low level
in Death Valley

Na een lange stilte klonk er plotseling “Ambush-31 entering the Jedi” op de scanner.
Eindelijk zou ik mijn eerste foto’s gaan maken in de Star Wars Canyon. Het dan ook
extra lekker voor mij dat mijn allereerste catch ooit een Hornet was van VCF-12 van
Oceana. Ook voor de Amerikanen was dit een vangst die ze hier zelden zien (Spot 4).
De Jedi Transition is een gebied waar militaire gevechtsvliegtuigen oefenen in het
laagvliegen en waar vliegtuigspotters een aantal unieke mogelijkheden krijgen om
dit van dichtbij te fotograferen. De Jedi Transition loopt door de Rainbow Canyon
die ook wordt aangeduid als de Star Wars Canyon. Deze kloof dankt haar naam
aan de beroemde Star Wars films die hier gedeeltelijk zijn opgenomen. Wanneer
je een bezoek gaat brengen aan de Jedi Transition voor een fotoshoot, dan moet
je enkele belangrijke voorbereidingen treffen. De Star Wars Canyon ligt in een van
de meest droge en onherbergzame gebieden ter wereld en de risico’s moeten dus
uiterst serieus worden genomen, het is er vooral bijzonder heet.
De Sidewinder Route
Laagvliegen is een manier van vliegen
die intensief is voor militaire jachtvliegers. Het vergt een flinke mate van
concentratie door de hoge snelheid
dicht bij de grond en de bergen. Met
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laagvliegen kan je de vijand tijdens een
aanval verrassen door plotseling op
te duiken, daarom wordt deze tactiek
veelvuldig getraind in de Verenigde
Staten. Een van langste en drukste
laagvliegroutes van de Verenigde Sta-

ten is de Sidewinder Low Level Route.
Het is een laagvliegroute in het Amerikaanse nationale park Death Valley in
het oosten van de staat Californië. Het
gebied heeft de vorm van een hoefijzer met de opening naar het zuiden
gericht. De totale lengte van de Sidewinder route is ruim 450 km. In totaal
is de route gedefinieerd in dertien waypoints die zijn vastgelegd in de boordcomputer van de gevechtsvliegtuigen. De waypoints zijn gebaseerd op
visuele herkenningspunten vanuit de
lucht. Zo zijn er dammen, uitkijktorens,
bergtoppen en kruisingen van wegen
gebruikt om de route te definiëren. In
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tegenstelling tot de Britse Mach Loop
in Wales ligt de Sidewinder Low Level
Route niet tussen de bergen. Tussen
het begin en het eind van de Sidewinder ligt de marine testbasis Naval Air
Warfare Center China Lake. Boven het
China Lake ligt, ingesloten tussen de
laagvliegroute, een enorm gebied dat
afgesloten is voor het algemene militaire vliegverkeer. Het restrictiegebied
wordt in de luchtvaart reglementen
aangeduid als het R2505 gebied waar
zeer strenge vliegrestricties gelden.
Onder het R2505 gebied ligt ook nog
het veel kleinere R2506 gebied waar
dezelfde beperkingen gelden. In deze
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gebieden mogen de normale vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht en
marine niet zomaar opereren.
De Sidewinder bestaat vooral uit grote
droge vlaktes die in verbinding staat
met laagvliegroutes tussen de bergruggen door. Door deze opzet zullen de
vliegtuigen die door de Sidewinder vliegen zelden dicht langs een bergwand
vliegen. Met deze constructie kunnen
ook de hele grote vliegtuigen zoals de
B-1 Lancer, de C-17 Globemaster III en
de B-52 Stratofortress veilig door de
laagvliegroute vliegen om te trainen. De
meeste vliegtuigen die door de Side-

winder heen gaan zijn echter gevechtsvliegtuigen. Rondom het gebied van
Death Valley liggen een aantal grote
vliegvelden waar gevechtsvliegtuigen
staan gestationeerd. Ten zuiden van
Death Valley liggen de testvliegvelden
Naval Air Warfare Center China Lake
en Edwards Air Force Base. Op deze
vliegvelden staan verschillende typen
gestationeerd zoals de F/A18E/F/G
Super Hornet/Growler, de F-35 Lightning II, de T-38 talon en de F-16 Fighting Falcon die allemaal regelmatig
gebruik maken van de laagvliegroutes.
Ten westen van Death Valley liggen de
vliegvelden Naval Air Station Le Moore
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Op spot 4 komen de Hornets kort langs de rotsen voorbij. Met ruim 500mm (full
frame) kun je dit soort close-ups maken zodra het toestel recht voor je hangt. Je
krijgt dan leuke details te zien van wat zich afspeelt in de cockpit van de Hornet.
Hier kan men zien dat de achterste vlieger ons ook heeft waargenomen.
en Fresno Airport. Op Le Moore staan
nagenoeg alle F/A-18’s van de Pacific Fleet gestationeerd en op Fresno
staan de F-15 Eagles van de California
Air National Guard gestationeerd. Ook
deze vliegvelden maken vaak gebruik
van het Sidewinder gebied. Heel af
en toe maken ook de vliegtuigen van
Nellis Air Force Base in het oosten
gebruik van het Sidewinder gebied.

Tijdens Red Flag op Nellis AFB moet
je echter geen verhoogde activiteit
verwachten. Tijdens Red Flag worden
er vooral veel scenario’s gevlogen die
zich in Nevada afspelen op de Nellis
Test Range. De vliegtuigen van Nellis
die gebruik maken van de Sidewinder
zijn de agressor-kisten. Die maken
alleen gebruik van het gebied om hun
eigen laagvlieg-skills te oefenen.

Tussen waypoint C en waypoint J van
de Sidewinder Route kunnen de jachtvliegers de route afsnijden waardoor
deze wordt ingekort tot een lengte
van ruim 275km. In de meeste gevallen zullen de vliegtuigen deze route
vliegen van west naar oost. De verkorte doorgang in de Sidewinder route
is onder de vliegers en ook onder de
fotografen het populairste deel van

Als je wat lager gaat staan, dan kun je de toestellen op ooghoogte vastleggen. Deze
F/A-18 kwam op hoge snelheid door het rechte stuk van de Canyon heen. Op dit stuk
moet je aardig vlug zijn, want de vliegtuigen komen hier net de bocht om (Spot 3).
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Sommige gaan echt helemaal over de bodem van de Canyon heen. Je moet je
camera helemaal naar beneden richten om het toestel te zien. Vooral de ervaren
vliegers zoals die in deze agressor doen dit. De “jonkies” gaan wat hoger door de
Canyon heen. (Spot 4).
het totale traject. Deze doorgang gaat
door een smalle canyon die bekend
staat als de Rainbow Canyon. Deze
canyon dankt zijn naam aan het feit
dat het gesteente van kleur verandert
afhankelijk van de hoek van inval van
het zonlicht op de rotsen. Aan het
einde van de jaren ‘70 werden in deze
canyon enkele scènes opgenomen
van de wereldberoemde Star Wars
trilogie. Het waren de scènes op een
dode planeet die hier zijn gedraaid,
omdat het landschap van Death Valley in deze canyon helemaal kaal is
en uitsluitend uit ruige rotsen bestaat.
Om deze reden hebben de vliegers
van de USAF en US Navy de Rainbow
Canyon liefkozend omgedoopt tot de
Star Wars Canyon. De route die door
deze canyon loopt van de westelijke
tak naar de oostelijke tak van de Sidewinder Route wordt aangeduid als de
Jedi Transition. De naam Jedi zegt al
genoeg hoe heldhaftig de vliegers
moeten zijn om hier doorheen te gaan.
De Jedi zijn in de Star Wars films de
beschermers van de Intergalactische
Republiek, zij beschermen de inwoners tegen het kwaad. De vliegers
vliegen graag door de Jedi Transition,
omdat het ze een enorme boost geeft
in het trainen van hun skills. De kloof is
ideaal geschikt om met een gevechtsvliegtuig op volle snelheid doorheen te
vliegen.
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Enkele Belangrijke Voorbereidingen
Death Valley staat bekend als een van
de warmste en droogste gebieden op
aarde. In de zomermaanden kan de
temperatuur hier met gemak oplopen
tot de 50 graden Celsius en het is er
extreem droog waardoor je een verbranding niet meteen opmerkt. Het
is dus erg belangrijk om je goed te
beschermen tegen de hitte door een
hoed of een pet op je hoofd te dragen
en zonnebrand te gebruiken. Ook is
het belangrijk om genoeg water mee te
nemen wanneer je de berg op gaat. De
beste periode om naar Death Valley te
gaan is in de periode van eind september tot begin mei. In deze periode is
de lucht helder en kun je foto’s maken
zonder dat je teveel wordt gehinderd
door de heat haze. Wanneer je de berg
op gaat zijn stevige wandelschoenen
een noodzaak, want het landschap is
erg ruw. De berg oplopen naar het eerste wat lager gelegen punt is binnen
15 minuten te bereiken vanaf de auto.
Wanneer je naar de meer fotogenieke
plaatsen wilt gaan, zul je hoger moeten gaan. Onderschat deze inspanning niet, de wandeling naar boven
kan erg intensief zijn door de hitte en
droogte in combinatie met de hoogte.
Hoe verder je doorloopt naar de exit
van de Jedi Transition, hoe ruwer de
rotsen worden. Naast de gevaren voor
de hitte is het ook van belang om op
te letten waar je loopt. De kleinste en

minst opvallende gevaarlijke dieren in
dit gebied zijn schorpioenen en grote
tarantula spinnen. Ze zijn niet direct
dodelijk, maar je kunt er wel erg ziek
van worden als je wordt gestoken of
gebeten en je hebt direct medische
hulp nodig. Ook zitten er in dit gebied
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veel ratelslangen die vaak verstopt
zitten tussen de rotsen waar je op wilt
gaan staan. Het blijft dus de hele dag
door opletten op waar je loopt en waar
je op gaat zitten op de rotsen.
De Juiste Spots voor Fotografie
De Star Wars Canyon ligt net ten oosten van het dorpje Panamint Springs
en ligt parallel aan de Route 190 ten
noorden van deze weg. Vanwege het
beperkte zicht op sommige punten
langs de route, is het aan te raden
om een handscanner mee te nemen.
Zorg er echter wel voor dat er een wat
langere antenne op de scanner zit in
verband met het bereik van het signaal
tussen de bergen. Doorgaans melden
de vliegtuigen die de Jedi Transition
gaan vliegen zich op de frequentie
315.9 Mhz. De vliegtuigen zeggen op
deze frequentie duidelijk hun call-sign
en de boodschap dat ze de Jedi Transition in gaan. Het bruikbare deel van
de Star Wars Canyon is ongeveer 5
km lang en heeft verschillende leuke
posities die voor fotografie geschikt
zijn. In totaal zijn er vijf goede fotografie locaties gedefinieerd langs de
route. Het eerste punt is Father Crowley Overlook. Dit punt is een publieke

parkeerplaats langs de Route 190 en
je kunt hier dus letterlijk naast de auto
staan terwijl je fotografeert (coördinaat
36.351858, -117.550664). Je hoeft
voor foto’s op deze locatie niet te klimmen zoals in vele andere laagvlieggebieden. Vanaf hier zie je de vliegtuigen
de canyon induiken. Je kijkt echter
vaak wel tegen de onderkant aan,
omdat de vliegtuigen hier een bocht
naar links maken terwijl ze de canyon
induiken. Het voordeel van deze plaats
is dus de toegankelijkheid van de
locatie en het feit dat je de vliegtuigen
van ver ziet aankomen. Vanaf de parkeerplaats, kun je een zandpad inlopen langs de rand van de kloof. Halverwege kun je dan gaan staan op het
tweede punt (coördinaat 36.354512,
-117.545083) maar ook aan het einde
van de pad boven op de berg op het
derde punt (coördinaat 36.355423,
-117.542640). Hier fotografeer je de
vliegtuigen meer van de zijkant terwijl
je wat hoger kunt gaan staan.
Voor de vierde spot, moet je wat verder
doorrijden naar het oosten vanaf de
parkeerplaats bij Father Crowley Overlook. Er ligt in de bocht langs de route
190 een klein stukje grond waar je de

auto prima kunt parkeren (coördinaat
36.357362, -117.531459). Er kunnen
op deze locatie ongeveer tien auto’s
staan. Doorgaans is er plek genoeg,
want in tegenstelling tot de laagvlieggebieden in Europa zijn er in de Verenigde Staten veel minder mensen in
dit gebied actief. Als je hier de berg
oploopt ga je een redelijk stuk omhoog
en kom je uit bij het vierde punt (coördinaat 36.361427, -117.528922). Dit is
verreweg de populairste locatie voor
foto’s, want je kunt de passerende
vliegtuigen hier topside fotograferen.
De vliegtuigen liggen hier op de kant
in een bocht naar rechts en bovendien sta je hier 100 meter hoger dan
de vliegtuigen die passeren. De foto’s
zijn op deze locatie fantastisch, want
je kunt de vliegtuigen bij het indraaien
van die bocht dan ook schuin van
voren pakken waarna ze doordraaien
naar topside. Fotograferen op deze
spot is wel de meest uitdagende,
want je ziet de vliegtuigen vaak erg
laat aankomen. Je hebt doorgaans
maar enkele seconden de tijd om ze
te vinden in je zoeker en te focussen.
Voor de vijfde spot moet je een stukje
doorlopen naar het oosten (coördinaat
36.359077, -117.514283). Op deze
locatie sta je bij de Jedi Exit en heb
je de zandduinen van de woestijn op
de achtergrond. Op deze spot heb je
ook weinig zicht en moet je dus ook
snel handelen met de camera. Deze
laatste positie is later op de dag beter
geschikt in verband met de stand van
de zon.
Fotograferen in de Jedi Transition
Tijdens het gros van de vliegtrainingen
beginnen de vliegers hun laagvliegroute bij Waypoint A boven de westelijke dam bij Lake Isabella. Wanneer de
vliegers Owens Lake naderen bij waypoint C, moeten zij de keuze maken

Naast de mooie rotsformaties die je op de achtergrond hebt, kun je ook de woestijn als
achtergrond hebben bij de “Jedi Exit”. Je moet dan helemaal doorlopen naar het einde
van de berg wat op zich best een uitdaging is door de moeilijke rotsen om overheen te
lopen. Voorzichtigheid is dus een tip bij je wandeling naar spot 5. (Spot 5)

of ze de volledige Sidewinder Route
vliegen of dat ze door de Jedi Transition heen gaan en de route afsnijden.
De hoeveelheid vliegers die de keuze
maakt om door de Jedi Transition
heen te gaan is per dag verschillend.
Op een gemiddelde dag kan je tussen
de vijf tot vijftien passes verwachten
in de Jedi Transition. Er zijn dagen
waarop er meer vliegtuigen doorheen
gaan, maar er zijn ook dagen bij dat er
helemaal niets door de Canyon gaat.
De ervaring van de lokale fotografen
is dat er van dinsdag t/m donderdag
de meeste vliegactiviteiten zijn in dit
gebied, maar dit is geen garantie voor
veel actie. Het gros van de vliegtuigen
die passeren zijn de F/A-18E/F Super
Hornets van de Amerikaanse US Navy.
Deze vliegtuigen zijn veelal afkomstig
van Le Moore en China Lake. Naast
de Super Hornets van de marine vlie-
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Voor het fotograferen van gevechtsvliegtuigen in de Rainbow Canyon
kan je het beste minimaal een 400
tot 500mm lens gebruiken op een full
frame camera. Om onder de echte
leuke hoeken te fotograferen op voornamelijk de vierde spot, is het zelfs
wenselijk om met nog meer mm’s te
werken. Qua licht sta je de hele dag

goed in de canyon, want de vliegtuigen passeren doorgaan van west naar
oost. Pas na 14:00 uur, wordt het qua
licht uitdagend om te fotograferen.
Later op de dag kun je beter naar de
uitgang van de Jedi Transition gaan bij
de vijfde spot. Voor het fotograferen
van de vliegtuigen moet je behoorlijk
snel zijn. De vliegtuigen gaan met een
erg hoge snelheid door de canyon
heen, daarnaast zie je ze vaak ook
pas erg laat aankomen. Wanneer de
vliegtuigen verschijnen, moet je ze
meteen in beeld hebben, zo niet dan
ben je al te laat. In totaal krijg je tijdens
het passeren maar drie tot vijf seconden om een goede opname te maken.
Wat betreft de instelling kun je voor
een veilige sluitertijd kiezen van ruim
1/1000 seconde als je zeker wilt zijn
dat het vliegtuig goed scherp op de
foto staat. De meer ervaren fotografen
kunnen voor een sluitertijd van rond de
1/500 seconde gaan. De achtergrond
wordt op dat moment onscherp door
de snelheid van het vliegtuig. Je zult
wel eens een vliegtuig onscherp op
de foto krijgen, maar in het algemeen
krijg je wel het effect van snelheid in
de foto. Je zult voor deze manier van
fotograferen de panning-technieken
onder controle moeten hebben. Fotograferen in de Jedi Transition is door
de mogelijkheden en de spectaculaire
foto’s daarom ronduit uitdagend.
Het laatste stuk van de Canyon richting de
uitgang is relatief smal. Deze F/A-18 lag
helemaal op zijn kant toen het toestel uit de
bocht van spot 4 kwam. Laat in de middag
sta je hier erg goed, je kunt de vliegtuigen
dan vanuit alle hoeken redelijk tot goed
vastleggen omdat het licht dan goed staat.
(Spot 5).

Naast de grote hoeveelheid F/A-18’s van de US Navy, kom
je hier ook sporadisch vliegtuigen van Edwards tegen. Zo
ook deze T-38 Talon die laat in de middag een duikvlucht
in de Jedi maakte. (Spot 5).
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gen er ook regelmatig F-15C/D Eagles
van de California Air National Guard
van Fresno door de Jedi Transition.
Wat zeldzamer zijn de vliegtuigen van
Edwards AFB. Af en toe zal er eens
een T-38 Talon, een F-16 Fighting
Falcon of een F-35 Lightning II van
Edwards de Star Wars Canyon nemen.
Sporadisch komen er ook bezoekers
langs in de Jedi Transition. Het is echter niet iets waar je rekening mee moet
houden.
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