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De Tornado Gruppo’s van 6º Stormo betrekken hun vliegtuigen uit een gezamelijke pool. De Tornado’s dragen dan ook 
enkel het Stormo embleem op de staart. (29-9-2011, Roel Menger) 

 

 
 

Uit de oude doos, één van de vier Mirage 5F’s die op 20 september 1984 Volkel bezochten. 
(20-9-1984, Ronnie Rooijendijk) 
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MIRAGE 5F 
In navolging van een tweetal smakelijke Amerikaanse types heb ik voor deze VVT gekozen voor een 

fraai en niet alledaags Frans type. In de loop der jaren zijn er talrijke Franse Mirage IIIR/RD’s op Volkel 
over de vloer geweest en ook de Belgische Mirage 5’s behoorden jarenlang tot de stamgasten, dit gold 
echter zeer zeker niet voor hun Franse soortgenoten, waarvan we er slechts tien in de annalen hebben 

kunnen achterhalen. Tijd dus om eens wat dieper op dit type uit de stallen van  
Dassault in te gaan. 

DASSAULT MIRAGE 5F 

Technische details 
 

Bemanning:  1 
Motor: één SNECMA Atar 9C7 turbojet 41.97kN 
 met naverbrander 60.80kN 
Lengte:  15,55m 
Hoogte: 4,50m 
Breedte: 8,22m 
Leeggewicht: 7.150kg 
Max. startgewicht: 13.700kg 
Max. snelheid: 2350km/u 
Kruissnelheid: 956km/u 
Max. bereik (ferry range): 4,000km 
 (tactische gevechtsmissie): 1,250km 
Plafond: 18.000m 
 

Op verzoek van de Israëlische luchtmacht ontwikkelde 
Dassault een sterk vereenvoudigde variant van de 
Mirage III, die de aanduiding Mirage 5 kreeg en was 
bedoeld voor grondaanvalsopdrachten bij daglicht. 
Het meest kenmerkende aan de Mirage 5 is de veel 
spitsere en verlengde neus (53cm), met een pitotbuis 

die daar onder is aangebracht. De 
Cyrano radar uit de Mirage III werd 
vervangen door een Aïda ranging 
radar. De Mirage 5 is door het 
vrijkomen van extra ruimte in de 
romp voorzien van extra brandstof-
tanks, zodat het toestel intern 32% 
meer brandstof kan meevoeren 
dan de Mirage III. 
 

Israël plaatste een bestelling voor 
50 Mirage 5J’s (Jewish) op 7 april 
1966. Korte tijd werd het toestel 
aangeduid met het Romeinse cijfer 
V, dit werd echter al snel gewijzigd 
in Mirage 5. Het prototype maakte 
zijn eerste vlucht op 19 mei 1967. 
Op 3 juni 1967 besloot de Franse 
regering van Charles de Gaulle 
eensklaps tot een embargo op alle 
leveringen van militair materieel 
aan Israël. De productie van de 
Mirages ging echter gewoon door 
en ook voerden Israëlische piloten 
er testvluchten mee uit. De toestel-

len werden hierna opgeslagen op Châteaudun. Op 15 
februari 1972 werden de onderhandelingen met Israël 
afgerond en werd een akkoord bereikt over de over-
name door Frankrijk van de reeds door Israël gefinan-
cierde Mirages. 
 

De Armée de l’Air gebruikte de Mirage 5F’s voor de 
uitbouw van de Force Aérienne Tactique (FATac) met 
twee nieuwe escadrons. Op 1 maart 1972 werd op 
Colmar het nieuwe EC3/13 geformeerd, en op 1 april 
arriveerde de eerste dan nog bare metal Mirage 5F, 
de 6/13-SA. 
 

Op 6 september 1974 zag op Nancy-Ochey ook het 
nieuwe EC3/3 «Ardennes» (3-XA/3-XZ) het levens-
licht. De carrière van de Mirage 5F bij EC3/3 was 
echter geen lang leven beschoren aangezien er al in 
mei 1977 afscheid van werd genomen toen men 
omschakelde op de Jaguar. Met de Mirage 5F’s die 
hiermee vrijkwamen besloot men de Mirage IIIE’s van 
EC2/13 te vervangen. 
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Gewoon met hun viertjes naast elkaar opstellen. 
(20-9-1984, Ronnie Rooijendijk) 

 

Spanningen tussen Argentinië en Chili resulteerden in 
juli 1979 tot de aanschaf van Mirage 50’s door Chili. 
Om aan deze snelle behoefte te kunnen voldoen 
werden acht Mirage 5F’s met weinig vlieguren van de 
AdlA overgenomen, die door Dassault werden aange-
past aan de wensen van de Chilenen (Mirage 50FC). 
Een klein jaar later konden de Mirages aan Chili 
worden afgeleverd. Als compensatie van de acht 
Mirages die aan Chili werden geleverd kreeg de AdlA 

eenzelfde aantal nieuwe Mirage 5F’s (No.51-58) 
waarvan de laatste in juni 1984 werd afgeleverd. 
 

 
 

Wanneer we de Mirage 5F vergelijken met de Belgische 
Mirages springen met name de leading edge van het 

kielvlak, de finnen op het kielvlak en de pitotbuis onder de 
neus in het oog. (20-9-1984, Ronnie Rooijendijk) 

 

Na de uitfasering bij de Franse luchtmacht zijn 34 
Mirage 5F’s grondig gereviseerd en met de nodige 
updates verkocht aan Pakistan, en vanaf 1999 naar 
dit land afgeleverd. Eentje ging echter voor aflevering 
verloren. 

VOLKEL  wo 20-9-1984 
20/13-PE 32/13-PH Mirage 5F EC2/13 
34/13-PP 24/13-PT Mirage 5F EC2/13 

VOLKEL  ma 6-4-1992 
36/13-PN 53/13-PO Mirage 5F EC2/13 dep10 

VOLKEL  ma14-2-1994 
2x  Mirage 5F EC2/13 * 
 
Het viertal Mirages in 1984 nam deel aan een om-
vangrijke Franse oefening, waarbij Volkel als fuel-
/lunchstop werd gebruikt. Dit leverde naast dit viertal 
de volgende dag ook nog vier Mirage IIIE’s van 
EC1/13 op. 
 

Het tweetal Mirages in 1992 was op Volkel te gast 
voor de Ample Train-oefening, die gedurende die 
week plaatsvond. Zeker zo leuk was de Mirage IIIBE 
die op 19 maart 1992 Volkel bezocht om het e.e.a. 
voor te bespreken. 

Het tweetal in 1994 werd enkel vliegend waargeno-
men en is helaas niet geïdentificeerd. 
 
Mirage No.20 ging op 21 oktober 1987 (als 13-PD) 
verloren bij een ongeval in buurt van Avord. No.24 
staat preserved in Molsheim bij de Bugattifabriek, 
terwijl No’s 32, 34, 36 en 52 naar de Pakistanen zijn 
gegaan. De laatste waarneming van No.53 dateert 
van 1996, in de opslag op Châteaudun. 

ESCADRON DE CHASSE 2/13 «ALPES» 
EC2/13 Colmar-Meyenheim 13-PA/13-PT Mirage 5F 
 

  
EC2/13 Het embleem (Chevalier Bayard) van het 
eerste escadrille (wit paard), wat op een rood rond 
vlak was afgebeeld, was prominent aanwezig op de 

linkerzijde van de staart. Het badge van het tweede 
escadrille (zwart paard), dat op een wit schild was 
aangebracht, sierde de rechterzijde van het kielvlak. 
 
Escadron de Chasse Tous Temps 2/13 «Alpes» werd 
op 1 oktober 1956 op Lahr onder de vleugels van 
Escadre de Chasse 13 nieuw opgericht met F-86K’s, 
zonder verbondenheid met squadrons die eerder 
waren opgeheven. In mei 1962 deed de Mirage IIIC 
zijn intrede, waarmee het squadron eveneens een 
luchtverdedigingstaak vervulde. In januari 1965 
volgden Mirage IIIE’s, als eerste squadron van de 
AdlA. Mirage 5F’s vervingen vanaf medio april 1977 
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op hun beurt de Mirage IIIE’s; hiermee veranderde 
echter ook de taak van het squadron naar louter 
grondaanvalsopdrachten.  
 

 
 

Deze Mirage toont nog eens hoe fotogeniek het toestel is. 
(9-4-1992, Peter Terlouw) 

 

 
 
 
 

Op 3 februari 1992 werd EC2/13 uitgebreid met een 
derde escadrille, SPA155 «Petit Poucet», dat met 
enkele Mirage IIIBE’s van EC1/13 «Artois» werd 
overgeheveld. Iets meer dan twee jaar later, op 2 juni 
1994, werd EC2/13 ontbonden en de Mirages voor 
opslag naar Châteaudun overgevlogen. 
 

 
 

Helaas hebben we slechts foto’s kunnen bemachtigen van 
twee van de vier bezoeken, dit betreft alleen EC2/13 

Mirages. (9-4-1992, Eric Tammer) 

 

VOLKEL  di18-8-1987 
52/13-SF 6/13-SM Mirage 5F EC3/13 

VOLKEL  ma 28-9-1987 
13/13-SG 29/13-SQ Mirage 5F EC3/13 
 
De reden van het bezoek van de bovenstaande twee 
koppeltjes hebben we waarschijnlijk te danken aan 
het feit dat er op maandag 28 september een flypast 
over het AFCENT-hoofdkwartier (Allied Forces Cen-
tral Europe) in Brunssum plaatsvond, dat daar toen 20 
jaar was gevestigd. Naast de Franse Mirages namen 
hier ook RAF Tornado’s, Canadese Hornets, een 

Luftwaffe Tornado en een Belgische, Nederlandse en 
USAFE F-16 aan deel. 
 
De Mirages No.6, 13 en 52 zijn, nadat ze buiten dienst 
werden gesteld, afgeleverd aan de Pakistanen. De 29 
staat op de basis Bordeaux-Merginac tentoongesteld. 

ESCADRON DE CHASSE 3/13 «AUVERGNE» 
EC3/13 Colmar-Meyenheim 13-SA/13-ST Mirage 5F 
 

  
EC3/13 De Mirage 5F’s van het escadron «Au-
vergne» waren aan de linkerzijde voorzien van het 
rood/blauwe SPA85 "La folie"-embleem, een escadril-
le uit de Eerste Wereldoorlog. Dit was het eerste 
escadrille van EC3/13. Het tweede escadrille had aan 
de rechterzijde het blauwe schild "Morietur" aange-
bracht en was gelieerd aan GCII/9, dat op 1 november 
1939 werd opgericht. 

Het nieuw geformeerde EC3/13 «Auvergne» kreeg op 
1 maart 1972 de eerste Mirage 5F’s afgeleverd. 
EC3/13 nam de historie en tradities over van EC2/9, 
dat van 1 november 1954 tot 1 juli 1965 met F-84G 
Thunderjets en F-84F Thunderstreaks op Metz was 
gebaseerd. 
 
Op 23 april 1993 vond de eerste vlucht met een 
Mirage F1CT plaats voor EC3/13, waarna de Mirage 
5F’s het veld moesten ruimen. Op 31 juli 1993 volgde 
de ontbinding van EC3/13 «Auvergne», waarna de 
eenheid voortaan als Groupe de Chasse 3/13 
«Alsace» werd aangeduid. Op 23 juni 1995 werd 
Escadre de Chasse 13 definitief verleden tijd, toen het 
eskader werd ontbonden en GC3/13 «Alsace» als 
aanduiding GC1/30 «Alsace» kreeg. 
 

 


