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NH90’s keren terug van training in Zuid-Engeland
Op 19 november keerden twee NH90’s terug op
de Kooy na een tweeweekse oefening bij de kust
van Engeland. Meerdere
helikopterbemanningen namen daar deel aan de
Fleet Operational Sea Training (FOST). De
maritieme gevechtshelikopters stonden
gestationeerd op Royal Naval Air Station
Culdrose, onze vaste uitvalsbasis in het zuiden
van Engeland. Vanaf hier werden onder andere
Search and Rescue procedures en oppervlakteoorlogsvoering beoefend.

Bezoekende Chinooks op MVKK
Van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november komen twee Chinooks
op bezoek op Maritiem Vliegkamp de Kooy.
De Chinooks zijn, net als de
NH90’s, onderdeel van het
Defensie Helikopter Commando.
Dit zijn de grootste
transporthelikopters van de
Koninklijke Luchtmacht en
gestationeerd op vliegbasis GilzeRijen. De Chinooks voeren deze
week reguliere trainingsvluchten
uit vanaf de Kooy. Het opereren vanaf de Kooy geeft de helikopterbemanningen de
mogelijkheid om gebieden en landingsplaatsen te gebruiken die ze normaal
gesproken niet zien. Voor inzetgereedheid is het noodzakelijk om in gebieden te
vliegen waar ze minder of niet bekend mee zijn.
Komende week zijn de Chinooks dagelijks te zien en te horen in de omgeving van de
Kooy tussen 09:00 en 17:00 uur.
Avondvliegen NH90 - Trainen met nachtzichtapparatuur
Ook in de komende periode wordt er in de avonden gevlogen door NH90
bemanningen. Tijdens de trainingen in nachtelijke omstandigheden gebruiken onze
crews geavanceerde nachtkijkers (Night Vision
Goggles of NVG) om in het donker goed te
kunnen zien. Daarmee beoefenen ze onder
andere het navigeren en vliegen op lage
hoogte, boven land en boven zee. Het vergt
veel vaardigheid om goed en veilig met NVG te
werken.
Een van onze Cougar-vliegers geeft u in de volgende video meer informatie over
vliegen bij duisternis: https://www.youtube.com/watch?v=r6sKakqJ9gQ&t=3s. De
Cougars zijn gestationeerd op vliegbasis Gilze-Rijen.

Informatie en meldingen vliegbewegingen
Wij bereiden onze militaire oefeningen zorgvuldig voor en trachten, waar mogelijk,
onze vliegbewegingen zoveel als mogelijk te spreiden over de diverse oefengebieden
in Nederland. Ook nemen we deel aan oefeningen in het buitenland om het geluid en
belasting voor de leefomgeving te spreiden. Operationele omstandigheden maar ook
het weer kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf
aangekondigd.
Mocht u toch overlast / hinder ondervinden dan kunt u dat melden via het online
klachtenformulier. Meer informatie over vliegbewegingen staat op
luchtmacht.nl/vliegbewegingen.
Via Twitter @dhcluchtmacht houden wij u zoveel als mogelijk op de hoogte van de
meest recente informatie.
Wij vertrouwen erop u met deze informatie van dienst te zijn. Vragen en/of
opmerkingen vernemen wij graag.
Met vriendelijke groeten,
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