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pültek és a szimulált csapásmérése-
ket Hollandiában végezték. Ezután 
a célpontok már Németországban 
voltak, melyek eléréséhez inkább a 
kelet-nyugati útvonalak használatára 
volt szükség.
A gyakorlat megnyitó napja április 
elsején volt, erre Leeuwardenben 
egy sajtónapot is szerveztek, melyen 
a különböző nemzetek képviselői-
vel is lehetőség nyílt találkozni. A 85 
katonából és négy repülőgépből álló 
francia kontingens parancsnoka a 
tapasztalt Raphael alezredes. Fő cél-
juk a nagyobb kötelékekben történő 
feladat-végrehajtás elsajátítása volt, 
amihez jól jöttek a Composite Air 
Operation (COMAO) műveletek. A 

letve egy nagyméretű gyakorlótérhez, 
az esemény – a helyszínből adódóan 
– a Frisian Flag megnevezést kapta. 
A feladatok végrehajtása Ronald van 
der Jagt alezredes vigyázó tekintete 
mellett zajlott. Kiemelt jelentőséggel 
bírt a környezet minél alacsonyabb 
szintű terhelése. „Maga a minima-
lizálás csak egyetlen tényezőt jelent 
azok közül, melyekre figyelmet for-
dítottunk. Amennyire csak lehetőség 
volt rá, előre megadtuk a várható in-
dulási és érkezési intervallumokat.” 
Ezáltal a szomszédos lakosság is pon-
tosan tudhatta, mikor milyen jellegű 
repülésekre számíthat, tudtuk meg az 
alezredestől.
Az események nemcsak a holland lég-
térben, hanem Németországban és 
Dániában is zajlottak. Emiatt viszont 
a három nemzet hatóságai között 
szoros koordinációra volt szükség. 
A hadműveleti jellegű feladatokat a 
német, illetve holland Control and 
Reporting Center (CRC) végezte. 
Ebben egy Geilenkirchenből felszálló 
AWACS is fontos szerepet játszott. 
A gyakorlat első hetében a gépek 
leginkább észak-déli irányokban re-

Arendezvény két hete alatt szá-
mos országból érkező vadász-
pilóta gyakorolhatta az össze-

tett hadműveleteket. A bázison tele-
pülő körülbelül félszáz repülőeszköz 
napi két hullámot teljesített. A moz-
zanatokba a légi utántöltési eljáráso-
kat is beépítették, ehhez jó alkalmat 
teremtett a gyakorlattal egy időben 
a tankerek számára Eindhovenben 
megrendezett EART 2019. 
A Royal Netherlands Air Force (Hol-
land Királyi Légierő) volkeli és leeu-
warden-i F–16-osain kívül a lengye-
lek is elhozták Fighting Falconjaikat, 
igaz ezek már a legújabb C verziót 
képviselték. Az US Air Force hasonló 
gépei a minnesotai légi nemzeti gárda 
148. ezredétől érkeztek, a Duluth bá-
zisról. Ezen példányok különleges sö-
tétszürke, úgynevezett „Have Glass” 
festéssel rendelkeznek. A közös ki-
képzésen a Luftwaffe Eurofighterek-

kel vett részt, a francia légierő Nancy 
bázisáról pedig Mirage 2000D-k jöt-
tek. A legkülönlegesebb résztvevők a 
svájciak F/A–18 Hornetjei voltak, ők 
több évtizednyi kihagyást követően 
jelentek meg ismét a hollandiai gya-
korlaton. Egy angol DA–20 is idere-
pült, a Cobham cég gépének feladata 
a vadászok munkájának zavarása 
volt, ami komoly kihívásokat okozott 
a számukra. A minél nagyobb realitás 
érdekében a légvédelem is akcióba 
lendült, sőt a szárazföldiek legújabb 
Multi Mission Radar berendezése 
is bevetésre került. Utóbbi azért bi-
zonyult fontosnak, mivel rendkívül 
gyorsan felderíthetőek vele a külön-
böző célpontok.
Napjaink repülő bevetéseinek több-
sége koalíciós keretek között zajlik, 
emiatt a különböző kiképzési esemé-
nyek is eszerint történnek. Leeuwar-
den közel van az Északi-tengerhez, il-

A tavaszi időszak a nagyobb hadgyakorlatok kezdetét is 
jelenti. A hollandiai Leeuwardenben már sokadik alkalommal 
jelentek meg gyakorlatozni a különböző nemzetek katonái, 
és most is sok érdekességet láthattunk.
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hogy a rendezvény idejére a bázi-
son tevékenykedő katonák létszáma 
gyakorlatilag megduplázódott. A zá-
róeseményeket követően ő már el is 
kezdik a következő, 2020-as Frisian 
Flag tervezését. Mivel az első F–
35-ösök október-novemberi érkezé-
sét követően a leeuwardeni F–16-os 
flotta mennyisége lassan csökkenni 
fog – a körülmények változása miatt 
idén még – arról is dönteni kell, hogy 
a gyakorlat a jövőben ugyanilyen for-
mában maradjon-e fenn vagy esetleg 
szükség lesz-e valamilyen módosí-
tásra. ■

Mission Commander feladatokban 
szintén részt vettek. 
A fiatal amerikai Smidt hadnagy még 
csak száz órával rendelkezik az F–
16-oson. Ez volt az első külföldi gya-
korlata, sőt igazából a Frisian Flag 
jelentette eddig számára az egyetlen 
olyan lehetőséget, amikor valós kö-
rülmények között „harcolhatott”. 
Jól jellemzi a helyzetet, hogy eddig 
csak tízgépes kötelék részeként in-
dulhatott bevetésre, most viszont 
már ötször ekkora léptékben gondol-
kodhatott. Studer alezredes Svájcból 
érkezett és megtiszteltetésnek vette, 

hogy részt vehetett az eseményen. 
Mivel korábban kútba esett egy új 
típus kiválasztásának folyamata, a 
franciaországi NATO Tigermeet, a 
spanyol Tactical Leadership Program 
és a Svéd Arctic Challenge lemon-
dását követően nekik a Frisian Flag 
jelentette idén az egyetlen külföldi 
gyakorlás lehetőségét. A 16 hajózó-
ból és négy gépből álló kontingens 
számára azonban a hollandiai ese-
mény is túlságosan rövidnek bizo-
nyult: műveleti okok miatt a máso-
dik héten már haza is kellett térniük. 
A gyakorlat „igazgatója” elmondta, 
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egymástól oldalra 1850, míg magas-
ságban 150 méterre távolodnak el, a 
vadászok pedig az így kialakuló „ös-
vényeken” közelítik meg a nagyobb 
gépeket. Az eseményen résztvevő hol-
land KDC–10-esekről is kaphattunk 
információkat. A T-264 oldalszámú 
példány 2019 végén kivonásra kerül 
a hadrendből. Társa, a T-235 viszont 
még egy nagyobb modernizáción is 
átesik és még éveket fog a levegőben 
tölteni, mire az A330 által kiváltásra 
kerül. n

légi utántöltésére is 
alkalmas, az ilyen 
irányú tesztek a né-
meteknél már meg-
történtek. 
Az EART felépítését, 
illetve fő céljait a holland 

Fred „Frolic” őrnagy ma-
gyarázta el. A gyakorlat 

során nemcsak után-
töltésre került sor, 
hanem arra is kitér-
tek, hogyan lehet 
egy szűk légtérben 
tankerekkel és su-
gárhajtású harci 
gépekkel közös tevé-

kenységet folytatni. 
Ez általában úgy tör-

ténik, hogy az utántöltők 

AHollandiában székelő Euro-
pean Air Transport Com-
mand (Európai Légi Szállítási 

Parancsnokság, EATC) idén már 
hatodik alkalommal rendezte meg 
légi utántöltő gyakorlatát. A kéthetes 
eseményre a Leeuwarden bázison 
tartott Frisian Flag gyakorlattal egy 
időben, 2019 áprilisában került sor. 
Az European Air Refuelling Trai-
ning (Európai Légi Utántöltő Gya-
korlat, EART) gépei Eindhovenből 
szálltak fel. A résztvevők között idén 
a hollandok Douglas KDC–10, a né-
metek Airbus A310 MRTT, az ango-
lok A330 Voyager, a franciák Boeing 
C–135F és az amerikaiak KC–135 
gépeit láthattuk. Igaz, utóbbi csak 
egyetlen napra jelent meg a hely-
színen, ugyanis a bevetések többsé-
gét az Egyesült Királyságból, a RAF 

mildenhalli bázisáról felszállva telje-
sítette.
Az EART „igazgatója” az olasz légi-
erő állományába tartozó A. Massucci 
ezredes volt, aki az európai tanker 
flotta helyzetét is bemutatta. A kon-
tinens országai jelenleg nagyobbrészt 
az USAF képességeire vannak utalva, 
ami a 2011-es Líbia feletti „Unified 
Protector” hadművelet során világo-
san látszódott is. Azóta viszont több lé-
pés történt, például megkezdődött az 
A330 MRTT gépek közös beszerzése. 
Az első példány várhatóan 2020 elején 
érkezik meg Eindhovenbe. Összesen 
nyolc darab áll majd rendelkezésre, 
melyek egy része az említett hollandiai 
bázison, a többi pedig a németországi 
Köln-Bonn repülőterén állomásozik 
majd. A franciák is megkezdték az 
1960-as évekből származó C–135F 

leváltását, az első Airbus A330 Phé-
nix az elmúlt év októberében került 
leszállításra az istresi támaszpontra. 
Emellett az A400M hadrendbe állí-
tása folyamatosan zajlik a német, fran-
cia, brit és spanyol légierőknél. A típus 
elméletileg a sugárhajtású harci gépek 

A repülőcsapatok hadműveleti képességein belül egyre 
nagyobb jelentőséggel bír a tankerek alkalmazása. 
Az európai országok ezen a téren lemaradásban vannak, 
amit folyamatosan próbálnak csökkenteni. 
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