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Tijdens de operaties in de 
Mediterraan vaart er ook een Deens 
schip van de Royal Danish Navy 
mee. Dit schip is de HDMS Niels Juel 
(IverHuitfeldt F363) en wordt ingezet 
in de luchtverdedigingsrol net als 
de Forbin en de Duncan. De HDMS 
Niels Juel beschikt over een EH101 
Merlin. Deze helikopter kan worden 
ingezet voor transporttaken, 
surveillance en SAR taken. In de 
Indische Oceaan, zal er ook nog 
een fregat van de Australische 
marine aansluiten bij de vloot. De 
huidige vloot samenstelling met 
de CdG centraal is een erg krachtig 
wapen dat de wil en de kracht van 
de Westerse wereld kan laten zien 
tijdens Mission Clemenceau.

Training en de opwerk cruise 
met de Rafale Marine
De voorbereidingen voor Mission 
Clemenceau zijn al maanden, 
voordat de cruise begon, gestart. 
De vliegers van het 12 Flottille 

en het 17 Flottille hebben in de 
voorbereiding aan oefeningen 
deelgenomen en hebben hun 
deklanding kwalificaties opnieuw 
gehaald. Na een opbouw van twee 
maanden zijn ze klaar voor inzet. 
Voordat de eenheid aan boord 
komt, doorgaan de vliegers een 
voorbereidingstraining. Dit bestaat 
uit gesimuleerde deklandingen 
aan land. De gesimuleerde 
deklandingen worden getraind 
op Lorient/Lann-Bihoué en op 
Landivisiau. Tijdens deze training 
zal er worden gewerkt met de 
Landing Signal Officers. Deze 
officieren staan hier om de landing 
veilig te begeleiden vanaf het schip. 
Zij kunnen elk moment de vlieger 
gebieden om de landing af te 
breken. Toen de CdG in november 
weer voor het eerst de oceaan 
op ging, hebben de vliegers zich 
gekwalificeerd om op een dek te 
landen. In totaal moeten de vliegers 
zes keer een succesvolle landing 

maken op het dek voordat men aan 
de cruise mag beginnen.

Tijdens de warming-up trainingen 
heeft de Franse marine ook getraind 
met gevechtsvliegtuigen van de 
Italiaanse marine. De ervaring met 
deze schijngevechten werden als 
positief ervaren door de vliegers. 
Voor de Rafale vliegers is het erg 
leerzaam om tegen een toestel 
zoals de AV-8B Harrier II te sparren. 
Dit toestel heeft totaal andere 
eigenschappen dan de meeste 
andere gevechtsvliegtuigen 
die doorgaans op oefeningen 
verschijnen. Ondanks dat de Rafale 
een superieur toestel is ten opzichte 
van de Harrier, hadden sommige 
jonge vliegers het erg moeilijk 
tegen de ervaren vliegers van de 
Italianen. Na deze training is het 17 
Flottille samen met het 12 Flottille 
ingezet tegen IS als onderdeel van 
Operation Chammal.

Opbouw van de  
Carrier Strike Group
Een Carrier Strike Group is een 
van de krachtigste maritieme 
wapens van deze tijd. Tijdens 
Mission Clemenceau, vaart het 
Franse vliegdekschip de Charles 
de Gaulle (CdG) en zijn groep naar 
de Indische Oceaan. Het Franse 
vliegdekschip is het vlaggenschip 
van de Task Force 473. De naam 
escorte is geen goede aanduiding 
voor de schepen die meevaren. 
De naam ‘escorte’ wekt de schijn 
dat de Task Force alleen een 
defensieve taak heeft tijdens 
de operaties. De schepen zijn 
prima in staat om additionele 
slagkracht te leveren tijdens 
mogelijke interventies van de 
Task Force. De hoofdtaak van de 
‘escorte’ is ervoor te zorgen dat 
het vliegdekschip altijd de vrijheid 
heeft om maximaal te kunnen 
opereren met vliegtuigen en 

helikopters. Dit betekent dat de 
CdG de bewegingsvrijheid moet 
hebben om vliegtuigen te kunnen 
lanceren met de katapult en 
tegelijkertijd landende vliegtuigen 
moet kunnen opvangen. Om dit te 
kunnen doen moet de wind uit de 
goede richting komen en het schip 
moet zich in de juiste richting 
manoeuvreren om ook de juiste 
golfslag te bevaren zodat het schip 
stabiel blijft voor vliegoperaties. 
Op de CdG heeft men de 
mogelijkheden en apparatuur aan 
boord om alles te monitoren wat 
er om het schip heen gebeurd. 
Ook is men in staat om vanaf de 
CdG alle schepen aan te sturen, 
wanneer er bijvoorbeeld van 
koers moet worden gewijzigd. Het 
controleren van de hele omgeving 
gebeurd zowel op het water, als 
onder het water en in de lucht.

De Fransen zijn blij en zeer vereerd 
dat de CdG, op het moment 
van schrijven, begeleid wordt 
door een aantal schepen van 
NAVO lidstaten. De Amerikaanse 
deelname in deze CSG bestaat uit 
de USS Ross (Arleigh Burke-Klasse 
DDG-71). Dit fregat beschikt over 
geleide raketten en heeft een SH-
60 Seahawk helikopter aan boord. 
Dit fregat is een offensief wapen en 
kan met raketten doelen aanvallen 
diep in vijandelijk gebied. De Britse 
Royal Navy deelname bestaat uit 
de HMS Duncan (Daring Klasse 
R37). Dit schip is net als de Forbin 
een luchtverdedigingsfregat. 
Samen met de Forbin zal dit schip 
dus de veiligheid in het luchtruim 
bewaken in samenwerking met 
de luchtoperaties op de CdG. 
Voor de ondersteuning van 
Mission Clemenceau beschikt de 
HMS Duncan over een Wildcat 
helikopter aan boord. 
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De Group Aérienne Embark (Carrier 
Air Wing) is in staat om autonome 
gecombineerde aanvallen tegen 
lucht-, zee- en gronddoelen uit te 
voeren vanaf het vliegdekschip. Om 
personeel van de Group Aérienne 
Embark (GAE) te kwalificeren voor 
Mission Clemenceau, is er flink 
getraind in de voorbereiding. In de 
herfst en de winter van 2018, moest 
het personeel veel kwalificatietests 
doorstaan. Het hoogtepunt hiervan 
was de oefening FANAL in februari. 
Tijdens deze oefening heeft de 
Franse marine samen getraind 
met de Spaanse marine en de 
Amerikaanse marine. Zo voeren 
in de Carrier Strike Group onder 
andere het Spaanse fregat de 
Cristobal Colon en de Amerikaanse 
destroyer USS Donald Cook mee 
tijdens deze oefening. Naast alle 
vliegtuigen en helikopters, beschikt 
de GAE ook over meer dan dertig 
Rafale vliegers, drie Hawkeye 
bemanningen, vier Dauphin 
bemanningen en een Caiman 
bemanning tijdens de hele cruise. 
De commandant heeft een aantal 
verwachtingen tijdens zijn Mission 
Clemenceau. Er worden tijdens de 
missie een aantal herkwalificaties 
van de ervaren vliegers en de 
kwalificatie van de jongste vliegers 
behaald. Ook hoopt men een 
lange en vooral voor Daesh/IS 
(terreur organisatie in Syrië en 
Irak) een uitputtende campagne 
te kunnen volhouden waarin het 
bolwerk wordt verslagen. Een ander 
belangrijk doel is het beheersen 
van maritieme oorlogsvoering 
met gebruik van alle sensoren en 
wapens van de Carrier Strike Group.

Tijdens Mission Chammal, werden 
er dagelijks bewapende Rafales 
ingezet om gronddoelen van 
Daesh/IS in Syrië aan te vallen. 
De Rafales werden ingezet in 
verschillende rollen tijdens de 
missie. De meest voorkomende 
missies zijn typische CAS missies 
(Close Air Support), DCA missies 
(Defense Counter Air) en Recce 
missies (verkenningsvluchten). Bij 
de CAS missies worden Rafales 
ingezet om troepen op de grond 
te ondersteunen met vuursteun 
vanuit de lucht. Tijdens de DCA 
missie beschermen de Rafales 
andere vliegtuigen zoals andere 
Rafales die een CAS missie vliegen 
of een Hawkeye die in een gebied 
patrouilleert. Tijdens de Recce 
missies, maakt men vaak opnamen 
vanuit de lucht. Met deze informatie 
kan er veel Intel worden verzameld 
over bewegingen in een gebied, 
die later een rol gaan spelen 
in andere missies. De Rafales 
kunnen voor de verschillende 
missies worden uitgerust in 
verschillende configuraties. 
Zo zal een bommenwerper 
worden uitgerust met een aantal 

Armement Air-Sol Modulaire 
(AASM) bommen. Deze wapens 
kunnen lasergeleid of GPS geleid 
zijn en zijn dus precisiewapens. 
Voor de zelfbescherming van 
bommenwerpers en de DCA 
missies, zijn de Rafales uitgerust 
met de MICA of de Magic II lucht-
lucht raket. Voor het verkennen 
van doelen en gebieden, zijn de 
fotoverkenners uitgerust met 
een Thales AREOS (Airborne 
Recce Observation System) 
reconnaissance (verkennings-) pod. 
Naast deze pod, zijn alle Rafales die 
gronddoelen aanvallen standaard 
uitgerust met de Thales Damocles 
targeting (doelzoekende-) pod.

De voorbereiding voor een 
Chammal missie begint altijd 
een dag voor de werkelijke 
inzet. De voorbereiding wordt 
gedaan door een team van twee 
gevechtsvliegers, een Intelofficier 
en een onderofficier. De aller laatste 
voorbereiding voor een Chammal 
missie start ongeveer drie uur 
voordat er Rafales gelanceerd 
worden met de katapult. Tijdens 
deze briefing worden de vliegers 

Op dit moment worden er 
dagelijks operationele missies 
gevlogen in Irak en Syrië. Tijdens 
de hele cruise zal de marine gaan 
trainen met partners van Frankrijk. 
Zo staan er oefeningen op het 
programma met de luchtmachten 
en marines van Egypte, India en 
Singapore. Men zal daar gaan 
trainen in luchtgevechten tegen 
elkaar en anti-surface en anti-
warship missies.

De meeste vliegers vinden de 
Rafale een fantastisch vliegtuig 
om te vliegen. De Rafale is een erg 
prettig vliegtuig om te landen op 
een schip, ondanks de complexe 
systemen. De vliegers hebben 
daardoor veel tijd over om met 
andere zaken bezig te zijn, zoals 
het bestuderen van de targets 
en het verzamelen van Intel 
tijdens de vluchten. Wel zijn de 
complexe informatie stromen 
die de vlieger krijgt aangereikt 
in de Rafale een zware mentale 

belasting voor de vlieger. Een van 
de systemen die voor de vlieger 
een hoop stress wegnemen, is 
de automatische throttle in de 
Rafale tijdens de landing op 
een schip. Het vermogen van de 
Rafale wordt geheel automatisch 
geregeld en de computer houdt 
het vliegtuig automatisch op een 
angel of attack van 16 graden 
voor de landing. Het enige dat 
de vlieger moet doen is sturen 
en het juiste daling pad volgen. 
De vlieger is tijdens de landing 
zowel op de lampen op het schip 
als op de instrumenten in het 
vliegtuig gefocust. Het is echt 
multitasken en goed concentreren 
bij dit soort acties. Vooral de 
nachtlandingen op het dek van 
een schip kunnen in moeilijke 
weersomstandigheden een ware 
uitdaging zijn.

Inzet tijdens Mission Chammal 
in Syrië en Irak
Een belangrijk onderdeel van 

Mission Clemenceau was de inzet 
van vliegtuigen in strijd tegen IS/
ISIS/Daesh. De Charles de Gaulle 
werd in maart 2019 ingezet om 
steun vanaf zee te leveren tijdens 
de Franse Mission Chammal 
tegen het terreur kalifaat. Vanaf 
zee werden bombardementen 
uitgevoerd met Marine Rafales. 
De Air Wing aan boord van de 
CdG bestaat uit twee squadrons 
met gevechtsvliegtuigen 
(20 Marine Rafales), een 
surveillance squadron (2 E-2C 
Hawkeye’s), een SAR squadron 
(2 SA365 Dauphin helikopters) 
en een anti-onderzeeboot 
squadron (1 NH90 NFH Caiman 
helikopter). De bemanning aan 
boord van de CdG bestaat uit 
zeelieden zoals jachtvliegers, 
helikopterbemanningen en 
technici. Kortom, al het personeel 
dat nodig is om de vliegtuigen en 
helikopters te laten vliegen aan 
boord van de CdG. 
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uitgerust met 
twee turboprop 

motoren, is een 
vliegend radar station 

voor de bemanning 
van het schip en zijn 

vliegtuigen. Oorspronkelijk was 
de Hawkeye alleen bestemd 
voor de Airborne Early Warning 
(AEW) taak. Hierbij voert het 
toestel patrouillevluchten uit 
aan de uiterste rand van het 
operatiegebied van de Carrier 
Strike Group (CSG), waar het toestel 
deel van uitmaakt. In het geval 
van een dreiging vanuit de lucht, 
brengt de E-2C bemanning dan 
Rafales in de onderscheppingsrol 
op de juiste koers om de dreiging 
te onderscheppen. Naast de all-
weather AEW taken, vervult het 
toestel tegenwoordig ook andere 
taken, zoals command & control 
functies. De bemanning van de 

E-2C voert de coördinatie bij het 
bewaken van een zeegebied, 
het coördineert acties tijdens 
aanvallen en onderscheppingen, 
het voert de Search And Rescue 
(SAR) coördinatie aan en het 
toestel wordt ingezet als vliegend 
verbindingsstation.

De bemanning van de 
E-2C Hawkeye bestaat uit 
vijf bemanningsleden. De 

samenstelling 
van de bemanning 

is in Frankrijk hetzelfde als in 
de Verenigde Staten. De vijftallige 
bemanning zit in de cockpit en in 
het Combat Information Center 
(CIC). In de cockpit zitten de 
gezagvoerder en de copiloot. De 
gezagvoerder is tevens ook de 
vliegtuigcommandant en is dus 
de eindverantwoordelijke voor de 
gehele crew. In de cockpit is men 
vooral bezig met het vliegen van het 
toestel. In het CIC gedeelte, zitten 
de overige drie bemanningsleden. 
Deze bemanningsleden zijn: de 
CIC Officer (CICO) die fungeert als 
de missiecommandant, de Radar 
Operator (RO) die verantwoordelijk 
is voor het radarsysteem en tot 
slot de Air Control Officer (ACO) 
die verantwoordelijk is voor de 
radiocommunicatie tijdens een 
missie. Het CIC heeft drie naar 

bijgepraat tijdens 
de massa briefing 
voor het hele team. 
Daarna zal er een 
specifieke briefing 
plaatsvinden tijdens 
de element briefing 
voor het specifieke 
Rafale team. Tot 
slot wordt men ook 
gebrieft over de CSAR instructies. 
Na deze informatie sessie worden 
de vliegers uitgerust en loopt 
men naar de Rafales, die al zijn 
klaargezet door het dek personeel. 
Direct na de lancering van de 
gevechtsvliegtuigen worden de 
vliegers door de verkeersleiding 
naar het target gebied geloodst. 
Ze zullen dan inchecken bij de 
TAC C2 (gevechtsleiding) in Irak of 
Syrië. De vliegers zullen tijdens een 
dergelijke missie soms ruim zes uur 
in de lucht zitten. Ze moeten dan 
regelmatig bijtanken in de lucht 
bij Duitse, Amerikaanse of Britse 
tankers. Ook is het vliegen vaak 
lastig door de barre  

 

omstandigheden in de woestijn, 
zoals onweersbuien en zware 
turbulentie. De vliegtuigen worden 
ter plaatse ingezet als de coalitie 
daarom vraagt. Regelmatig keren 
de Rafales vol terug naar de CdG als 
hun inzet niet nodig is geweest op 
dat moment. Tot slot vind er na de 
missie een lange debriefing plaats 
en men heeft daarna vooral rust 
nodig voor de volgende missie.

Surveillance 
met de Hawkeye
De Franse 
Marine beschikt 
in totaal over een 
drietal Grumman 
E-2C Hawkeye 
radarvliegtuigen, die 
kunnen worden ingezet aan boord 
van de Charles de Gaulle. Deze 
E-2C’s zijn belangrijk bij de inzet 
van de Rafales en worden ingezet 
als vliegend radarstation. Tijdens 
Mission Clemenceau zijn er twee 
Hawkeye’s beschikbaar, afkomstig 
van 4 Flottile. Het vliegtuig dat is 
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Staten beide aan deelnemen. Om 
deel te nemen aan de militaire 
operaties, moet deze Amerikaan 
alleen de toestemming hebben van 
de Amerikaanse regering. Voor de 
rest zal hij gewoon trainen met de 
Franse bemanning van de E-2C. Ook 
dit is geen probleem, want zowel de 
Franse als de Amerikaanse marine 
hebben dezelfde trainingsstandaard 
om bemanningen te trainen op de 
E-2C Hawkeye.

Tijdens Operation Chammal, wordt 
de Hawkeye ook ingezet vanaf de 
CdG. De voorbereiding voor een 
Command and Control missie start 

de dag voor de werkelijke inzet. 
De voorbereiding vindt plaats met 
een team van twee piloten en drie 
CIC controleurs, een Intelofficier 
en een onderofficier. De eenheid 
aan boord van de Hawkeye 
beheert het luchtruim van het 
verantwoordelijkheidsdomein. 
Hierin coördineert men alle 
luchtbewegingen en levert de 
bemanning radarbeelden aan 
de Rafales en het Combined Air 
Operations Center (CAOC) van 
de coalitie. De Hawkeye missies 
kunnen op elk deel van de dag 
worden uitgevoerd, afhankelijk van 
de inzet in een bepaald gebied. Het 

toestel is zo belangrijk dat Frankrijk 
al bezig is met de opvolger van de 
bestaande Hawkeye vloot. Men is in 
Frankrijk van plan om drie nieuwe 
E-2D Hawkeye vliegtuigen aan te 
schaffen ergens tussen 2026 en 
2028. De werkelijke order is nog 
niet geplaatst, maar het is duidelijk 
dat de vloot niet kan zonder 
deze vliegtuigen. De drie huidige 
radarvliegtuigen zijn geleverd in 
1998, 1999 en 2004. Deze toestellen 
zijn tegen de tijd dat de E-2D wordt 
geïntroduceerd aan vervanging toe. 
Tot de werkelijke vervanging zullen 
de drie toestellen op korte termijn 
worden gemoderniseerd, zodat ze 

bakboord (links) gerichte consoles 
met elk een ronde radarscoop. In 
de praktijk werken de CICO, RO en 
ACO allen in de radarobservatie 
en aircontrol rol. Vanwege de 
lange missieduur, van soms 
wel meer dan twaalf uur, werd 
het CIC voorzien van een toilet 
tijdens het ontwerpen van de 
E-2C Hawkeye. Elk bemanningslid 
moet, om zijn rol te kunnen 
vervullen, zichzelf kwalificeren in 
het trainingsprogramma van de 
Hawkeye. Er zijn specifieke trajecten 
voor alle functies aan boord. 
Vervolgens moet elk bemanningslid 
deelnemen aan gesimuleerde 

scenario’s. Deze scenario’s kunnen 
bestaan uit Combat Search And 
Rescue (CSAR) scenario’s, Airborne 
Battlefield Command and Control 
(AB3C) scenario’s en Anti Surface 
Warfare (ASUW) scenario’s. Elke 
operator moet hiervan een 
minimum ervaring hebben om 
combat ready te zijn.

Tijdens Mission Clemenceau zijn 
op dit moment 2,5 crews aanwezig 
voor de Hawkeye. Binnen enkele 
weken zal men beschikken over 
drie complete crews als de training 
is voltooid van deze mensen. Een 
van de Hawkeye’s is voorzien van 

zowel een Franse als Amerikaanse 
vlag op de neus en de staart van het 
toestel. Dit symboliseert de goed 
lopende samenwerking met de 
Amerikaanse marine. Momenteel 
draait er ook een Amerikaan mee 
bij het 4 Flottille. De beide landen 
proberen zoveel mogelijk van elkaar 
te leren en samen te werken als het 
aankomt op de Hawkeye inzet. Deze 
Amerikaan heeft deelgenomen met 
de Franse bemanning tijdens de 
missies boven Syrië en Irak tijdens 
Operation Inherent Resolve. Dit is 
geen probleem, want deze operatie 
wordt uitgevoerd door een coalitie, 
waar Frankrijk en de Verenigde 
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de helikopter ingezet om te zoeken 
naar onderzeeërs die diep onder 
water zitten verstopt. Het opsporen 
van onderzeeërs is een lastige 
maar erg belangrijke taak voor de 
verdediging van de Carrier Strike 
Group (CSG). Voor de bestrijding 
van onderzeeërs, kan de NH90 
worden uitgerust met twee MU90 
torpedo’s. Het is niet zo dat de 
NH90 aan boord van de CdG de 
enige helikopter is in deze rol. De 
fregatten die meevaren in de groep, 
hebben vaak ook helikopters aan 
boord. Zo hebben de Britten een 
Wildcat en de Denen een Merlin 
aan boord. De duurzaamheid van 
anti-onderzeeboot missies wordt 
verzekerd door andere helikopters 
gestationeerd op de fregatten. Zo 
is er een tweede Caiman aanwezig 
aan boord van de Forbin tijdens 
Mission Clemenceau. Juist dit 
is nou net een van de sterke 
punten van een CSG. Er is niet 
één helikopter gewijd aan alleen 
anti-onderzeeboot taken. Men heeft 
een breed scala aan vaardigheden 

in de hele Task Force en veel 
middelen kunnen bijdragen aan 
een gevarieerde missie of inzet. 
Naast de inzet op zee, kan de NH90 
Caiman ook worden ingezet voor 
Personnel Recovery (PR) missies. De 
Caiman kan alleen ingezet worden 
voor PR en niet voor CSAR taken. 
PR-missies worden vanaf zee op 
dezelfde manier gepland en met 
dezelfde mindset als PR-missies op 
het vasteland. De Caiman is in staat 
om ruim veertien personen mee te 
nemen exclusief de bemanning.

Deense Contributie aan Task 
Force 473
Tijdens Mission Clemenceau 
wordt het Franse vliegdekschip de 
Charles de Gaulle vergezeld door 
schepen van verschillende landen 
in de Carrier Strike Group. Voor 
de Deense Marine is het de eerste 
keer dat men met een Fregat, in 
de vorm van de Niels Juel, met 
een EH101 Merlin aan boord 
deelneemt aan een dergelijke 
missie. De helikopter wordt 

gevlogen door een tweetal vliegers. 
Er is een boordwerktuigkundige 
aan boord, die ook tegelijkertijd 
de hoist operator is bij SAR 
missies. Vervolgens is er een 
missie systeembeheerder, die 
verschillende taken heeft zoals 
de communicatie, optreden als 
radaroperator, FLIR operator 
en back-up reddingszwemmer. 
De vijfde persoon aan boord 
is de reddingszwemmer voor 
SAR operaties. Tijdens Mission 
Clemenceau zou men met zes 
bemanningsleden vliegen. Er is een 
extra Flight Engineer aan boord, dus 
de twee Flight Engineers kunnen 
elkaar in de Merlin ondersteunen. 
De Merlin is van het 722 Squadron 
dat gebaseerd is op de Deense 
vliegbasis Karup. Tijdens de vaart 
staat de Merlin van de Deense 
luchtmacht op het Fregat de 
Niels Juel (F363). Aan boord van 
dit Fregat zijn ook een aantal 
onderhoudstechnici voor de Merlin 
aanwezig. De bemanningen met 
betrekking tot de helikopter worden 

weer helemaal up to date zijn voor 
de inzet in de komende tien jaren.

Helikopter Ondersteuning 
aan Boord
Naast de operaties met de Rafale 
aan boord van de Charles de 
Gaulle, staan er ook continu een 
aantal helikopters aan dek die 
stand-by staan om in te grijpen. 
Op het Franse vliegdekschip 
staan een aantal SA365 Dauphin 
helikopters voor SAR taken en een 
NH90 NFH Caiman voor PR taken 
en anti-onderzeeboot taken. De 
SA365 Dauphin is de primaire SAR 
helikopter aan boord van de CdG. 
De bemanning van de Dauphin 
bestaat uit vier bemanningsleden 
tijdens een typische SAR stand-by. 
Deze bestaat uit een commandant 
vlieger, een copiloot, een hoist 
operator en een reddingszwemmer. 
Tijdens Mission Clemenceau 
bestaat het detachement van het 35 
Flottille aan boord van de CdG uit 
38 manschappen. Het detachement 
bestaat uit zes vliegers, drie hoist 
operators, drie reddingszwemmers 
en 26 technici. Het detachement 
van het 35 Flottille beschikt aan 
boord over twee SA365 Dauphin 
helikopters. Op de vraag hoe men 
zich heeft voorbereid op de embark 
aan boord van de CdG is het 
antwoord simpel, de bemanningen 
van Dauphin zijn al gekwalificeerd. 
Het enige dat de aandacht 
vraagt in de voorbereiding op 
de cruise is dat de bemanning 
genoeg vlieguren maakt in de 
voorbereidende vier maanden. 
Daarnaast moet de bemanning 
getraind en her-gekwalificeerd zijn 
tot de laatste status van dienst. Het 

Dauphin detachement heeft twee 
belangrijke doelen tijdens Mission 
Clemenceau. De eerste is uiteraard 
het vliegen van de SAR stand-by 
tijdens vliegoperaties met de Rafale 
en Hawkeye. Het tweede hoofddoel 
is om de inzetbaarheid van de 
bemanning te vergroten door 
ervaring op te bouwen.

Tijdens het vliegen van de SAR 
stand-by bij vliegtuigoperaties, 
zijn er specifieke patronen die de 
helikopter vliegt. De vliegtuigen 
gebruiken een wat ruimer circuit om 
het schip heen, terwijl de helikopter 
dichter naast het schip hangt. Ook 
vliegt de Dauphin een stuk lager 
boven de zee dan de vliegtuigen 
om de vlieg veiligheidsmarges te 
behouden. De capaciteit van de 
Dauphin is groot genoeg om ook de 
hele bemanning van vijf personen 
uit een Hawkeye te redden in het 
geval van een calamiteit. Normaliter 
blijft de Dauphin in beweging 
tijdens de SAR stand-by, omdat bij 
een lage snelheid van 70 knopen 
de helikopter dan ruim 2,5 uur in de 
lucht kan blijven. Naast de Fransen 
zijn er ook andere nationaliteiten 
aanwezig in de Carrier Strike Group. 
Zo heeft onlangs de Deense Merlin 
van de Niel-Juel voor het eerst de 
SAR stand-by gevlogen. Het vliegen 
met de internationale partners is 
ook in deze rol de grote kracht van 
de Carrier Strike Group. Het is een 
grote kans voor de bemanning om 
de interoperabiliteit te vergroten 
tussen landen, zoals in dit geval 
Frankrijk en Denemarken. Onder 
andere deze landen zijn lid van 
de HOSTAC groep (Helicopter On 
Other Ship Than Aircraft Carrier). 

Helikopters van de verschillende 
landen in de Carrier Strike Group 
kunnen dan door dezelfde 
procedures prima op en rondom 
elkaars schepen opereren. De 
Denen zijn in hun eigen land ook 
een SAR squadron, dus ook hier zijn 
ze meer dan prima in staat om de 
SAR stand-by te vliegen.

Naast de Dauphin operaties, wordt 
ook de NH90 Caiman ingezet 
aan boord van de CdG. De NH90 
helikopter is toegewezen aan het 
31 Flottille op de marine basis 
Hyères in het zuiden van Frankrijk. 
Tijdens Mission Clemenceau, is 
er slechts een NH90 bemanning 
aan boord van de CdG. Een team 
op de NH90 Caiman bestaat uit 
vier bemanningsleden en twaalf 
technici. Doorgaans bestaat de 
bemanning uit: een piloot, een 
waarnemer, een sensoroperator en 
een reddingszwemmer. Specifiek 
moet worden toegelicht dat er 
aan boord van de Caiman maar 
een piloot wordt ingezet. De crew 
van deze helikopter zal tijdens de 
hele cruise aan boord van de CdG 
blijven. Men moet zich voornamelijk 
kwalificeren voor de Anti Surface 
Warfare missie, maar men kan 
ook worden belast met andere 
opdrachten. Dit betekent dat de 
NH90 vooral wordt ingezet om 
schepen te detecteren en indien 
nodig uit te schakelen met anti-
scheepsraketten. De helikopter 
kan worden uitgerust met twee 
anti-scheepsraketten die aan de 
zijkanten van de romp kunnen 
worden bevestigd. Dit maakt de 
Caiman een krachtig offensief 
wapen voor de vloot. Ook wordt 
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zijn, hadden men een persoonlijke 
briefing met een Pedro team van de 
CdG. De Fransen hadden de Denen 
geïnformeerd over de procedures 
met betrekking tot vluchtpatronen 
en procedures van de vliegtuigen 
rond het vliegdekschip. Ook zijn de 
Franse procedures doorgenomen 
die men moest volgen in het 
geval dat er een vliegtuig te water 
raakt bij de lancering met de 
katapult. Daarbij werd de richtlijn 
aangegeven hoe men de vlieger uit 
het water moet redden als hij zijn 
toestel heeft moeten verlaten, er 
vaart immers een erg groot schip 
op korte afstand langs, dus dat 
vergt wat voorbereiding op deze 
procedures. De Denen zullen deze 
missie nog wel vaker gaan vervullen 
tijdens Mission Clemenceau. 
Het callsign van de Deense 
Merlin was “Merlin33” tijdens de 
Pedromissie. De bemanning voor 

de SAR-missie bestond uit vijf 
bemanningsleden. De man in de 
wetsuit is de reddingszwemmer 
en tijdens deze missie was de 
Missie Systeembeheerder klaar 
om als back-up reddingszwemmer 
te acteren. Tijdens deze missie 
konden de Denen ruim 3,5 uur 
stand-by vliegen naast het schip. 
Deze tijd kan variëren door de 
afstand tot de Niels Juel en de 
weersomstandigheden. Een van 
de voordelen van de Merlin is het 
vermogen om veel brandstof te 
tanken.

Dat de rol van een grote helikopter 
zoals die van de Merlin snel kan 
veranderen werd al snel duidelijk. 
Na de SAR-missie bij de CdG, 
werd gevraagd of de Denen 
reserve onderdelen en technici 
konden meenemen naar Larnaca 
in Cyprus. Er was daar een E-2C 

Hawkeye gestrand met technische 
problemen, die hulp nodig had. 
Voor deze hulpvraag werd een 
groep mensen en ruim 700 kg aan 
gereedschappen en materialen 
opgehaald op de CdG. Het betrof 
hier een trekstang voor de E-2C en 
gereedschap en een hydraulische 
set voor het landingsgestel. Tijdens 
Mission Clemenceau, heeft men 
tot nu toe vooral geleerd dat het 
snel verplaatsen van goederen 
een belangrijk vermogen is binnen 
een Carrier Strike Group. De Denen 
hadden een gematigde verwachting 
voor deze missie, omdat ze zich 
voor het eerst bij de Task Force 
voegden. Het was een doel om een 
belangrijke rol te spelen tijdens de 
uitzending. Voor de Denen is dit 
meer dan gelukt, door hun bedrage 
aan Mission Clemenceau is een 
milestone bereikt en men kijkt er 
trots op terug. n

tijdens de missie uitgewisseld, dus 
men heeft meer bemanningen die 
betrokken zijn bij de missie. Dit 
betekent dat de Merlin langdurig 
inzetbaar is, doordat de bemanning 
van de helikopter kan worden 
omgewisseld. De Merlin is een 
belangrijke helikopter, omdat het 
toestel multi-inzetbaar is door zijn 
omvang. Het belangrijkste doel 
voor de Denen is het internationaal 
inzetbaar zijn met de partner 
landen van Denemarken.

Men heeft in Denemarken voor de 
missie heel wat werk verzet om 
alle bemanningen klaar te stomen 
voor de uitzending. Er waren enkele 
bemanningsleden die al jaren 
trainden voor scheepsoperaties, 
maar er moesten ook nieuwe 
mensen binnengehaald worden 
om de hele missie te ondersteunen 
en die bereid zijn om soortgelijke 
missies in de toekomst te 
ondersteunen. Het opwerken 

bestond voor het grootste deel 
uit training in operaties vanaf 
een schip. Deze oefeningen 
bestonden uit landingen op 
schepen, onderhoudsprocedures 
en algemene operaties vanaf het 
schip. Deze training werd voltooid 
in Denemarken, maar de ervaren 
bemanningsleden trainden 
eerder op andere competenties 
met meer uiteenlopende 
weersomstandigheden. Het 
doel hiervan was om volledig 
voorbereid te zijn op het opereren 
met een helikopter in de meest 
uiteenlopende omstandigheden 
op zee. De rol van de Denen 
tijdens deze missie bestaat uit 
Search And Rescue (SAR) taken, 
maritieme verkenningsvluchten 
en logistieke vluchten. De meeste 
bemanningsleden vliegen 
normaliter SAR in Denemarken, 
dus die taak is bekend bij het 
722 Squadron. De verkenning is 
specifiek getraind. Het trainen 

van de logistieke taak bestond 
meestal uit het gebruik van sling-
procedures. De Denen kunnen met 
de Merlin een sling van ruim 3000kg 
onder de helikopter bevestigen. 
Voordat de Denen de eerste 
deklanding maakte op de CdG, 
had men een telefonische briefing 
om zeker te zijn van de landing en 
communicatieprocedures op het 
vliegdekschip. De landing zelf, had 
geen extra training nodig. Het is 
een enorm groot en stabiel dek in 
vergelijking met waar men normaal 
op land.

Met betrekking tot de SAR en 
Pedro missie rondom de CdG, 
werd van de Denen verwacht dat 
ze die missie op voorhand zouden 
overnemen van de Fransen. 
Dinsdag 26 maart was het de 
allereerste keer dat de Denen de 
Pedro missie vlogen tijdens het 
lanceren van Rafales vanaf de 
CdG. Om daarop voorbereid te 
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