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Woensdag 26 november 2008  
 

Het paradepaardje van de Belgische defensie 

 
Ook deze keer is onze vereniging er weer in geslaagd 
een bijzonder interessant bedrijfsbezoek aan te bieden. 
 
Het is namelijk dit jaar precies 60 jaar geleden dat de 
169ste Vervoers- en Verbindingswing werd omgedoopt 
tot de 15e Vervoers – en Verbindingswing. 

Korte afstandsverbindingen, lange 
afstandsverbindingen (voornamelijk naar Congo met een reistijd van 4 a 5 dagen), VIP 
zendingen, paradrops, luchtfotografie en TCU (opleiding) werden toen door de 15 VVbW 
uitgevoerd en was de grondslag van de huidige 15de Wing Luchttransport disciplines.  

De opdracht van de 15 Wing kan als volgt worden samengevat:  
"Gelijk wat, gelijk wanneer, gelijk waar naar toe".  
 
De 15 Wing vervoert inderdaad alle soorten vracht en passagiers naar de meest 
onmogelijke plaatsen ter wereld, op elk ogenblik. 
 

Zij is samen met het 40 Smaldeel (Seaking Koksijde), de enige 
Luchtcomponent eenheid die niet alleen permanent paraat is, 
maar ook te allen tijde haar taken werkelijk uitvoert in vredestijd. 
 
De leden krijgen de unieke mogelijkheid om een kijkje achter de 
schermen te nemen van het paradepaardje van de Belgische 
defensie. 

 

Veiligheidsaspecten  en dress-code tijdens het bezoek 

 
Om veiligheidsredenen moeten deelnemers rekening houden met het feit 
dat men in het bezit moet zijn van identiteitskaart of legitimatiekaart.  U 
dient ook bij inschrijving het nummer van uw identiteitskaart te vermelden 
op de inschrijvingsstrook. 
 
Gezien we een 4-gangen lunch zullen nuttigen in de Kwartiers Mess geldt er ook een 
dress-code voor het bezoek.  Heren zijn verplicht hemd en das te dragen en dames 
deftige kledij (geen jeans of baskets).   
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Het dagprogramma 

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
Van Tot Onderwerp Info 

08.00u 08.00u 
 

Samenkomst kazerne Noorderlaan (E-
blok) 

 

08.00u 09.30u Verplaatsing met bus naar 15e Wing  

09.30u 09.45u Aankomst in de cafetaria AML met koffie  

09.45u 10.00u Bezoek aan de “inspection bay”.  Hier 
wordt elke C-130 éénmaal per jaar 
gestript en volledig gecontroleerd. Evt. 
gevolgd door een briefing van de sectie 
Engines & Props 

 

10.30u 11.15u Bezoek aan C-130 (cockpit en cargo) met 
bijhorende briefing over zendingen, 
toepassingen,… 

 

11.15u 12.30u Bezoek aan de “witte” vliegtuigen 
(Embraer 135/145, Falcon 20, Falcon 900, 
Airbus) 

 

12.30u 14.00u 4-gangen lunch in de Kwartiers Mess Dress-code  

14.00u 17.00u Bezoek en briefing van het DAKOTA 
documentatiecentrum 

 

17.00u 18.30u Terugkeer naar kazerne Noorderlaan  

 

Kostprijs 

 
Onze vereniging komt sterk tussen in de kosten van 
deze boeiende dag. 
 

� Aan leden wordt een kleine bijdrage gevraagd 
van 5 euro  per persoon. 

� Aan niet-leden wordt een bijdrage gevraagd 
van 20 euro  per persoon. 

 
Hierin zitten alle rondleidingen, lunch en busvervoer 
inbegrepen. 
 

 

Waar start het bezoek ? 

 
Politiekazerne Noorderlaan 500 te 2030 Antwerpen (E-blok); er zijn voldoende 
parkeermogelijkheden. 
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Hoe inschrijven ? 

 
Inschrijven kan door bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen aan het secretariaat 
(gegevens onderaan) tot en met  woensdag 19 november 2008.   
 

Inschrijvingsstrook  

bezoek 15e Wing Luchtcomponent  
 

 

Ondergetekende: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Graad/functie:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nummer Identiteitskaart: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gegevens Korps (naam/adres):……………………………………………………………………………………………………. 

 

Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Neemt deel aan het bedrijfsbezoek  15e Wing Luchtcomponent   

 

� Ik heb mijn lidmaatschap 2008 van de Kring betaald en betaal dus slechts  5 euro  bijdrage 

� Ik ben geen lid van de Kring en betaal dus 20 euro  bijdrage 

 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 19 november 2008   bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen ter 
attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande communicatiemogelijkheden.  


