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Red Flag 17/2

Door Alex van Noye

Een belangrijke, niet-vliegende, 
unit tijdens Red Flag oefeningen 
is 414th CTS. Deze eenheid is  
formeel de host van de Red Flag 
oefeningen en gespecialiseerd in 
het organiseren van Red Flag. Een 
andere, belangrijke unit op Nellis 
air force base is het 64th Aggressor 
Squadron. Vliegend met F-16’s 
in exotische kleurenschema’s 
houden zij zich bezig met het 
nabootsen van de vijand.

 

De achtergrond van Red Flag
Red Flag is in zijn soort de grootste 
oefening ter wereld en is daarom 
een bijzondere oefening voor de 
vliegers die deelnemen. Onder 
het toeziend oog van het United 
States Air Force Warfare Center 
(USAFWC) dat ook op Nellis AFB 
is gebaseerd, worden de Red Flag 
oefeningen in vier tot zes cycli per 
jaar uitgevoerd. Het doel van de 
Red Flag oefeningen is om vliegers 
en andere bemanningsleden 
van de Verenigde Staten, de 
NAVO en andere geallieerde 

landen te trainen voor echte 
oorlogssituaties. Deze training 
bevat de inzet van echte 
vijandelijke vliegtuigen (agressors) 
en het gebruik van scherpe 
munitie voor het bombarderen 
op de aangrenzende Nevada Test 
en Training Range (NTTR). De 
NTTR is een belangrijk deel van de 
oefening, omdat men daar zware 
vliegtuigbommen mag afwerpen 
op de opgestelde doelen, waarbij 
er gezorgd wordt voor een 
vijandelijke omgeving. 

Op Nellis Air Force Base 
vond van maandag 27 
februari t/m vrijdag 
10 maart 2017 de 
oefening Red Flag 17-2 
plaats. Tijdens deze 
twee weken durende 
intensieve oefening 
lag de nadruk voor de 
deelnemers vooral op 
de luchtverdedigingsrol 
tijdens de missies. 

Deze EA-6B Prowler vloog na take-off vanaf Nellis in één rechte lijn 
naar de woestijn zodat de maan in beeld te brengen was.
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De historie van Red Flag begint 
bij ondermaatse prestaties van 
vliegers en Weapon Systems 
Officers (WSO) tijdens het 
uitvoeren van luchtgevechten 
tijdens de Vietnam Oorlog. 
Tijdens de luchtgevechten 
boven Noord-Vietnam tussen 
1965 en 1973, was de ratio 
tussen het aantal neergeschoten 
vijandelijke vliegtuigen tegenover 
neergeschoten vriendelijke 
vliegtuigen 2.2 tegen 1. Een van 
de hoofdredenen hiervan was 
het ontbreken van een degelijke 
luchtgevechtstraining. De vliegers 
van de USAF en de WSO’s waren 
in de jaren 50, 60 en 70 niet 
getraind in de kernkwaliteiten 
en basis manoeuvres die komen 
kijken bij een luchtgevecht, 
omdat men overtuigd was van het 
Beyond Visual Range concept met 
raketten. Bijna alle vliegers waren 
in die tijd door deze mindset niet 
voorbereid op een confrontatie 
met vijandelijke vliegtuigen 

van gelijke waarde. Om deze 
vaardigheden bij de vliegers te 
vergroten werd het ‘Red Baron 
II’ project gestart, dat moest 
onderzoeken hoe dit verbeterd 
kon worden. Uit de analyse bleek 
al snel dat de overlevingskansen 
van een jachtvlieger drastisch 
toenamen wanneer de vliegers 
meer dan tien combat missies 
hadden gevlogen. Als resultaat van 
deze analyse werd de oefening 
Red Flag in 1975 gecreëerd om de 
vliegers en WSO’s van de USAF de 
mogelijkheid te geven om deze 
tien combat missies te vliegen 
in een gesimuleerde omgeving. 
De training die werd gecreëerd, 
bevatte alledaagse aspecten van 
luchtgevechten zoals vijandelijke 
vliegtuigen en aanvallen met 
Surface to Air Missiles (SAM) met 
meetbare resultaten. 

Agressor units
Al snel werd duidelijk dat de 
tegenstanders die tijdens de 
Red Flag oefeningen zouden 
optreden gespecialiseerde 
eenheden zouden moeten 
worden, aangeduid als ‘Aggressor 
Squadrons’. Deze agressors 
zouden tegen de deelnemers 
gaan vliegen en bestonden uit de 
beste vliegers die de USAF op dat 
moment had. De vliegers werden 
getraind om de tactische doctrines 
van de vliegtuigen van de Sovjet 
Unie en andere vijanden van de 
Verenigde Staten te emuleren. De 
eerste agressors werden uitgerust 
met de T-38 talon, omdat dit 
vliegtuig meteen beschikbaar 
was voor de training. Al snel 
werden begin jaren 80 de Talons 
vervangen door de Northrop F-5 
Tiger II. Dit toestel presteerde veel 
beter in luchtgevechten dan de 
Talon en was dus een moeilijkere 
tegenstander tijdens de oefening.

oefeningen te uiteenlopend 
waren dan ook besloten om het 
414th CTS om te vormen naar een 
organisatorische unit en dat het 
64th Agressor Squadron de agressor 
rol op zich zou nemen.

Een van de taken is de inzet van 
Surface to Air Missiles (SAM) tijdens 
de oefening. 414th CTS werkt hierin 
nauw samen met het 507th Air 
Defense Aggressor Squadron. Het 
414th CTS verzorgt ook de schema’s 
voor het verloop van de oefening. 
Dit schema is volledig aangepast 
aan de deelnemers. Op deze manier 
krijgt elke deelnemer zijn specifieke 
taak tijdens de oefening om 
zodoende de leerdoelen te behalen.

Het 64th Aggressor Squadron
De geschiedenis van het 64th 
Aggressor Squadron begint in 
de Tweede Wereldoorlog. Het 
squadron werd toen opgericht als 
het 64th Pursuit Squadron, vliegend  
met de P-40 Warhawk. Uiteindelijk 
werd het 64th Persuit Squadron 
in augustus 1945 ontbonden. Als 
64th Fighter Weapons Squadron 
(64th FWS) werd het gereactiveerd 
op 15 oktober 1972. Initieel werd 
het nieuwe squadron uitgerust 

met de T-38 Talon, om in april 1976 
de beschikking te krijgen over 
de Northrop F-5E Tiger II. Deze 
toestellen waren eigenlijk bedoeld 
voor de export naar Zuid Vietnam, 
maar deze deal ging niet door na 
het einde van de Vietnam Oorlog. 
De F-5 bleek eigenschappen te 
hebben van de Sovjet MiG-21 
‘Fishbed’ en daarom ingezet om 
dit type te emuleren. Het 64th 
FWS werd omgedoopt als het 64th 
Tactical Fighter Aggressor Squadron 
(64th TFAS) op 30 december 1981. 
De Tigers van het 64th TFAS zouden 
geen staartcode dragen wat wel 
gebruikelijk was binnen de USAF. In 
plaats daarvan werden de laatste 
twee cijfers van het Amerikaanse 
serial, als zijnde een Russische 
code, op de romp van het toestel 
geverfd. Het 64th Tactical Fighter 
Aggressor Squadron zou in de 
periode van 1972 t/m 1990 veelal 
in Europa vliegen om daar de 
eenheden van de USAF te trainen 
in air combat. Op 4 januari 1983, 
werd het 64th TFAS omgedoopt tot 
zijn huidige naam 64th Aggressor 
Squadron (64th AGRS). Vanaf 
1987, zouden de vliegtuigen van 
de eenheid de staartcode WA 
ontvangen. Op 1 april 1988 ontving 

De agressors worden ook 
aangeduid als de ‘Red Forces’. 
Er waren in het verleden twee 
eenheden actief op Nellis die 
opereren in de agressor rol. De 
eerste, en huidige, eenheid is het 
64th Aggressor Squadron (64th 
AGRS) uitgerust met de F-16 om 
de eigenschappen van de MiG-29 
‘Fulcrum’ te emuleren. . De tweede 
eenheid was het 65th Aggressor 
Squadron (65th AGRS). Het 65th 
AGRS vloog met de F-15 Eagle en 
simuleerde de eigenschappen van 
de Su-27 ‘Flanker’. Deze eenheid 
werd door bezuinigingen op het 
defensiebudget uiteindelijk in 2014 
opgeheven. oefeningen waarbij 
meer dan 20000 missies worden 
gevlogen. Ruim 5000 vliegers en 
ruim 14000 grondmedewerkers 
worden jaarlijks getraind in het 
uitvoeren van ‘Air Combat Missions.

Het 414th Combat Training 
Squadron faciliteert Red Flag
Het squadron werd op 1 november 
1991 in zijn huidige vorm opgericht 
op Nellis AFB als het 414th 
Composite Training Squadron 
(414th CTS), 57th Wing Operations 
Group. Het 414th CTS zou worden 
uitgerust met de F-16C Fighting 
Falcon en men zou zich gaan bezig 
houden met het faciliteren van de 
oefening Red Flag. In 1993 werd de 
naam van de eenheid veranderd in 
het 414th Training Squadron en in 
1994 werd uiteindelijk de huidige 
naam 414th Combat Training 
Squadron aangenomen. Het 
squadron zou tot 2006 met de F-16C 
Fighting Falcon blijven vliegen. 
Omdat de taken van agressor 
en facilitator binnen de Red Flag 
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Nevada Test and Training Range. 
In dit gebied zullen de deelnemers 
hun vaardigheden in verschillende 
rollen trainen. 

Hoewel de nadruk ligt op de 
luchtverdedigingsrol, zijn er ook 
eenheden die deelnemen in 
de grondaanvalsrol en worden 
vaardigheden zoals het bijtanken in 
de lucht geoefend. De missies die 
tijdens Red Flag 17-2 plaatsvonden, 
werden gevlogen in de middag 
bij daglicht en in de avond in de 
duisternis. Er wordt dus twee 
maal per dag een mass-launch in 
gang gezet om alle vaardigheden 
van de moderne jachtvlieger te 
trainen. Tijdens de missies worden 
de deelnemers continue belaagd 
door de agressors van het 64th 
Aggressor Squadron, die met hun 
F-16 Fighting Falcons de rol van 
de vijand invullen. Ook vliegen er 

A-4 Skyhawks mee van het civiele 
bedrijf Draken International. 
Ook deze deelnemers vliegen 
in de rol van agressor en zullen 
het de deelnemers van Red Flag 
moeilijk maken. Er wordt tijdens 
de scenario’s ook gebruik gemaakt 
van moderne aspecten van 
oorlogsvoering zoals Electronic 
Warfare. Het uiteindelijke doel van 
de oefening is dat alle deelnemers 
getraind zijn in alle aspecten van 
oorlogsvoering. De deelnemers zijn 
na de Red Flag oefening klaar om 
in een internationale coalitie deel 
te nemen bij de echte conflicten die 
zich in de wereld afspelen.

Tijdens Red Flag 17-2 werd de 
nadruk gelegd op de samenwerking 
tussen de verschillende coalitie 
eenheden. Deelnemers moeten 
tijdens hun deployment in de 
wereld kunnen vertrouwen op 

elkaar. Dit vertrouwen ontstaat 
alleen als men regelmatig samen 
de procedures en processen traint 
in een omgeving zoals Red Flag. 
Tijdens deze editie van Red Flag, 
was het 20th Fighter Wing van Shaw 
AFB in ‘the lead’ tijdens de oefening.

Dit betekent dat het 20th FW voor 
een groot deel bepaald wat voor 
scenario’s er worden gevlogen 
tijdens de Red Flag missies. 
Dit is niet eenvoudig als men 
weet dat er ruim 92 vliegtuigen 
van 16 verschillende eenheden 
uit vier verschillende landen 
deelnemen aan de oefening. Alle 
deelnemers hebben vliegtuigen 
die gespecialiseerd zijn in een 
specifieke rol en deze vliegtuigen 
moeten worden ingezet in de rol 
met de bijbehorende taken. Ook 
moet men leren van elkaar en wat 
elkaars zwakke punten zijn.  

het 64th AGRS zijn eerste F-16’s, 
afkomstig van het 474th TFW op 
Nellis AFB. Op 5 oktober 1990 werd 
het squadron gedeactiveerd en 
werd de taak overgenomen door 
de 4440th Tactical Fighter Training 
Group van de USAF Weapons 
School.

Pas in oktober 2003, zou het 64th 
Aggressor Squadron voor de laatste 
keer opnieuw worden opgericht op 
Nellis AFB. Het 64th AGRS werd toen 
onderdeel van de 57th Operations 
Group. Het squadron zou de F-16’s 
van het 414th CTS overnemen nadat 
besloten was dat deze eenheid de 
organisatie van Red Flag op zich zou 
gaan nemen in 2005. De agressors 
van het 64th AGRS zouden worden 
ingezet op oefeningen zoals Red 
Flag en de oefeningen van de 
Canadian Forces zoals Maple Flag. 
Ook levert het squadron aan de 

USAF Weapons School, waar zij 
als tegenstanders dienen voor de 
nieuwe vliegers van de USAF. De 
vliegtuigen zijn gespoten in de 
verschillende kleuren die bij de 
moderne Russische luchtmacht 
in gebruik zijn op typen zoals de 
MiG-29 ‘Fulcrum’, de Su-27 ‘Flanker’ 
en de Su-34 ‘Fullback’. Het doel van 
deze kleurenschema’s is het creëren 
van een goede vliegtuig herkenning 
bij de leerlingen van de Weapons 
School en de deelnemers aan de 
Red Flag oefeningen. De agressors 
van het 64th AGRS emuleren de 
eigenschappen van deze Russische 
vliegtuigen tijdens de simulaties en 
luchtverdediging oefeningen. Dit 
wil zeggen dat de vliegers niet de 
volle eigenschappen van de F-16 
gebruiken, maar dat ze typische 
manoeuvres vliegen die bij de 
diverse Russische typen horen. 
Tegenwoordig is de naam 57th 

Operations Group veranderd in 57th 
Adversary Tactics Group. In totaal 
heeft het 64th AGRS de beschikking 
over 24 F-16 Fighting Falcons voor 
inzet tijdens de oefeningen. Het 
64th AGRS speelt tegenwoordig een 
belangrijke rol bij de opleiding van 
de jachtvliegers van de USAF.

Red Flag 17-2 deelnemers
Red Flag is tegenwoordig de meest 
realistische air combat oefening 
in de wereld. Aan de oefening 
doen jaarlijks vooral Amerikaanse 
deelnemers mee, maar ook 
verschillende andere NATO lidstaten 
en partner landen. De Amerikaanse 
deelname bestaat vooral uit 
eenheden van de US Air Force, 
US Navy, US Marines Corps en de 
Air National Guard. De oefening 
vind vooral plaats in een gebied 
van ruim 15000 vierkante mijl in 
de woestijn van Nevada en op de 

Foto links
Deze Aggressor F-16 ging in het 
circuit rechtsom. Nellis heeft 
doorgaans twee banen in gebruik; 
21-links en 21-rechts. Voor de 
rechtse baan gaat alles rechtsom 
in het circuit en voor de linkse baan 
linksom.

Foto rechtsboven
Uitzonderingen bevestigen de regel; 
deze A-10 maakte een rechtsom 
break en landde toch op de linker 
baan. Hierdoor hing het toestel mooi 
voor de bergen.

Foto rechtsonder
Deze HH-60 verraste ons door laag 
binnen te komen over de baan.
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Alleen met deze kennis kan een 
coalitie krachtig en effectief 
optreden in een conflict. 
Samenwerking is dus de sleutel 
tot succes, waarbij iedereen even 
belangrijk is, want de zwakste 
schakel in de ketting bepaald 
de mate van succes tijdens een 
optreden.

Tijdens mijn verblijf bij Nellis Air 
force base was op de radioscanner 
de term “clear for take-off flex turn 
left” bijna non stop te horen aan het 
begin van een missie. Ik heb maar 
zelden meegemaakt dat er zoveel 
vliegtuigen tegelijk de lucht in gaan 
op een oefening.  Het duurde in 
totaal ruim 1,5 uur voordat de hele 
Red Flag missie in de lucht zat en 
dan heb ik het nog niet eens gehad 
over de vliegtuigen die van de 
Weapons School eruit gingen. 

Volgens ingewijden is het niet 
gewoon dat alle vliegtuigen er 
met een flex turn uitgaan, wat ze 

echter wel deden. Dit was dus erg 
leuk, want  flex turn left betekende 
dat de vliegtuigen meteen scherp 
linksom wegrollen na take-off recht 
over onze positie heen. Dit leverde 
echt een enorme hoeveelheid aan 
banking shots op als je langs de 
speedway staat.

Na het vertrek van de laatste 
vliegtuigen werd de vliegrichting 
gedraaid, de vliegtuigen stegen 
allemaal op richting woestijn 
en kwamen daarna richting de 
stad terug. Het schijnt dat dit op 
Nellis normaal is om de stad op 
deze manier zoveel mogelijk te 
ontzien van geluid en omdat er 
regelmatig scherpe wapens onder 
de toestellen van de Weapons 
School hangen. De recovery op 
onze eerste dag op Nellis was wat 
teleurstellend, omdat bijna alle 
vliegtuigen via de achterste baan 
binnen kwamen. Gelukkig is dat 
tijdens de daarop volgende dagen 
ruimschoots gecompenseerd. n

Deelnemers Red Flag 17-2
USAF / US ANG
55th FS/20th FW  F-16C 
100th FS/187th FW F-16C
120th FS/140th FW F-16C 
493d FS/48th FW F-15C/D 
960th AACS/552nd ACW E-3C
16th ACCS/461st ACW E-8C
91st ARS/6th AMW KC-135R
79th RQS/563rd RQG HC-130
79th RQS/563rd RQG HH-60
USN
VAW-117 E-2C 
HSC-21 MH-60
USMC
VMAQ-4 EA-6B 
US Army 
149th AVN/2nd Bat. UH-60
RNLAF
322Sq/312Sq/48th FS F-16AM 
EdlA
Ala 11 EF.2000
Ala 31 KC-130H

Om US Navy vliegtuigen op Nellis goed te fotograferen moet je soms racen met de auto. 
Deze toestellen draaien meestal 500 à 600 meter korter in vergeleken met de toestellen van de luchtmacht.
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