QRA
Naast deze grote internationale oefeningen
wordt dit jaar uiteraard ook de QRA weer een
aantal maanden op de vliegbasis Leeuwarden
gestationeerd. In de eerste helft van 2012 is dit
tot en met 3 februari, en van 11 mei t/m 22
juni.
Avondvliegen

Vliegbasis Leeuwarden wenst u een
gelukkig 2012!
Programma 2012
Het komende jaar zal er door de F-16’s van
vliegbasis Leeuwarden weer veel geoefend
worden. Oefeningen die dit jaar wederom
op de vliegbasis georganiseerd worden zijn
Frisian Flag en de Fighter Weapon
Instructor Training (FWIT).
Frisian Flag zal dit jaar plaatsvinden in week 16
en week 17. Frisian Flag is een internationele
oefening waar diverse landen aan mee doen.
De FWIT zal plaatsvinden van week 19 tot en
met week 29 en van week 33 tot en met week
45. Aan deze training nemen ook deelnemers uit
het buitenland deel, er zal ook deels in het
buitenland worden gevlogen om de
geluidsbelasting enigszins te spreiden.
Tezijnertijd krijgt u meer informatie over de
precieze invulling van deze oefeningen.

In de eerste helft van 2012 wordt er in de
weken 2, 3, 5, 6, 8 en 10 in de avonden
gevlogen. In principe wordt er gevlogen van
maandag tot en met donderdag tot uiterlijk
23:00 uur. Op vrijdagen wordt alleen overdag
gevlogen. In de overige weken van de eerste
helft van 2012 wordt er gevlogen tussen 08:00
en 16:30 uur.
TLP
In de weken 3 t/m 6 wordt er door de F-16’s
van vliegbasis Leeuwarden getraind in Spanje.
Deze oefening heet TLP, wat staat voor Tactical
Leadership Program.
2011 versus 2012
Het afgelopen jaar is de vliegbasis Leeuwarden
ingezet in Afghanistan en boven Libië en
daarnaast is er veel geoefend in het buitenland.
Komend jaar zal een groot deel van het
oefenprogramma vanaf de vliegbasis
Leeuwarden worden ingevuld zoals in eerdere
jaren. U kunt meer vliegbewegingen vanaf de
vliegbasis verwachten dan het afgelopen jaar.
Hierover houden we u maandelijks op de
hoogte.
Door operationele redenen of onvoorziene
omstandigheden kan van de planning worden
afgeweken. Aan deze activiteitenkalender
kunnen daarom geen rechten ontleend worden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
burenmailing, u kunt zich hiervoor opgeven door
te mailen naar lw.csostafvoorlichting@mindef.nl.

A c t i v i t e i t e n k a l e n d e r
Januari 2012
Purple windmill
Oefening waarbij F-16’s trainen met de Koninklijke Landmacht. Er zal onder andere boven de
Marnewaard gevlogen worden. De Purple Windmill vindt plaats in week 3.

QRA
De QRA is gestationeerd op de vliegbasis Leeuwarden tot en met 3 februari.

