om de radarlock van een Flycat-
cher te verbreken werden de kapitein-vlieger Rob de 
Wijk (‘Dilly’) fataal. Het toestel vloog tijdens een 
manoeuvre tegen de grond waarbij de vlieger om het 
leven kwam. Dit ongeluk gebeurde in de buurt van 
Seedorf in West-Duitsland. 
 
De staartsectie van dit toestel bevindt zich op de 
Technische Universiteit in Delft. 
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13 juni 1986 J-626  
 

 
 

(Leeuwarden, 1983, Frans van den Berk) 
 

 
 

De geborgen wrakstukken zijn later voor onderzoek 
overgebracht naar Gilze-Rijen. (traditiekamer Typhoon) 

 

 

Tijdens een DACT-missie met een 29 squadron 
Phantom boven de Noordzee kreeg deze F-16 een 
flame out, en na enkele herstartpogingen verliet de 
piloot, tweede luitenant Marcel Bijmoer, zijn F-16 per 
schietstoel. Een RAF Sea King kon de vlieger, die 

voor een squadron exchange op Coningsby aanwezig 
was, enige tijd later ongedeerd uit het water vissen 
boven de Doggersbank, een ondiepte in de Noordzee 
ten oosten van Noord-Engeland. 
 

 

11 februari 1988 J-639  
 

 
 

(Volkel, 1986, Rob Beekmans) 
 

Tijdens een verkenningsmissie op geringe hoogte 
kreeg de vlieger, eerste luitenant Mark Brouwer van 
306 squadron, te maken met motorproblemen. Na een 
klim naar vier kilometer hoogte voor een beoogde 
noodlanding op Twenthe ontstond brand in de motor 
en verliet de piloot op aanwijzigingen van zijn wing-
man het vliegtuig per schietstoel. De F-16, die volgens 
ooggetuigen loodrecht naar beneden kwam, sloeg 
neer in het natuurreservaat Buurser Veen bij Haaks-

bergen, waar een enorme vuurzee ontstond. Brok-
stukken van het vliegtuig werden later tot 400 meter 
van de crash site gevonden.  
 

Alouette III H-67 pikte de ongeschonden vlieger op 
nabij Ahaus, net over de Duitse grens, en bracht hem 
naar Volkel. 
 

 
 

De oorzaak van deze crash was het afbreken van een 
turbineblad. (uit Veilig Vliegen) 

 

4 juni 1988 J-625  
 

 
 

(Volkel, Kees Backx) 
 

 
 

Crashsite J-625. (uit Veilig Vliegen) 
 

 

Tijdens laagvliegoefeningen vanaf Goose Bay raakte 
het toestel boomtoppen. De vlieger, eerste luitenant 

Bob Verkroost (‘Body’) van 312 squadron, kon de 
F-16 nog wel optrekken maar hierna weigerde de 
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motor dienst. Ook enkele airstarts mochten niet meer 
baten. De piloot maakte succesvol gebruik van de 
schietstoel. Een Canadese SAR-heli bracht de op een 
bevroren meertje terechtgekomen vlieger later terug 
naar Goose Bay. De F-16 kwam tot stilstand in een 
onherbergzaam gebied en brandde volledig uit.  

Op 23 september 1992 kreeg kapitein Verkroost, 
inmiddels gestationeerd op de vliegbasis Leeuwarden 
te kampen met motorproblemen van de J-359, direct 
na de start vanaf Leeuwarden. Opnieuw maakte 
Verkroost met succes gebruik van zijn schietstoel. Hij 
is hiermee de enige KLu vlieger met twee bail outs. 

 

21 mei 1991 J-880  
 

 
 

(Leeuwarden, 6-9-1988, Joop de Groot) 
 

312 squadron verloor met de J-880 haar eerste F-16, 
toen deze een motorstoring kreeg ten gevolge van 
een engine stall en in de Middellandse Zee stortte. Dit 
gebeurde op zo’n 18 mijl uit de westkust van Sardinië. 
De piloot, kapitein Roef Dieters, maakte met succes 
gebruik van de schietstoel en werd later door een 
SAR-heli naar de vaste wal gebracht. De F-16 stond 
tijdelijk op Decimomannu gedetacheerd om op de 
nabijgelegen ACMI-ranges te oefenen. 
 

De J-880 is later geborgen en voor onderzoek naar 
Gilze-Rijen overgebracht. In 1992 is het wrak ver-
schroot bij Hoffland metaalhandel en sloopwerken 
B.V. in Den Dolder. 

 

26 mei 1992 J-618  
 

 
\ 

(Volkel, 26-10-1989, Hans Engels) 
 

 
 

De crashsite. (uit Veilig Vliegen) 
 

190 kilometer ten zuiden van Goose Bay crashte deze 
F-16 ten gevolge van ernstige motorproblemen. De 
vlieger, kapitein Jac Jansen (‘Bowler’) van 306, verliet 
het toestel met de schietstoel en kwam ongedeerd op 

de grond terecht. De J-618 was op 24 mei vanaf 
Volkel vertrokken voor het laagvliegprogramma in 
Canada. 
 

 

10 februari 1993 J-195  
 

 
 

(Volkel, juli 1986, Ed Groenendijk) 
 
 

Boven Geffen kreeg de F-16 met het callsign AG03 
problemen, waarna de piloot, eerste luitenant Edgar 
Timmers (‘Torch’), zijn schietstoel activeerde en veilig 
aan de grond kwam. De F-16 sloeg nabij de spoorlijn 
Den Bosch-Oss te pletter in een weiland, niet ver van 
een boerderij. De J-195 was samen met de J-617 op 
de terugweg van een trainingsscramble. Problemen 

met de flight controls waren de oorzaak van deze 
crash. 
 

 
 

De crashsite nabij Geffen. (uit Veilig Vliegen) 
 

Bij de berging van de wrakstukken moest extra voor-
zichtig te werk worden gegaan omdat dit QRA-toestel 
drie live Sidewinders, een volle drum 20mm-patronen 
en volle chaff/flare dispensers bij zich droeg. 
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9 augustus 1993 J-645  
 

 
 

(Volkel,18-6-1986, Joop de Groot) 
 

Nagenoeg een half jaar na de J-195 ging de J-645 
van 306 squadron verloren. Het toestel kwam bij 
baankop 06 in een maïsveld terecht nadat het alle 
motorvermogen had verloren. De piloot, eerste luite-
nant Jacob Andringa (‘Holy’), maakte met succes 
gebruik van zijn schietstoel.  
 

In eerste instantie werd bij deze crash uitgegaan van 
een birdhit. Technisch onderzoek bracht echter aan 
het licht dat een tandwiel in het stuurelement van de 
Compressor Inlet Variable Vanes (CIVV) was losge-
komen. 
 

Onderdelen van de J-645 worden door het TNO-PML 
laboratorium te Rijswijk voor onderzoek gebruikt. 
 

 
 

De onbemande Falcon was ongeveer 200 meter buiten de 
omheining van de basis onder een vlakke hoek in een 
maïsveld tegen de grond geslagen. (10-8-1993, Veilig 

Vliegen september 1994, via Eric de Jong) 
 

 
 

(archief Ton van der Zeeuw) 
 

23 september 1999 J-361 
 

 
 

(Volkel, Robin Polderman) 
 
 

Deze F-16 (callsign Sting2, behorende tot 312 squa-
dron) crashte op ongeveer 70 kilometer ten noorden 

van Schiermonnikoog in de Noordzee. Sting2 vloog 
samen met Sting1 en Fist3 een ACM-missie (1 versus 
2) in de TRA’s ten noorden van de Waddeneilanden. 
Nadat het vliegtuig onbestuurbaar geworden was 
activeerde de piloot, kapitein André van Ooijen 
(‘Damon’) van 312 squadron, zijn schietstoel en kwam 
hierna in het water terecht. De SAR Flight van Leeu-
warden werd ingeschakeld om de vlieger op te pikken 
die in zijn dinghy ronddreef, terwijl de twee andere 
toestellen nog rondcirkelden boven hem. Laat in de 
namiddag werd de onfortuinlijke vlieger per AB 412 
R-01 op Volkel afgeleverd, waarna er ongetwijfeld een 
bail out party heeft plaatsgevonden.  

 

15 juni 2001 J-206  
 

 
 

Ten tijde van de crash was de J-206 nog maar enkele 
maanden bij 311 squadron ingedeeld. 

 (Volkel, Marcel Roukens) 
 
 
 
 

 
 

Het staartstuk van de J-206 heeft nog enige tijd in de tuin 
van het 311 gebouw gestaan, momenteel ligt het in de 

hangaar van de HVV. (Mario Boeren) 
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De piloot, majoor Coen (‘Kunta’) Deering (Sting1) van 
311 squadron, probeerde na motorische problemen 
boven de Noordzee uit te wijken naar Leeuwarden. Hij 
dropte de pylontanks van de F-16 maar was even 
later, om 11.15, genoodzaakt per schietstoel de F-16 
te verlaten. Het toestel bevond zich toen 15 mijl ten 
noordoosten van Terschelling. Een kwartiertje later 
werd majoor Deering uit het water gehesen door de 

toegesnelde SAR Flight van Leeuwarden. Sting2 en 3 
waren de SAR Flight behulpzaam bij het lokaliseren 
van de piloot. Na medisch onderzoek werd de vlieger 
laat in de middag door een SAR AB 412 op Volkel 
afgeleverd. 
 
Dit was de eerste F-16 van Volkel met een mid life 
update die verloren ging. 

 

19 juli 2006 J-363  
 

 
 

(Volkel, 2-6-2006, Mike Schoenmaker) 
 

De piloot van deze F-16, met callsign Burst22, meldde 
een "engine flame out" op de terugweg van de Corn-
field Range in de richting van de Afsluitdijk. Het 
toestel vloog zeer laag vanaf het oefengebied toen de 
motoruitval plaatsvond. Toen klimmen niet meer tot de 
mogelijkheden behoorde en de piloot oordeelde dat 
het toestel niet meer te redden viel heeft hij gebruik 
gemaakt van zijn schietstoel. Rond drie uur ‘s mid-
dags crashte dit toestel nabij Vlieland op een zand-
bank. De piloot, eerste luitenant M. van Zuijdam 
(‘Bassie’) van 313 squadron, wist zich met de schiet-
stoel in veiligheid te brengen en werd later opgepikt 
door een AB 412SP van Leeuwarden. Alouette III 

A-275 leverde de vlieger iets na negenen ’s avonds 
op Volkel af. 
 
De oorzaak van de crash van de J-363 bleek, nadat 
het toestel was geborgen, metaalmoeheid van de 
behuizing van de brandstofkamer te zijn. De behuizing 
bleek te zijn opengebarsten.  
 
Ook het staartstuk van de J-363 is momenteel te 
vinden in de hanghaar van de HVV op Volkel. 
 

 
 

Op maandag 24 juli werd een groot deel van de 
wrakstukken in Harlingen aan wal gebracht, bij de pier van 
Rijkswaterstaat. Op de foto is te zien hoe onder andere het 

staartstuk wordt afgevoerd van het industrieterrein 
Oostpoort te Harlingen, naar Woensdrecht. (Peter Kroese) 

 

31 augustus 2006 J-364  
 

 
 

(Kabul, 2006, Joost de Raaf) 
 

Deze F-16 crashte rond zeven uur lokale tijd in het 
zuiden van Afghanistan. De piloot, kapitein Michael 
Donkervoort (‘Sofac’), normaliter ingedeeld bij 313 
squadron, zond nog wel een noodoproep uit maar 
verloor bij dit tragische ongeval het leven. De F-16 
was, samen met een tweede toestel op weg naar een 
geplande missie boven Helmand, de onrustige provin-
cie zuidelijk van Uruzgan, neergestort in de provincie 

Ghazni, net ten noorden van de provincie waar de 
Nederlandse missie actief is. De tweede F-16 is ter 
plekke rond blijven cirkelen totdat hulp was gearri-
veerd. Een reddingsteam heeft het stoffelijk overschot 
van de piloot en de wrakstukken van zijn toestel 
geborgen.  
 
In het onderzoeksrapport staat dat het toestel, na de 
noodoproep van de vlieger (die schijnbaar nauwelijks 
te verstaan was), bijna loodrecht naar beneden is 
gevallen. Het draaide daarbij langzaam om de as, dit 
werd sterker naarmate het toestel dichterbij de grond 
kwam. De wingman heeft de piloot twee keer opge-
roepen: één keer met een ‘check attitude’ call, de 
tweede keer met een ‘bail out’ call. Op beide calls is 
geen reactie gekomen. Men heeft berekend dat het 
toestel sneller dan het geluid vloog toen het te pletter 
sloeg op een rotsplateau. Van zowel het toestel als 
Sofac was logischerwijs niet veel substantieels meer 
terug te vinden. Het onderzoek werd bemoeilijkt 
doordat in het gebied activiteit van de Taliban was en 
de lokale bevolking al wat onderdelen had meegeno-
men. 
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21 september 2006 J-068  
 

 
 

(Volkel, 7-4-2006, Ad Vercruisse) 
 

Deze dual was als Rebel21 bezig met het beoefenen 
van wat touch-and-go’s toen het toestel motorproble-
men kreeg. De motor kreeg te maken met een zoge-
naamde stall, veroorzaakt door, naar later bleek, een 
birdhit. De piloten, de kapiteins Ruben Donkervoort 
(‘Duck’) van 313 squadron en Marcel Kester (‘Ketser’) 
van 312 squadron maakten boven de vliegbasis 
gebruik van hun schietstoelen, waarna de F-16 

onbemand verder vloog en in de shelter area tegen 
een shelter tot stilstand kwam. 
 

 
 

 (Volkel, 21-9-2006) 
 

Deze crash is door ooggetuigen uitvoerig beschreven 
in AIM 2006-4. 

MISHAPS 
Hieronder nog een opsomming van de ongelukken 
waarbij meestal wel te herstellen schade ontstond, en 
waarbij gelukkig geen slachtoffers te betreuren vielen,  

voor zover die ongelukken bij ons bekend zijn. Het 
afwerpen van brandstoftanks, zoals tijdens de open 
dagen in 2007, zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

4 april 1985 J-873  
 

 
 

(Volkel, 4-4-1985, uit Veilig Vliegen) 
 

Volkel lanceerde op 4 april 1985 voor de eerste keer 
een massastart, waar door 26 F-16’s aan werd deel-
genomen. De J-873 raakte bij de terugkeer echter 
zodanig in de problemen dat het toestel naast de 
baan terechtkwam. Hierbij ontstond een brandje en 
brak er een wiel af. Ook de beplating werd op diverse 
plaatsen beschadigd. 
 
Na de nodige reparaties koos het toestel uiteindelijk 
op 19 augustus 1985 het luchtruim weer. 

 

20 augustus 1985 J-882  
 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 
 

312 squadron had opnieuw pech toen bij de F-16B 
J-882 het landingsgestel inklapte tijdens de landing. 
De schade bleef echter beperkt doordat de F-16 

verder schoof op de pylontanks. Begin 1986 was ook 
de J-882 weer volledig operationeel inzetbaar. 
 

 
 

De pylontanks boden de J-882 bescherming, nadat het 
landingsgestel onverhoeds inklapte tijdens de landing. 

(archief Ton van der Zeeuw) 
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9 september 1986 J-622  
 

 
 

(archief traditiekamer Typhoon) 
 

F-16A J-622 verdween op 9 september 1986 voor 
langere tijd in de hangaar, nadat ‘ie door een niet 
geheel geslaagde landing met hoge snelheid van de 
baan raakte. De piloot, kapitein Jan Jeurninck (‘Jay-

Jay’), gebruikte hierbij zijn schietstoel en bleef onge-
deerd. 
 

De spanning liep nog behoorlijk op toen na deze zero 
altitude ejection de throttle nog in de idle–positie 
stond, waardoor de brandweer de grootste moeite had 
het langzaam vooruitschuivende vliegtuig onder 
controle te krijgen. Om de motor te stoppen werd 
halon in de inlaat gepompt. Juist voordat de motor 
stopte was het halon op en begon de motor weer 
toeren te maken. De korte pauze was echter voldoen-
de voor de brandweer om de throttle alsnog in off te 
krijgen. 
 

Pas op 19 mei 1987 was de J-622 weer volledig 
hersteld en kon weer aan de vloot van 311 worden 
toegevoegd.

 

24 oktober 1989 J-192  
 

 
 

(Volkel, 24-10-1989, Theo van den Boomen) 
 

Op 24 oktober 1989 kwam F-16A J-192 van 311 
squadron door een “defect” aan de remmen op 
onfortuinlijke wijze in het gras nabij de spottersplaats 
terecht. 
 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 

 

26 maart 1991 J-199  
 

Op 26 maart 1991 kreeg de J-199 van 311 squadron 
bij het avondvliegen meerdere birdhits tijdens de take-
off. De kist smakte vervolgens op de baan, waarbij de 

centerline tank openscheurde en de uitstromende 
kerosine in brand vloog. Door het ingrijpen van de 
brandweer kon de schade beperkt worden gehouden. 

 

13 juli 1995 J-015 & J-137  
 

Tijdens het proefdraaien op Goose Bay schoot de 
J-137 van 311 squadron van één van de wielblokken, 
waardoor het toestel draaide en zich in de J-015 van 
312 squadron boorde. Na noodreparaties ter plaatse 

keerden beide vliegtuigen op 19 september terug op 
Volkel, waarna de F-16’s respectievelijk op 6 oktober 
1995 en 26 februari 1996 naar Woensdrecht zijn 
gegaan voor verdere reparaties. 

 

11 september 1997 J-228  
 

Een laagvliegoefening vanaf Goose Bay werd ook de 
J-228 van 312 squadron fataal. De vlieger, eerste 
luitenant Sander de Kok (‘Sado’), dit werd na deze 
mishap veranderd in (‘Stekkie’) van 311 squadron 
raakte enkele bomen in de Churchill River vallei, op 
ruim honderd kilometer ten zuidwesten van Goose 
Bay. De vlieger wist het toestel echter veilig terug te 
brengen op Goose Bay. De structurele schade die het 
toestel had opgelopen aan de romp en vleugel bleek 
zo groot dat, mede met het oog op het buiten dienst 
stellen van dit toestel, werd besloten om het vroegtij-
dig uit het operationele bestand te halen. 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 
 

Na jarenlange opslag is het toestel in 2004 als gate 
guard op de vliegbasis Leeuwarden opgesteld. 
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21 mei 1998 J-140  
 

 
 

(Volkel, 10-2-1998, Jeroen Jonkers) 
 

Nog geen jaar later overkwam kapitein André Steur 
(‘Jabba’) van 312 squadron hetzelfde, ook hij raakte 
boomtoppen waarbij zelfs de neuskegel en één van 
de tanks werden afgescheurd. Nader onderzoek wees 
later uit dat hij de bomen op ongeveer één tot twee 
meter hoogte van de grond had afgehakt. Toch wist 
ook hij zijn F-16 veilig aan de grond te zetten. De 
J-140 bleek na inspectie echter onherstelbaar be-
schadigd en werd op 8 juni 1998 definitief afgeschre-
ven. 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 
 

Het toestel is naar Woensdrecht overgebracht waar 
lange tijd een deel van de romp werd opgeslagen. De 
cockpitsectie wordt momenteel gebruikt door TNO als 
simulatortrainer in het Mission Simulation Centre 
(TNO-MSC) op Soesterberg. 
 

De staart van de J-140 staat bij 312 squadron, met als 
beschildering “45 jaar 312”. 

 

26 oktober 2000 J-654  
 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 
 

Deze F-16B maakte na zijn ochtendmissie nog een 
touch-and-go, waarbij de vlieger in de backseat de 
F-16 zou landen. Hij zette de landing veel te hard in 
en bij de touchdown merkten de piloten dat het toestel 

opeens ietwat doorzakte naar links. Als antwoord 
hierop werd direct flink gas gegeven. Tijdens een paar 
rondjes over het veld te hebben gevlogen, zodat de 
toren eventuele schade kon ontdekken, zag het 
torenpersoneel dat de linkeras van het landingsgestel 
ingezakt was en alarmeerde de hulpdiensten. Bij de 
landing zakte de dual geheel door het linker hoofdlan-
dingsgestel en schoof in een vonkenregen schuin 
over de baan. Doordat de F-16 was voorzien van 
pylontanks bleef de schade nog enigszins beperkt, en 
ook de crew bleef ongedeerd. De F-16B was van 311 
squadron, voorzien van 323 squadronmarkings, en 
vloog met een Flame-callsign. 
 

Het toestel werd op Woensdrecht van februari tot juni 
2001 onder handen genomen, waarna het toestel 
naar Volkel terugkeerde bij 311 squadron. 

 

15 december 2000 J-256  
 

 
 

(uit Veilig Vliegen) 
 

Vlak nadat de J-256 van 312 squadron de shelter uit 
reed voor een missie ging het niet helemaal goed. 
Omdat de vlieger de remmen indrukte terwijl het 
neuswiel nog volop aan het sturen was kwam er 
teveel druk op de onderzijde van de shockstrut en 
brak deze af. Het resultaat: een afgebroken shocks-

trut, een verbogen neuswieldeur en een vlieger die 
geen trap nodig had om uit te stappen. 
 

 
 

De J-231. (uit Veilig Vliegen) 
 

Ongeveer een jaar eerder was ook al precies hetzelf-
de gebeurd bij de J-231 van 312 squadron. 
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4 november 2004 J-637  
 

 
 

(Manas, 4-11-2004, Theo van den Boomen)  
 

Na de allerlaatste(!) operationele missie van een KLu 
F-16 op de Kirgizische basis Manas ging het toch nog 
mis. Tijdens het backtracken over de baan na de 
landing weigerden de remmen opeens alle dienst en 

was sturen ook onmogelijk vanwege een hydraulisch 
probleem. Doordat de remvoeringen verpulverd waren 
(het gevolg van hard remmen na vele zwaarbeladen 
landingen, zie foto), kwamen de zuigers eruit en liep 
alle hydraulische olie uit het systeem. De vlieger : 
‘Lulu’ zette snel de motor helemaal uit en hoopte veilig 
uit te kunnen rollen. Helaas maakte de J-637 een 
flauwe bocht naar rechts en rolde met lage snelheid 
de baan af. De bodemgesteldheid was zodanig dat 
het neuswiel wegzakte en door het gewicht van 
vliegtuig de neuspoot afbrak. Na een noodreparatie 
werd het vliegtuig samen met de overige kisten van 
het deployment naar Volkel overgevlogen en is daar 
gerepareerd. 

 

18 mei 2006 J-064  
 

 
 

(Freezo/F-16.net) 
 

Deze F-16B, vliegend voor 306 squadron, was als 
Spider21 bezig met een IF-testvlucht. Na het aanvlie-
gen voor een radargeleide gesimuleerde flame-out 
(SFO) op Leeuwarden werd een zeer harde landing 
gemaakt, waarna een doorstart volgde. Hierbij zag de 
piloot van een begeleidende F-16 dat het linkerwiel 
aan het landingsgestel behoorlijk was verbogen. 
Ondanks dit euvel besloot de crew tot een noodlan-
ding. Direct nadat het linkerwiel de grond raakte 
knakte dit, maar de F-16 werd met behulp van de 

remparachute snel tot stilstand gebracht waardoor de 
schade beperkt bleef en de vliegers ongedeerd 
konden uitstappen. 
 

De F-16 is geruime tijd later van Leeuwarden per 
dieplader naar Woensdrecht overgebracht, waar het 
toestel weer is opgeknapt. Inmiddels vliegt de J-064 
bij één van de Leeuwarder squadrons. 
 

 
 

(http://members.quicknet.nl/w.scholten) 

 

29 april 2008 J-617  
 

 
 

Hoewel voorzien van een 311-embleem was het een vlieger 
van 313 die deze F-16 in het gras parkeerde. 

(Cold Lake, 1-5-2008, Robin Polderman) 
 

Voorafgaande aan de oefening Maple Flag was Volkel 
reeds een aantal weken op CFB Cold Lake neerge-
streken. Tijdens één van de middagmissies raakte de 
J-617 van de taxitrack. Zoals al eerder is geconsta-
teerd, is een F-16 niet ‘all terrain capable’ en brak de 
neuspoot af zodra het wiel in het gras drukte.  
 
De kist had net ge-hotpit refueled voor de tweede 
missie van die dag en was op weg naar de kop van de 
baan (een flink stuk taxiën). De vlieger wilde iets te 
drinken pakken en was te lang head down aan het 
zoeken waarna de F-16 van de track afging. De kist is 
ter plekke gerepareerd en vereiste, eenmaal terug op 
Volkel, niet echt veel extra werkzaamheden meer. 

F-16 SOLO DISPLAY TEAM 
Samen met de andere leden van het F-16 solo team 
verzorgt de solo display piloot demonstraties bij 
nationale en internationale luchtvaartevenementen 
waarbij de vlieger laat zien waartoe toestel en KLu 

vlieger in staat zijn. Meestal zijn er verschillende 
programma’s mogelijk, afhankelijk van de bewolking 
kan de show in hoogte verschillen. 
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1986 

 
 

Voor de open dag op Eindhoven werd de tekst  “Opendag 
KLu ’86” op de staart van de jubileumkist van 311 squa-
dron aangebracht. (Eindhoven, 19-9-1986, Rob Martaré) 

 

Ter ere van het 35e jubileum van 311 squadron, in mei 
1986, was de J-616 voorzien van een blauwe staart. 
Met het oog op de naderende KLu open dag, in 
september op de vliegbasis Eindhoven, werd halver-
wege 1986 de tekst “Opendag KLu ’86” toegevoegd. 
 
De demovlieger die op Eindhoven het kunnen van de 
F-16 toonde was de toenmalige squadroncomman-
dant van 311 squadron, majoor Gert Booij (‘Barney’), 
die in de jaren 1980 t/m 1983 als kapitein bij 322 
squadron ook al de solo displays voor de KLu ver-
zorgde. 

1987-1988 
 

312 squadron verzorgde, in navolging van 311 squa-
dron, in 1987 en 1988 het F-16 solo display team. 
Piloot was kapitein Henri Schevers (‘Basco’). In eerste 
instantie vloog men een F-16 in de normale kleuren, 

in 1988 werd echter 
ter ere van het 75-
jarig bestaan van de 
KLu de J-864 voor-
zien van een feeste-
lijk jasje. 
 
 

In 1987 gebruikte het 
team regelmatig de 
J-877, die net onder 

het nummer door 
enkele SGV’ers was 

gezapt met het 
toenmalige SGV-logo. 
 
 
 

In 1987 werden ook voor het eerst de zogenaamde 
"Smokewinders" gebruikt. In de Smokewinder wordt 
reguliere benzine verbrand, en in de hete uitlaatgas-
sen wordt olie verdampt die een witte rook veroor-
zaakt. 
 

 
 

Solo display 1988. (Volkel, 1988, Jeroen Jonkers) 

1993 

 
 

Solo display 1993. (Eindhoven, 2-7-1993, Jeroen Jonkers) 
 

In 1993 was het de beurt aan de kapitein Gerhard 
Went (‘Garlic’) van 311 squadron om de F-16-demo te 
verzorgen. De J-193 en J-624 werden voorzien van 
een mooi kleurenschema, waarbij ook de zeearend 
prominent op de staart was aangebracht. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat 311 ook het 
seizoen 1994 voor haar rekening zou nemen, maar 

door operationele verplichtingen i.v.m. de oplopende 
spanningen op de Balkan was 311 genoodzaakt de 
fakkel voor 1994 aan de Twenthenaren over te geven. 
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1995-1996 

 
 

Solo display 1995-1996. (Volkel, 1-7-1995, Jeroen Jonkers) 
 

 
 

Solo display 1995-1996. (Volkel, 1-7-1995, Jeroen Jonkers) 
 

Voor 1995-1996 was kapitein Richard Kamperman 
van 306 squadron de uitverkorene. Door de perma-
nente betrokkenheid van 306 bij de KLu-operaties op 
de Balkan kreeg hij echter F-16’s van 311 en 312 
toebedeeld voor zijn demonstraties. In eerste instantie 
waren dit de J-001, J-003 en J-511 die naast het KLu-
logo op de staart ook van rood/wit/blauwe stickers 
waren voorzien. Later werd de J-508 alsnog omge-
spoten, waarbij de Nederlandse driekleur behalve de 

staart ook de vleugel, horizontal stabilazer en de 
ventral fins sierde. Direct achter de cockpit stond de 
tekst “RNLAF Solo Display”. 
 
Hoogtepunten voor Ries waren ongetwijfeld de optre-
dens in de Verenigde Arabische Emiraten tijdens de 
Dubai Air Show (november 1995), in 1996 boven het 
Canadese North Bay en op Hato op de Nederlandse 
Antillen. 
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2001-2002 

 
 

Solo display 2001-2002. 
(Cottesmore, 28-7-2001, Mike Schoenmakers) 

 

 
 

Solo display 2001-2002. (23-4-2001, Berry Vissers) 
 

 

Na vier jaar, waarin achtereenvolgens 322 en 315 
squadron het F-16 solo display team verzorgden, 
werd voor de seizoenen 2001 en 2002 de kapitein 
Richard Buijs (‘Tomba’) van 312 geselecteerd. De 
nieuwe ambassadeur van de luchtmacht kreeg na de 
jarenlange rood/wit/blauwe kleurenschema’s de 

prachtig in zwart, zilver en grijs gespoten J-016 tot zijn 
beschikking. De J-016, die in april 2001 op Woensd-
recht was omgespoten, ging na twee seizoenen voor 
312 te hebben gediend over in de handen van Leeu-
warden, die de J-016 ook voor de seizoenen 2003 en 
2004 inzette. 

 

 
 

2005-2006

 
 

Het F-16 solo display team 2005-2006 had als piloot 
de kapitein-vlieger Gert Jan Vooren (‘Goofy’) van 306 
squadron. Op 31 maart 2005 ontving het team de op 
Woensdrecht nieuw gespoten J-055. Het kleuren-
schema van de J-055, ‘sonic boom’, vertoont over-
eenkomsten met dat van de J-016 maar er is ook 
oranje aan het zwart/grijs toegevoegd. Het toestel 
heeft een hoog ‘blingbling’-gehalte. 
 
Goofy vertoonde in oktober 2005 ook zijn kunsten op 
Edwards AFB tijdens de open dag aldaar. De Ameri-
kanen stelden hiervoor Block 15 MLU F-16A 80-0564 
van het 412th Test Wing ter beschikking. 
 

 
 

Solo display 2005-2006.  
(Leeuwarden,17-6-2006, Jeroen Jonkers) 
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2007-2009 

 
 

‘Sheik’ gaat inmiddels het derde demo seizoen in en is het 
visitekaartje voor de KLu in binnen- en buitenland.  

(Leeuwarden, 21-6-2008, Werner van de Wiel) 
 
Vanaf 2007 is kapitein Ralph Aarts (‘Sheik’) van 313 
squadron de F-16 solo display-piloot voor de KLu. 
Eén van hoogtepunten van het demoseizoen 2008 
was de deelname aan de vliegshow op Nellis, met 
één van de F-16’s van het KLu-detachement op 
Springfield. 
 
Tijdens het demoseizoen 2008 werd het nummer 
oranje gekleurd en werd een leuke tigerbadge toege-
voegd op de staart, i.v.m. de deelname aan de Tiger 

Meet op Landivisiau. Op 2 april 2009 kreeg men de 
overwegend oranje gekleurde J-015 ter beschikking. 
 

 
 

De Nederlandse leeuw is in deze positie goed te zien. 
(Volkel, 2-4-2009, Cor Verheijen) 

EPILOOG 

 
 

In 2004 werd de J-229 in de kleuren van het F-16-prototype 
gespoten i.v.m. 25 jaar F-16 bij de KLu. 

(Volkel, 16-6-2004, Theo van den Boomen) 
 

Er valt nog zoveel meer te schrijven over de F-16, in 
eerdere AIM’s zijn ook al eens de wapensystemen 
aan bod gekomen van dit veelzijdige vliegtuig. Helaas 
hebben we niet exact kunnen achterhalen hoeveel 
vlieguren de F-16’s van Volkel hebben geproduceerd. 
Berekeningen van onze kant komen uit op een getal 
dat de 300.000 benadert. Het aantal vlieguren van de 

87 F-16’s die na de laatste bezuinigingsronde operati-
oneel blijven varieert tussen 2500 en 4500. Het 
huidige aantal vlieguren dat de KLu per jaar vliegt ligt 
rond de 17.000, wat het gemiddelde rond de 200 
vlieguren per F-16 per jaar brengt. 
 
De opvolging van de F-16 is momenteel een heet 
hangijzer in de Nederlandse politiek. De absolute 
favoriet van de KLu is de Joint Strike Fighter (JSF), 
ofwel de Lockheed Martin F-35 Lightning II waarin al 
grote investeringen zijn gedaan. Toch wil men in Den 
Haag ook nog andere opties bekijken zoals de Saab 
Gripen Next Generation of het vervangingstraject 
vertragen door een End Life Update voor de huidige 
F-16’s. 
 
Voorlopig kunnen we dus nog wel even F-16’s blijven 
kijken. Als naar schatting, in het gunstigste geval voor 
de KLu, over een jaar of tien de laatste F-16’s worden 
vervangen heeft Volkel langer met F-16’s gevlogen 
dan met alle voorgaande types. Het gemiddelde 
aantal vlieguren ligt dan op ruim 5500 vlieguren per 
F-16. 

 
Bronnen: 
Vliegend in Nederland F-16 Fighting Falcon 
Gestaag Gespannen 50 jaar Vliegbasis Volkel 
http://www.defensie.nl/luchtmacht 
Coen van den Heuvel / Flash Aviation 
Rob de Bie / Modelbouw in Plastic 
 

Theo van den Boomen, Eric de Jong, Robin Polder-
man, Mike Schoenmaker en Ton Smilde. 
 
Speciale dank voor het beschikbaar stellen van de 
F-16-tekeningen bij de squadrons door Berry Vissers / 
www.squadronprints.com en ook Anatoliy Ivaniv van 
Wings Palette (http://wp.scn.ru/) voor de tekeningen 
van de F-16’s in speciale kleurenschema’s. 

 

 Jeroen Jonkers 


