
MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

SECTIE:

STELLER:

V^^ • fï-rl^i •'•" /- ?-£' 'C ,
t/

AANTEKENINGEN, behorende bij

nr. O J S ƒ Ingezonden:

Bundel:

ACHTEREENVOLGENS NAAR: BIJGEVOEGDE RETROACTEN:

99.15 10,000 - 21587 - '56

SECR. VERZ. M i N u T



KONINKLIJKE LUCHTMACHT
COMMANDO LUCHTVAARTOPLEIDINGEN

uw kenmerk

100759 A.

uw brief van

7 febr. «57.

bijlagen: geen.

onderwerp: Onderbrengen LIS te
Deelen.

Aan

Z.I. de Chef van de Luchtmachtstaf.

1. In antwoord op Uw hierbovengenoemde brief moge ik U voor- !
stellen de LIS te Deelen te stellen onder het bevel van deCom- '
mandant Administratieve Korps Deelen en in administratief onder-
houd bij het bevoorradings-squadron van de

_ . - .

2. De gebouwen Vrij land nr. 23 en 13 (minus een lokaal) kunrien
als leslokalen en kantoren ter beschikking worden gesteld.
Er moeten uiteraard enige voorzieningen worden getroffen; de om-
vang hiervan wordt thans nog nagegaan.
Het is mogelijk dat gebouw nr. 24 meer in aanmerking zal blij-
ken te komen dan gebouw nr. 13.

3. De legeringsrulmte voor ongeveer 43 militairen van de vas-
te staf en 37 leerlingen zal gedeeltelijk moeten worden gevon-
den door inkwartiering.
Getracht zal worden ruimte beschikbaar te maken door officieren
van de Koninklijke Landmacht, die bij het Administratieve Korps
Deelen worden gedetacheerd, te legeren in het officiershotel van
41 EI.

4

4. . Het verkrijgen van meubilair ten behoeve van de LIS te
Deelen is thans nog een moeilijkheid, die in behandeling is.

5. Wellicht ten overvloede moge ik Uw aandacht vestigen op
het feit dat het beschikbaar stellen van de legerings- en les- \e van de in punt 3 genoemde aantallen LIS-militairen ,

gaat ten koste van de gezamenlijke LTS en AKD. ^
De noodzaak tot het spoedig bijbouwen ten behoeve van deze on- '
derdelen wordt door deze belegging nog dringender dan hij al
was.

De Commandant Luchtvaartopleidingen,
voor deze
De Chef Staf,
De Kapitein ter Zee (V),

Men wordt

A.J. de Bruyn.

tij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT
COMMANDO LUCHTVAARTOPLEIDINGEN

EDHFIDENTIEEE
uw kenmerk

bijlagen:

,\w brief van
ons nummer

CL015490C
Scheveningen,

onderwerp: Aanbieding memorandum
betr» verplaatsing LIS naar

Aan

yZ.E. de Chef van de Luchtmachtstal

1» Met verwijzing naar de mondelinge opdracht
van de sous-chef van Uw staf aan de commandant van
het luchtmacht inlichtingen opleidingssquadron, moge
ik Uwer Excellentie een memorandum aanbieden, betref-
fende de verplaatsing van het Luchtmacht Inlichtingen
OpleidingssqLuadron.

2* Met de inzichten en de recommandaties,
welke in het vorenvermelde memorandum zijn vervat
kan ik mij verenigen, echter met dien verstande, dat
het gestelde in punt 19 naar mijn mening afhankelijk
dient te worden gesteld van de locatie van het LIS
t.o.v. de locatie van de C.-AKD c.g., G.-LTS.

De Commandant Luchtvaartopleidingen,
voor deze de Chef Staf.
de Kapitein ter Zee (?;,

A«J, de Bruvn.

ïype: CP
Colli &

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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M E M Q E A H D Ü

Betreff emde de Terplaatsing Tan het Inachtaacht Inlichtingen
Opleiding»

BgORMAIIE

1« Ie Terplaatsing geschiedt Tam Bea Haag maar het Kamp Vri jlamd
Tam de ïfcehnische Schaal te Deelen, e» zal uiterlijk 31 fflei 1957
moeten zijn T®lt®eid.

2. Taer het onderbrengen Tan het LIS in genaemd kamp wordt door
de ©ommandant Administratief Korps Deelem ter beschikking gestekt
gebouw 23 alsmede de zolderverdieping Tan gebouw 13, terwijl vlorts
gebruik gemaakt kan worden Tan de bestaande faciliteiten ten behoeTe
Tan de modellenbouwwerkplaats met bijbehorende Terfspuiterij.

BESTAAJTOE

3« Het L-tB thans n»g geTestigd in de Lufehtmaehtkazerme te Ben laag
heeft aldaar de beschikking «Ter de T@lgende faelliteitea;

a* legeringoruimte, T«êrzien Tan meuMlair
1 «ndertfficierskamèr T«or 6 mam (Taste staf)
1 «mderefficierskamer T®er 20 man (cursisten)
1 k«rp@raalskamer Te©r 20 mam (cursisten)
1 seldatenkamer v«or 26 man (Taste staf)

b. lesruimtem, T©@rzien Tan lestafels, steelen, seho»lb»rden,
lessenaar prejectiedeek, epidiase®©p, raamTerduistering •
en luchtrerverser.
5 lekalen capaciteit t»taal 100 mam.
1 filmzaal met cabine, prejeetie*»apparatuur, film-scherm,
Tentilatwr, Terduisteringsgardijnem capaciteit 60 mam,
1 medellen- teTens studiezaal, die is T«®rzien Tan Taste
Titrines, lengte totaal 19*50 m.

c. andere ruimten ten dienste Tan de ©pleidiagen.
1 m©dellenb©uwwerkplaats uitgerust met werkbanken, c»a«
binatie draaibank met afzuiginstallatie, gereedschapskas-
ten, etc.
1 Terfspuiterij met complete afzuiginrichting en separaat
©pgestelde c©mpress®rinstallatie.
1 tekenkamer met 4 tekeBmachia.es, tekenkrukken, tekentafel-
lampen en 4 tekeningen-ladekasten.
1 l«kaal waarin ©ndergebraeht het herkenningsftt a archief,
d«cumentatiemateriaal en andere lesgegeTens en instructie-
materialen*
1 l©kaal ©ffieieren instructeurs 3 man
1 l»kaal ®mder@ffieierem instructeurs 10 man

d. ruimten,



d. ruimten vo©r administratieve doeleinden
1 bureau commandant
1 burowa. fyo»fAinstruetêurs
1 secretaMe tevens schrijfkamer en redactiebureau
"Herkenning" en MH*©<*B* Luehtvaartnieuws".
1 biareau squadron administratie
1 bureau heofd inwendige dienst
1 rut1»kaiaer f©urier
1 biÉléau tevens bergplaats beheerder technisch mate-
rieel en ±Êstructiebem©digdheden,

4. De inventaris van. alle ©pgemeld® lokaliteiten (24 stuks) wordt
geleverd d»@r en staat ©nder beheer van de Genie, uitgezonderd de
Ésderstaande artikelen die werden verstrekt d®®r de materi«<ü.dienst
Luchtmacht;

a* de inventaris van de m@dellenb©uwwerkplaats (zie pt.3
sub e)

b. de compressor met verfspuit
c. de film- en amdereprejeetie apparatuur met de bij be-

herende projectieschermen.
d* de schrijfmachines.

5 • Ie inventarissen genoemd onder 4 werden behoudens het meubilair
van de onder pt.3 sub a vermelde legeringsruimten in te jaren 1951 en
1952 aan het LIS (destijds HOC) reeds ter beschikking gesteld en dd
27 September 1952 van Breda mede verhuisd naar l«n Haag,Tid« «ver-
plaat singsbevel van de Ghef Luchtmacht s t af nr. L5/LL/581YQ dd. 19 Sep-
tember 1952.

B Personeel

6. Het 13S heeft als zelfstandige militair administratieve eenheid,
het onderstaande personeel in administratie

a. het militair pers©neel=~tewerkgesteld bij de staf CLO
(vaste staf CLO) sterkte mementeel 38 mam

b, het militair personeel geplaatst bij het LIS (vaste
staf LEO sterkte v®lgens bijlage I, 41 mam

c» het militair personeel tijdelijk gedetacheerd bij het
LIS ve©r het velgen van één der cursussen t.b.v. d«
Een •Marine, de Ken.Landmacht en de K©n «Luchtmacht
(cursisten) variërend van 30 t«t 70 man

d. het burger perseneel tewerkgesteld bij de vaste staf
LIS (momenteel 2)

7. Met betrekking t©t de legering en/@f véeding van ©pgemeld perso-
neel geldt»

a. pt«6 sub a buiten besch®uwing
b. pt*6 sub b 20 mam van de vaste staf is w®«nachtig in

l>«n Haag en veorziet in eigen huisvesting en v@eding
c. de overige 20 alsmede de cursisten werden als regel

van Rijkswege gev©ed en gelegerd
ff« het burgerpersoneel is in !em Haag woonachtig.

C Taak
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(^ Taak

8» Behoudens tiet voeren van de militaire administratie zowel van
het eigen onderdeel als van de staf CLO heeft het LIS het volgende
tot taak:

a. het verzorgen van de opleidingen als vermeld in 1.0.
1950 nr» 309-L-LM, nader te omschrijven in 4e door CLO
uitgegeven standaard leerplannen nr» CIO 47 Syl«, 49
Syl*t 91 Syl,, en 93 Syl.

b. de inlichtingen opleidingen» ingevolge de Nota van de
Chef Luchtmachtstar aan de Minister van Oorlog nr» L1/
LL/757713 dd. 17 December 1952 nader uitgewerkt in de
door CLO uitgegeven standaard leerplannen nr. CLO 48 Syl*
en 50 Syl*

c. bijzondere cursussen
d. behalve het verzorgen van de opleidingen houdt het LIS

het herkennings- en fotoarchief alsmede de documentatie
van vliegtuigtechnische gegevens en inlichtingen bij
t«b»v« de Sectie L-2 van CLS« Hierdoor kon het vroegere
bureau vliegtuigherkenning van deze sectie worden opge-
hevenQdd* October 1954)

e* voorts verzorgt het LIS de maandelijkse uitgave van het
"H.O.C. Luchtvaartnieuws" terwijl de organisatie van de
jaarlijks te houden Nederlandse Vliegtuigherkennings-
kampioenschappen mede tot haar taak behoort.

f* tenslotte is de C-LIS ingevolge brief van de Chef Gene-
rale Staf nr. G-3/8208/52 dd» 24 December 1952 functio-
neel aangesteld als algemeen coördinator van het tijd-
schrift "Herkenning".

9* Ten aanzien van de bovengenoemde taken dient het volgende te
worden vermeld:

a. voor wat betreft het gestelde in pt> 8 sub a,b en c
wordt verwezen naar het voorlopig opleidingsschema
LIS over 1957 eerste halfjaar(bijlage 2). Echter moet
hierbij worden aangetekend dat bij de inlichtingen
opleidingen de lessen doel, theoretische en practische
grondslagen van het communisme reeds sedert 1952 wor-
den verzorgd door instructeurs van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst» Aangezien de opleidingen die de BVD*
voor eigen en andere organisaties verzorgt prevaleren,
aal inzake de beschikbaarstelling van de betreffende
instructeurs en de financieè'le regeling hunner êLienst-

_ reizen van Den Haag naar Deelen en terug nog nader over-
/moeten ieg met genoemde instantie hieromtrenj/ worden getroffen,

b. het gestelde onder pt» 8 sub d impliceert een voortdu-
rend ter beschikking staan van de laatste gegevens op
vliegtuigtechnisch gebied t.b.v* de Sectie L-2 hetgeen'
tevens inhoudt dat de tijdschriften circulatie onver-
traagd moet geschieden»

c. Een zo snel mogelijke ontvangst van alle voor het LIS
van belang zijnde tijdschriften e,d* ie niet alleen van
belang voor een accurate verzorging van de documentatie
doch meer nog houdt dit verband met het publiceren van
actuele gegevens in het tijdschrift "Herkenning" en het
"H.O,C. Luchtvaartnieuws".

d. de taak
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d. de taak aangegeven in pt,8 sub £ houdt niet alleen in
het samenstellen van het tijdschrift "Herkenning" d®eh
tevens het verzorgen van alle met de redactie samen-
hangende werkzaamheden als het heuden van redactiever-
gaderingen, verzending van het blad enrf. Hierv®»r wordt
behalve het onderhouden van een nauw® samenwerking met
de I .U .B. en de Staatsdrukkerij een uitgebreide corres-
pondentie geveerd met tal van landen in Eur©pa en
daarbuiten. Deze e©rr©e|>®ndentie wordt d©®r C«-LIS als
algemeen e®§rdimat@r Herkenning rechtstreeks geveerd
met dien verstande dat de verzending geschiedt via
het Ministerie van 0©rleg alwaar de te verzenden stuk-
kern in ©ngesïÉtea @nv«|:®ppe me© t en werden aangebeden*

e. de organisatie vam de ieder jaar ep de laatste Zater-
dag in Oct®ber in het gebeuw van de "Shell Nederland
HV" te Ben Haag te heulen Nederlandse Vliegtuigherken-
ningsfcsmpi©enschappen vereist telkenmale een langdurige
en accurate v©erbereiding, waarbij «p de dag zelve het
gehele perseneel van hét LIS werdt ingezet.

1ÏEUWE TOESTAJÜ

A Kazerneriaj;

10. Het t.b .v. het LIS vrij&ênjende gebeuw 23 in kamp Vrijland be-
vat 11 vertrekken. Gezien de omstandigheid dat de Beider van gebew
13 alleen dienstbaar is te maken als filmzaal ®md»Tgaat het LIS,de
legeringsruimten v®©r het persemeël vaste staf en cursisten z®mede
de m©dellenb®uwwerkplaats en verfspuiterij niet meegerekend, een ruim-
tevermindering van 18 t®t 12 lokalen.

11. Het verlies van 6 vertrekken valt gedeeltlijk te endervangen
deer:

a. het aamtal leslokalen terug te brengen van 5 ®P 4
(dit is het minimum)

b. de studiezaal te d©en vervallen en de vitrines met
vliegtuiĝ  taak- en scheepsmedellén ©p te stellen in
de gang Cdezè fcatiuatie i@ verre van ideaal)

e. het aantal kamers t.b .v. de instructeurs te vermin-
deren met 1.

12. Een ©plessing ter compensatie van het verlies der ©verige 3
vertrekken kan slechts worden gez©eht in vereenvoudiging van de ®rga-
Bieke samenstelling van het IJS., waarop ©nderstaand nader zal wer-
den ingegaan»

13. Be legering van het perseneel vaste staf LIS en cursisten LIS
zal geschieden ep nader door de G-AKD te regelen wijze. Uitgegaan
w®rdt hierbij van ©nderstaande aantallen, exclusief de cursisten
van de Kon.Lamdmacht die in de nabijzijnde laadmaohtkazerne zullen
werden ondergebracht•

Te legerea zijn:
Officierea 19 waarvan 15 cursisten
Onderofficieren 34 waarvam 20 cursisten
K®rp®raals 18 waarvan 15 cursisten

9

ï©taal 80 waarvan 50 cursistem (excl. K.L.)

14. Aangezien
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14* Aangezien de Gemmandant AHD :aiet kam vs©rzien in het benedigd
meubilair en andere kazemeringsgeederen, en - tenzij anders wordt
beslist - al het geniematerieel in Den Haag m© e t werden achtergela-
ten (uitslag ©mtrent het ©verleg dienaangaande tussen CIO/CLS en de
Genie dezerzijds n©g niet bekend) zal het ontbrekende materieel van
Luchtmacht zij de moeten w©rden geleverd.

15. Blijkens mededelingen ram de Materieel-effieier ran het Idmi-
, nistratief K©rps Luehtmachtstaf zal het gr«©tste deel ran het beno-
digde meubilair d©©r hem uit voorraad kunnen werden gelererd. L.S.Z.
inrentarisgeederen reeds in gebruik bij het LIS werdem administra-
tief ©vergebracht naar Deelen.

16. De tekenkamer inventaris (velledig) ,-de verduisteringsgerdijneu.
(± 100 m') met t©ebeh®ren, de t.b.r. te f t3ji2aal. te maken afscheidingen
in gebeuw 13 alsmede kleinere artikelen zullen echter de®r bemiddeling
Tan de C-AKB moeten werden verstrekt c. q.. aangevraagd.

B Persene el

17. TFit de emstandigheid dat het 13S een kleiner aantal lokalen ter
beschikking zal staan (pt.10) vloeit veert;

a. een verminderde epleidingscapaciteit
b. e en kleinere perseneelsbezetting.

Hierbij geveegd het feit, dat het militair pers©neel van de
staf CLO niet langer in administratie zal zijn, rijst wel de vraag in
heeverre het veeren van een zelfstandige administratie do®r het L3B
neg ©p zijn plaats is.

18. Z© zulks niet meer n©dig wordt geacht, ware het LIS eem
tie verm te geven als entwerpen in bijgaand "vereenvoudigd ergaaisatie-
schema LIS" zie bijlage 3.
Met het terugbrengen van de organisatie sterkt e van 41 te t 30 man werdt
daarin tevens besparing verkregen, van drie vertrekken die anders beae-
digd zijn v©*r het onderbrengen van de administratie, de rustkamer en
de inwendige dienst.

19. V®lledigheidshalve meet wel werden vermeld dat C-AKD aas admi-
nistratieve zelfstandigheid van het LIS veerkeur geeft. In het bij zen-
der met betrekking t©t de strafbev@egdheid zou zulks inderdaad aanbe-
veling verdienen niet alleen ©mdat hiermee aan het gezag vam het ©plei-
dingsh@©fd een hechtere basis w©rdt verleend dach tevens ©mdat deze tet
meer direct ©erdelen en daardoer het teepassen van de meest geëigende
maatregelen in staat m©et werden geacht»

20. Het gestelde in het verige punt ware te ©ndervangen deer aan
de functie van C-LIS e.q.. Heefdinstructeur LIS de rang van Maj@er te
verbinden.

G-ezien de veel «mvattende taak van deze functienaris gepaard
aanreen veelvuldig representatief ©ptreden is deze rang alleszins wen-
selijk, zij het dat de waardering als z@danig in bijlage 3 ©rgaaisatie-
techniseh facultatief werd aangegeven.

samenvatting
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21. Teneinde de ©Tergang raa het LIS, een zodanig Terl@®p te^ d©en
hebben dat de epleidimges. «ngesteord «n zender Terlies ram lesuren
blijTen Tsertgaan, dient alTerens het tijdstip Tan rerplaatsing defi-
nitief w©rdt bepaald het Y©lgende t® zijn geschiedt;

1e het bezien Tan de ©rganieke samemTatting LIS als zelf-
standig ©ptredende militaire eenheid.

2é alleoboaédigde meubilair en rerdere imrentaris beschik-
baar is.

3e de Te@r de lessen ®mcntbeerlijke rerduisteringsg©rdijmem
in de nieuwe leslokalen én filmzaal zijn aangebracht.

22. Gezien het feit dat geb©uw 23 ®p VrijlaM eerst per 1 Mei 1957
ter beschikking zal k@meü m®ge,het gestelde @nder punt 21 mede in aan-
merking genomen, ala meest gunstige datum ran Terplaatsing - in rerband
met de opleidingen - Teer het LIS werden Taorgesteld 31 Mei 1957.

2% Tenslette ware in het kader Tan het T®renstaande gelijktijdig
een regeling inzake de beT@lsTerh©uding aan te geTem zulks in Terband
met de d@®r C-L1B c.q., H®®fdin@tructeur LIS te Terrichten neTentaken
in het bijzonder die waarraor meerdere besprekingen ©f uit heefde Tan
dien te maken dienstreizen.

1s-GraTenhage, 13 Maart 1957
De Commandant LIS .,
de resyerre Maj®@r,
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ADM, KRACHT HERKENNING IS BURGER.
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TECHNISCH

INSTR. MATERIEEL
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT
COMMANDO LUCHTVAARTOPLEIDINGEN

CQNF
uw kenmerk

bijlagen:

uw brief van ons nummer

CLO.

onderwerp:legering Landmacht
leerlingen van de

Aan

/2.E. de Chef van de Luchtmachtstaf,

Scheveningen,
*

7MRT

Ref.ï Mijn brief .nr, Gonf. 15490/G.i dd. 20-?-'57.

Typ:vS

1, Ten vervolge op mijn bovenvermelde brief met bij-
lage, moge ik de aandacht Uwer Excellentie verzoeken voor
het volgende.

2, Een gedeelte der cursisten van het Luchtmacht
Inlichtingen Opleidingssquadron bestaat uit militairen der
Koninklijke Landmacht, welke tot nu toe werden gelegerd in
de Luchtmachtkazerne te ' s-Gravenhage.

3, Aangezien echter - althans het eerste jaar- de
legering in het complex Kop van Deelen enige moeilijkheden
zal opleveren, moge ik Uwer Excellentie voorstellen de Chef
van de Generale Staf te verzoeken de betrokken landmacht-
leerlingen in voeding en huisvesting te geven bij een der
naburige landmachtkazernes.

Be Commandant Luchtvaartopleidingen,
voor deze
Het Hoofd Sectie "Vliegopleidingen en

Operatiën,
Majoor,

Ih,N... J.._ Hoogvliet.

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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KONINKLIJKE LANDMACHT
DIENST DER GENIE

Bureau Aanleg, Beheer en Onderhoud van Vliegvelden
Kalvermarkt 28 xt&HflögïlaassatS; Telefoon fia^ó^aaSSSsrfxSOSafiS 18.34.90

uw kenmerk uw brief van

bijlagen:

onderwerp: Overplaatsing
L.I.S. naar DEELEN.

ons nummer

153U 30 maart 1957

Aan

Chef Luchtmachtstaf,
1e v/d Boschstraat 1-6,
's-GRAVENHAGE.

Haar aanleiding van het gestelde in uw brief van 7 februari
1957, Nr. 100759 A, mij in afschrift toegezonden, moge ik D be-
richten dat de C.-A,K.D. na gehouden overleg, de L.I.S. kan onder-
brengen in gebouw Kr, 13 en 23 van het komplex Vrijland Noord van
het vliegveld Deelen.

Verplaatsing van enkele andere dienstonderdelen zal noodza-
kelijk zijn.

De volgende voorzieningen zullen moeten worden getroffen:
&» Gebouw 23* Verduisteren van enkele binnen!ichtramen;
£* Gebouw 13* Plaatsen van een schotwerk met 2 binnendeuren en
T verbeteren van de verlichting op de zolderverdieping;
c_. Gebouw 22. (bestemd voor de L.L.W.S.). Verduisteren van ramen
"" van 2 leslokalen. Verven en sausen van het gebouw.

Deze voorzieningen zullen t.l.v, beschikbare fondsen worden
uitgevoerd.

- A F
ARIE

1 APR1957

J
J /.

DE KOLONEL DER GENIE,
HOOED VAN HET BüEEAU,
o/l de Toeg.Hoofdofficier,

G.B.AALDEBS.

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT
COMMANDO LUCHTVAARTOPLEIDINGEN

uw kenmerk uw brief van ons nummer

fff'
Scheveningen,

Ï 15 -APK. «57
bijlagen: 1

onderwerp: Verhuizing LTS-Sqn.

Aan

2.E. de Chef van de Luchtmachtstaf

i, a. a.:
de Commandant Adm. Korps Deelen
de Commandant LuchtnuInl.Opl.Sqn.

er bevestiging van het besprokene met en tussen Uw
Hoofd Sectie f5» het Hoofd Sectie Materieel en Bevoorrading
van mijn Staf, de Commandant LIS—squadron én de materieel—
officier van de Administratieve G-roep KLS en onder verwijzing
naar brief CLO*15490 C d.d. 20 Maart 1957, moge ik U het na-
volgende berichten.

2, Be artikelen vermeldt op bijlage dezes zijn benodigd
ten behoeve van het LlS-squadron op Seelen en zullen door
CTZM/T5 aan de Commandant Administratief Korps Deelen worden
toegewezen.

3. Voor de officiële overdracht van de vitrines voor
vliegtuigmodellen, de inrichting van de verfspuiterij en een
aantal ventilatoren, welke door de Dienst der Genie in de
huidige lokaliteiten van het LIS-squadron zijn aangebracht,
zal door Commandant LIS—squadron schriftelijk contact worden
opgenomen met de Srst Aanwezend Ingenieur der (Jenie.

4» Voor stoffering van de lokaliteiten is het navolgende
benodigd:

a. voor het lichtdicht maken van de filmzaal en de lesloka-
len, alwaar tijdens de instructie eveneens moet worden
gefilmd
110 m verduisteringsgordijn,
55 m rail,
12 eindstoppen en ,

overig garnituur voor het aanbrengen van:
4 gordijnen van 7 x 2,50 m en
2 gordijnen van 13,50 x 2.00 m.

Een en ander ware tijdig door CT3M/T5 aan CAKD toe
te wijzen*

3

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden
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5. Daar 6 ramen der leslokalen op de zonzijde zijn
gelegen dient hier schuiflinnen te worden aangebracht*

Hiervoor is benodigd 75 m schuiflinnen, 35 m veren-
lijn, 12 st bevestigingsogen en 6 stuks ophanghaken. Een en
ander ware door GTZM/Ï5 aan de CAKD toe te wijzen.

De Commandant Luchtvaartopleiding en,
voor deze
Het Hoofd Sectie Materieel en Bevoorrading,
De Majoor,

(G. van Hoek)



Afschrift,
COMMANDO LUCHTVAART OPLEIDINGEN
LUCHTMACHT INLÏÜHTlNGEN OPL.SQN.

OPGAVE TE LEVEREN MEUBILAIR EN ANDERS KAZERNERINGSGOEDEREN T
HET LIS II VERBAND

Art, gr. Art.nr,
21 E 225H03
" 344H01
» 344H02
w 467H02
'» 1 5008
lf 348H01
" 1053
21 B 67
» 130
» 17
.t -j 37
•»• 649?
" 649?
" 649?
» 946H01
tf 225H04
» 1 501 1
« 1 501 3
21 C 1074H01
" 1 5651
" 1 5642
" , 1359H01
» 1 5046
» 1039
» 1 5669
« 15695
,i ! 571 5
'« 1 5039
rt 15638
" 2338H01
» 1 5643
» 1 5027
» 1 5644
H

1 3 201
» 301
« 9604
5A 2189H02

40 3741
21 C 1911H02
11 1 5646
21 B 15001
» 367H01

21 C 795
» 1 5670
" 1359H04
21 E 537

AAN: C-Adm. Groep K.
t. a. v. Mat, Of f

MET VERPLAATSING NAAR DEELN.

Benaming
Kapstolc 6 haaks
Deunnat cooos 40 x 70 cm
Cocosmat 2 x 3
Cocosmat 3 x 4
Rubbermat 50 x 55 cm
Cocosloper 70 cm breed
Grodijn, verd-uistering 120 breed
Stoel hout
Lessenaar hoog
Schoolbord

" " standaard
Armstoel zitting bekleed hout
Stoel zitting bekleed hout
Stoel Fautteuil zitting hout bekleed
Tafel rond salon 60 cm $
Kapstok 10 haaks
Bureaukast hout
Sleutelkast
Bureaukast staal
Schrijfbureau staal dubbel
Schrijftafel staal
Stoel staal
Schrijfmachine tafel staal
Hangley kast 4-ladig
Cantinetafel stoel
Papiermand staal
Klok eleetrisch 220V
Archief rek staal
Tekenkruk mrt voetring verstelbaar
Bureaulamp
Ladekast tekeningen 5-ladig
Kaarslantaan
Kast stencil ophang 2-ladig
Armsjboel college staal
Onderstel tekentafel
Tekenmachine
Tekenbord
Tekentafellamp schaarmodel
Huishoudtrap 12 treden
Krib manschappen
Kast manschappen
Bank Manschappen
Tafel Manschappen
Ledikant Officieren
Kast Officieren
MÏKZïüEÏJÏ Stoel met armleuning staal
Bedkleedje

.B. V.

Aantal
12
12

1
6
2

42 m
100 m
80

5
H
14

6
10 .

4
1

12
2
1

22
6

12
40

2
8
85
8
2

10
8
6
4

12
1

30
3
3
3
3
1

32
32

4
2

58
58
58
58

L. S., ' s-Gravenhag e , 1 4 maart 1957,
De C-LIS.,
de reserve Majoor,
w. g. F.v.d.Lelie.
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wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.

I.

*•/»

*f

ontwerp

1. Het zij mij vergund U het volgende te

"berichten betreffende het in margine genoemde
onderwerp.

2. 2oals U bekend is was door mij besla-st
dat de Luchtmacht Inlichtingen School, bij de

ontruiming van de Luchtmachtkazerne te 's-Graven-
hage, te Deelen zou worden geplaatst.

3.
h,t^^

Echter noéj^tea verschillende, te voren
niet voorziene, mutaties bij de Koninklijke

Luchtmacht^ mij hierin wijziging te brengen.

4* Mutaties.

a. Plaatsing 306 Sgri te Deelen.
Door plaatsing van^het 3öfy Sqn op de

Vliegbasis Deelen, in^aaaW van de Groep
Lichte Vliegtuigen, zal het indelingsplan
Deelen. belangrijk jno.e±en worden gewijzigd,
waardoor mogelijk het complex Vrij land
weer geheel ter beschikking van de L.T.S.
kan worden gesteld. Door de L.I.S. niet te
Deelen te plaatsen komen dan leslokalen
ter beschikking van de Luchtmacht Techni-
sche Scheelj^^'f-üttrcicor nieuwbouw voji oon

blijvon.

b. Plaatsing M.T.D. - 86-K. te Deelen.
Van M.A.A. G-, werd zeer kortgeleden

b,ericht ontvangen dat/een mobi-^6 Training
Detachement vSö" de 86-K.^ voor lesdoelein-

ter beschikking kan worden gesteld,

Het blA^fet mogelijk 'enige
ten^MJ da IiitCiS.^ hiervoorfbeschikbaar te
stellen, mits de L.I.S. niet te Deelen
wordt geplaatst.

Opheffing S.S.G-.L. te Gilze-Rijen.
Kortgeleden werd/baola.at dat de

School Samenwerking Land-Luchtstrijdkrach-
ten geplaatst oj> de Vliegbasis Gilze-Rijen^
pea/l juli a.s. word^, opgeheven.

Ten behoeve van deze school werden
3 barakken van de voormalige Grondschool,
ca l jaar geleden, grondig verbeterd.

Bij deze barakken bevinden zjlcj^nog
3 barakken van de vm.Grondschool
in goed bruikbare staat zijn.

5. De mutaties



ontwerp

5. De mutaties genoemd onder 4a en 4b noopten
mij na te doen gaan of de L.I.S. mogelijk elders
zou kunnen worden geplaatst. Het bleek dat de
L.I.S. voldoende ruimte aan kantoren, les- en
werkruimte kan vinden op de Vliegbasis Gilze-Rijen
in de 3 vrijkomende barakken van de S. S, G. L. en
de naastbij gelegen barakken.

Het B.A.B.O.V. achtte het treffen van^„ -^=>
voorzieningen aan de laatstgenoemde barakken allei
zins verantwoordy u)e kosten voor het inrichten^
.d;̂ ^^dck*n werden geraamd op f 2.500.-.

wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.

;̂

Aangezien door plaatsing van de L, I, S. te
-*̂ 1'. In. -T^tfc l̂.

Gilze-Rijen k*aé*e9»« nieuwbouw te Deelen wordt
voorkomen, waartegen over geringe voor zien ings-

^tA**A-Vtkosten te Gilze-Rijen staan . p u f te Deelen lokaliteiten
voor andere doeleinden beschikbaar blijven. w»r

H*ï«<Z24/̂ 3«^

door mij fe«w**e-t dat de L.I.S., bij ontruiming
van de Luchtmachtkazerne te 's-Gravenhage niet te
Deelen doch te Gilze-Rijen zal worden geplaatst
in de hiervoor genoemde barakken.

8. Ik verzoek U het benodigde bedrag ad
f 2.500.- ter beschikking te willen stellen aan
Hoofd B.A.B.O.V. en opdracht te geven de door
Hoofd B.A.B.O.V. nodig geachte voorzieningen te
doen uitvoeren. ,

,u

II; z.o.z.



wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.

II.

ontwerp

1. HierMj zend ik U mijn brief aan de
D ir eet eur-Generaal en, aan Directeur Gebouwen,
Werken en Terreinen onder gelijk nummer en
datum, waarnaar kortheidshalve moge worden ver-
wezen.

2. Ik verzoek U het nodige te doen verrich-
ten voor de overplaatsing van.de L,I.S. naar
Gilze-Rijen v66r l juli a.s. w

r1
cl
o

o
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MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

Archief

d« Cdt Ce lAiohtvMürt opleidingen.

Overplaatsing Luo^ttaiaa/ht
Jaliehtta&ea So&ool naar

1. Hierbij z«n4 ik O *ija brief aan d* Direoteur-
Semeraei «n aaa 5ir«ot
oader gelijk a«nai*r «a
wor<l«a T07W«»«Aé

2* He r«r*Q«ic U het aodigc te doiaa Terrioktfa voor
é* OT«r5s3Laat«ing raa d« L.I.S. naar öil«e-H14«B Té^r 1
ft* 8*

DB OHEP YA5 BE LÜCHTMACHTSTAP,
roor d«xe

de Soua-Cliöf van. de
de

Colli f
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Sectie: L-4

Af d. Logistieke Bouwwerken.

Onderwerp: Plaatsing L.I„O.S. te GILZE-RIJEN.

Bijlage: één tekening V.B. Gilze-Rijen* ' s-Gravenhage , 13 april 1957.J

7 E R S Ii A G

van het bezoek aan de V.B. GILZE-RIJEN
d. d. 12 april 1957

en door Hoofd L-4/L.B. genomen actie.

1. Doel, Na te gaan of, na opheffing van de S. S. G. L» het
Luchtmacht Inlichtingen Opleiding Squadron (L.I.O.S.) in de
vrijkomende gebouwen kan worden gevestigd, in plaats. van te
DEELEN.

2. Aanwezig:

a« Vertegenwoordiger C.L.O.
b. Wnd. C- VoB. GILZE-RIJEF
c. O- L.I.O.S.
d. Hoofd Arr. Zuid B. A* B. 0.7.
e. toegevoegd Ing. Arr. Zuid B.A.B, O, V0
f. Vertegenwoordiger C. L. S.

3» Op bijgaande tekening is het complex oude Grondschool
rood omlijnd*

De S.S.G.L. is gevestigd in de gebouwen 219-221-224.
Deze gebouwen zijn ca. l jaar geleden geheel geres-

taureerd a f 23,000»-.
Gebouw 220 "'af gebroken. Op deze plaats is nu een

parkeer terrein.
Gebouw 149 is het link trainer ge bouw.
Gebouw 218, heeft een beton vloer. Is in vrij goede

staat.
Gebouw 223 is voor een gedeelte in gebruik bij de

linktrainersectie als zitkamer instructeurs en werkplaats. Dit |
gebouw is geschikt voor het draaien van films, doordat een
film-cantine aanwezig is*

Gebouw 222 is voor een klein gedeelte in gebruik
bij de P.Toïo en Öeméto.

4* Bij het bezoek bleek dat de L.I.O.S. behoudens de
gebouwen van dé S.S.GoL. 'Ho. 219* 221 en 224 nog meet
beschikken over de gebouwen 218 en 223.

AAI: Hoofd Sectie L-4 j(2 x). Gebouw 218.
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Gebouw 218. In dit getouw zal worden gevestigd de hout-
bewerking (modellen werkplaats), de verfspuiterij
en de houtspslag.

33e te treffen voorzieningen zijn niet groot.

Gebouw 223* In dit gebouw wordt één aanwezige ruimte
leslokaal en de tweede ruimte filmzaal.

De te treffen voorzieningen zijn ook in dit
gebouw niet belangrijk.

5. Gebouw 223 zal <4«n door het aanbrengen van een tussen-
wand geschikt gemaakt worden voor zitkamer instructeurs link-
trainer en werkplaats/opslag.

6. Hoofd Arr. Zuid B.A.B.O.Y. achtte het treffen van
voorzieningen verantwoord.

De kosten worden door hem geschat op f 2.500.-.

7. Genomen actie.

a. Vooruitlopende op een beslissing van C.L.S. zal Hoofd
Arr»"~Zuid B.A.B.Ö.V. reeds een brief opstellen aan D.G.W.& T.
voor de. aanvraag van de gelden voor de te treffen voorzie-
ningen te GILZE-RIJEïï.

De Majoor MIJJER (D.G.W.& T..), Kolonel SIOORVOGEL
(B.A.B.O.Y.) en de Hr. van EIJK (D.G.) werden door mij reeds
mondeling van de mogelijk wijziging in de plaatsing van de
L.I.O.S. ingelicht.

b. Aan Hoofd B.A.B.O.T., die reeds f 1.400.- beschikbaar
had gesteld voor DEELEN,werd mondeling verzocht de werkzaam-
heden aldaar voorlopig niet uit te voeren.

o. Aan 0.Ï.Z.M. - Sectie T-5 werd telefonisch bericht dat
voorlopig geen actie behoeft te worden genomen betreffende
de aanvraag van 100 m verduisteringsgordijnen, aangezien de
verduisteringsgordijnen, thans in gebruik in de Luchtmacht-
kazerne, gebruikt kunnen worden te GILZE-RIJEfr.

8. Slot. , .

a. Zou worden beslist dat de L.I.O.S. op de
Y.B. GILZE-HIJEN wordt geplaatst in de hiervoor genoemde
gebouwen dan zal de S.S.G.L. uiterlijk medio juni a.s»
moeten worden opgeheven dan wel verplaatst*

b. Bij brief Ho. 100759-A d.d. 7-2-'57 aan G- O.L.O.
i.a.a.: H.Adm.Korps Lm.Staf en Hoofd B..A.B.O.Y, werd
bericht dat de L.I.O.S. te DEELEÏÏ wordt geplaatst. Een
brief aan de zelfde autoriteiten zal moeten uitgaan
indien de L.I.O.S. op de Y.B. GILZE-EIJEÏT wórdt ge-

' plaatst. Tevens ware dan een afschrift te zenden aan
D.G.W.& T. en de D.G.

Hoofd L-4/Log

Luit.Kolonel b.d
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LUCHTMACHT
LUCHÏMACHTSTAT

Sectie: L-4

Bijlagen: geen.

Onderwerp: »
Interim-beleggingsplan YPffiffiffil. f

AM: De Commandant van het Commando
Luchtvaart Opleidingen (2x)

iaa.: C- K.L.S. (2x)
D.G.W.& T.
Hoofd B.A.B.O.V. (3x).

ffo. 100759-A.
t

's-Gravenhage, 7 februari 1957.

1. Ik deel U mede dat de Administratieve Groep van het
Korps Luchtmachtstaf reeds per l Juni a.s. zal moeten worden
overgeplaatst naar de Vliegbasis Ypenburg teneinde tot een
ontruiming te geraken van de Oude Alexanderkazerne te
* s-Gravenhage. Ook de. IuJ..S» zal - en zo mogelijk reeds vóór
genoemde datum - de iJuae Alexanderkazerne moeten verlaten. Dit
onderdeel zal moeten worden overgebracht naar Deelen.

2. Doordat de definitieve sterkte van de groep Lichte
Vliegtuigen nog niet is vastgesteld en de in het kader van de
uiteindelijke belegging te treffen voorzieningen en te verrich-
ten nieuwbouw te Deelen als gevolg hiervan voorshands nog niet
zullen kunnen worden uitgevoerd, zal het onderbrengen van de
L.I.S. te Deelen een interimoplossing vereisen.

3. Ik verzoek U te dien einde een interim-beleggingsplan
te doen opstellen dat voorlopig in het onderbrengen van de
L.I. &. te Deelen kan voorzien en mij dit aan te bieden op uiter-
lijk l maart a.s.

DE CHEP VAN DE LUCHTMACHTSTAF,
voor deze

De Plv. Chef van de Luchtmachtstaf
De G-eneraal-Ma j oor,

w.g. H.P. ZIELSTRA.



CONFIDENTIEEL

Onderdeel
Dienst
Instelling

Onderwerp: [/<

C.-TZ. r?

Korte inhoud:
afschr. brief voor

afschr. brief _ voor

Ter kennisneming aan

de hieronder genoemde,,., , „
Medezenden ^nr —bijlage(n)

Ontworpen door: | > /_\-s. V/A-

V e r v o l g p a. r a f e nDfiZfi-mmute moet na eire

ï uit
raf uiterlijk ...

g zijn op de afd. Agenda

Verzonden op

door

vernietigen inHet dik omlijnde gedeelte door de
ontwerper in te vullen

38D - II - 6025 & 706808l>



wijzigingen, renvooien

aantekeningen, enz.
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KONINKLIJKE LUCHTMACHT
LUCHTEACHTSTAF

U

1WS9/S/A

Archief

2 1 0 C T . 1957
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OMSCHRIJVING ARÏ.

Bord school
Lessenaar normaal
Ezel schoolbord
Kapstok 3 haaks
Kapstok 6 haaks
Kapstok 12 haaks
Stoel club klein
Bord publicatie
Tafel cantine
Kast gereedschap
Kast parachute
Kast vliegkleding
Asbak

Tafel schrijf
Bureau enkel
Bureau dubbel
Stoel m/arml, bekl
Stoel m/arml.onbkl
Stoel koppelbaar
Kast bureau d. d.
Mand papier staal
Stoel typiste
Kast mansch.oud model
Tafel bijzet klein
Tafel opvouwbaar
Stoel opvouwbaar
Rek ordners
Tafel typiste
Tafel school
Tafel salon
Kast bur.aomm 24
Kast brand
Kast hangley
Kast wekpl 4 ling
Stoel club staal
Stoel brief ingroom
Bakje brieven
Klok wand electr.
Tafel bijaet groot

(15709)

'AANWEZIG
BIJ
G. L. V.

2

5

22
24
2

29
20
3

; 4

69
11
25

:1. 20
:1, 49

385
29
85
9

lodel 74
„n 28

7
18
19
11
29
8

dlg 2
1
3

; 44
7

Hfl

5
it

BENODIGD

BLIJVERS
G. L. V.

3

4
2

4
3

9
2
3
2
2
25
3
10
3.»
4
2

2
2

1
6

1

VOOR:

SQN

4

1
1
1
9
6
5
16*
3?xx
9
3
26
16

31
7
8
17
12
91
10
38
5
9
4

14
5

5

4
20

26**
39***
2

4-1-7

TOEGEWEZEN BENODIGD ̂-
DOOR D. K. U. VOOB
VOOR 306 G. L. V. OP
SQH. YPENBUHG

5 6

1
5

1
18
22

3 2

3
25
17•I

- BESCHJKBSARi
AANfl OVER TE

OP ' DRAGEN DOOR
YPENBURG DEELEN AAN

YPENBURG

7 8

4

9
16

25
8

TOEG.SWEZBN
UIT D. K. U.
t. b. v. G. L. V.
AAN YPENBURG
6-C7+8)

'9

1

9
=• 6

2

X

9
^

OPMERKINGEN:

10

rKolom 4, toegew. 16 stoelen m/arml.bekl.

xKolom 4, toegew. 7 tafels staal 90 X 90 cm

22xxx ^ x̂xx xxx1 1 dufctele + 2 dubbele zullen wordai toegew,
16

60
9
22
18
47
360
26
75
6
70
26
7
18
17
9
29
8
2
1

2 2
38
7

4
11

7 29
1 2
13 9*~

1
35
269
16
37
1

61
22
7
18
3

2 4
29
3
2
1

18
4

2

24
6

•-
17
12
91
10
38
5
9
4

14
3

5

2
20
3

KM

2

T. a. v. de op Deelen resterende 5 bureaus
zullen nadere berichten volgen0

*

•

Kolom 4, toegew. 26 stoelen/koppelb.

Kolom 4, Aan te schaffen door M.O.VTb.Deelei
uit post hoogste bedragen bureel behoeften



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

Ut*

CLASS :

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM Nr.

BIJGEVOEGDE RETROACTÊN

ACHTEREENVOLGENS NAAR :

ti 'ft l/ /^~~/^

/ ff.0.7.

l D-I/-6082 723749-132
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CONFIDENTIEEL
D&— roöj.̂ ud.gcî .srcQjü̂  ...or-il̂-12 1957 tussen 14,00 uur sn 17.00 uur

aankomen en dienen op 14--X2 1957 -ba 17.0O.---Tror--̂ oer bij hei; eigen onderdeel ';•_•
zijn teruggekeerd, Cdt J06 S<ni regelt voeding en nachtleger van de chauffeur;; t-.
Laarbruch en Deelen op Il;12f13j.l4 december,,

v ?ens o ye r s c hr i f, d .ing .

.9« - Be grensoverschrijding dient ts Kranenburg plaats te vinden, Cdt 306
Sqn neemt hiertoe tijdig' :-onta:.;t op mot du betreffende douane- en marechaussee
autoriteiten.

Toelagen .
10, Al het op 14 deaembor 1957 M j het 306 Sqn tewerkgestelde en- of
gedetacheerde personeel wordt a,i,v. doz;e datum overgeplaatst naar de Vliegbasis
Deelen.Het personeel ingedeeld fcij de advanee- en roar party worden respectieve -
lijk voor en na "L4-Ü2 195? beschouwd als te zijn op dienstreis. Cdt 306 Sqn
zendt mij tijdig ojri nciaiimtiove opgavo va.ri heb personeel dar Lwido partiea,

Married quarters_.en Ge^ijmaiio

11. Voer het ontruiiuan der married cj.iiarters alsmede voor het vervoer
van gezinsleden en hur bagage zullen, nog nadere richtlijnen vo?..g'en,

Bevelsverhoudi.ng&no
/.'

12. Cdt 306 Sqn stolt zich m.i.v. 1A12̂ ?OOA onder het bevel van Cdt.
Vliegbasis Daelen, Zolang niet anders wordt bepaald blijft Cdt. 306 Sq.n verant-
woordelijk voor alle vliegbewegingen. . " .

Straf bevoegdh o ld ._,

IJ. Cdt. Vliê jasifj Deolöii oefent m, i „v. 1412120QA de volledige cti-af-
bevoegdheid ui T; ever het bij jjOo Scjn tevrerkgostelda en gedetacheerde pars^n-j 1.
Cdt 306 Sqn behoudt do straf bevoegdheid ingevolge art. 41 ¥Z,:

Materieel „

14» Irigevs.1 - naar t a YyrT:n.chtc;n ia •• op 14-12 1957 op de Vliegbasis
koelen niet ovar eon niateric;elsouaii'on wordt beschikt blijft het beheer, de ver-
antwoording on de bevoorrading v&ji materioei zoals dit tijdens het verblijf van
het 306 Gqn te Laarbruch geschiedde,, Wanneer tijdig kan worden voorzien dat te
I'eelen wel een rcaterieelsq.uad.ron aanwezag aal zijn zullen nadere richtlijnen
omtrent de overgave van hot T.;-;, t e r i e e l vclgon.

Onderhoud vlio.ar'üuigon.

15. Cdt 306 Sqn dient na ontvangst van dit bevel het gebruik en het on-
deihoud van de bij si.in Sq.n inged^olde vliegtuigen zodanig to staggeren,dat op
13-12 1057 aoveel mopelilk vliegtuigen vlieggereed zij r* „Ook te Leelen blijft hot i
306 San tot nader orde?.- 'oolaat in-ït Bet algohele onderhoud derbij het Sqn ingoduolao •

. vliegtuiĝ .

16. Behoudens ;" • ' in pnt S en 6 goncemde • voortuiger dienen alle bij het
306 Sqn ingedeslde voertuigen op 14-12 1957 naar Nederland te zijn overgebracht,
Ingeval hierbij kraanwügenhulp boncdigd is kan deze bij mij worden aangevraagd.

17» Aoiiü'Qsi'jn noy Tü?3C.riil!.oï3do ^oycvons ontbroken aullori roüpnamcnt
en/s , nog ncdor •„•orden 'i;:»lc-,j:id ü'jsteld.

18. BETESÏia OiWAHCo'?;

CO
N
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Tijdatip van uitgifte;..

Red : SvH
Typ :HvD
Coll :

Voor de C-I ,lC Nr 2 Group,
da Choi£. S*e,-', ' ••'.= ,•• '.;
Aa Luitenant Kolonel,

uitvoering aan; .

C- 306 Sqn

L.a.a. ;

Z.E. da Chef Luchtmachtstaf
t.a.v. Sous Chef

Chef Personeel
Chaf Materieel
Chsf Verb Dienst KLu
H Afd Vervoer

Hq 2 ATAF
t.a.v. OPS Heth

In tam ;
C- NAC
HSP
HSM
HAZ
H Bar m
H Bur Vörb
Co7o
Bevelenbundel
Reaervs

4- 8
9-13
14 - 16
17 - 19
20 - 21

22 - 23

24
25
26
27
28
29
30

31 - 32
33 - 35

CONFICENTIEEL

L.



MED AEM CO KR S GBCÏÏP

Stafkwartiar

Nr HAC/

't-v)or ïir 306 .̂ ^

!• E<H is noodsukejAjk gebleken het 306 Öqdn over te plaatsen van do
Vliegbasis, Laar'to'aoh raaaz- de Tl^gbaals j'teelenJEenalsde de verplaatsing- 20- anal
mogelijk te doon plaa-tsvindeii volgsn hie2X5aiei- enige J^dfli"a_Tixjhtlijnen.

Hst bevo-idei-en wi.n esn rio anel en ef fioit nt-mogelijke2.
•uing vsn hst JG6 Bqdn naar de T!.

3, Cd*' 50'" ia . c -.•il^at me t de van- de- verplaatsing.

4» Het -ïTö?.*la#üij^ü& •mn-T.l:ieg*in^en(-2iate:E-ieel en peraonee.1 zal zoveel
moge,lijk./5p..},':>-d^>cenit«va- .1957 dienen plaats to 7±tK3^n.r«_verplaa±aing--dieiit te
14122J59A TOl:ix>oid t«: .<:ijnu

5. Odt» 300 Sqdn aeriix- op 9 deoembea- 1957 QÖ» advanoaj party naar dd
Vliegbaaia l;eolon»ïïi.^ bapaf-LL-b •dö-a--fcerkt.a van deae party in. overleg net Cdt.
AT-iegbasig 7;öe"i,enalïe't -rer't'-oo:;.' van dese adi'sjaoe^pai'ty dient met eigen tranaport
middelan te gs&ohiadeu^fslt: ook pnt V.-)

6. ],r.diezi nocd^alcöl ijk k£aa voor- de af wikkeling . van aïminiatratieve
zakenf overgave gcbo^weK on hu b vj.ieggüröad maken van de eventueel achtergeble-
ven vliegTu.-i.gen onzc oen K-: klein nogeli,jke rear party te Laarbruch achterbli j--
ven „ Voor dfi i/x-KLe -trartapcïir-l'.beibxxïften van c.sse party kan max. één Tempo busje
te Laajlariiöh •aoh-tèr^.,l;:Yeh.(wic otk pnt-, 10) Ingoval zulks noodzakelijk mocht
blijken kan bij ds rc-rc- VB-rt-y d.;. 3cuad,t*Oïiarta een ziekenverpleger eri een ambi.L-
lance wcrdon

de- vlieglvigen aal de verplaaivaing van het ovo/agj
r-örfjü-asoj. s .n iwa.-r-^gah.a.eJ.̂ ver^ de weg geaohiedeni

7 o 5^hc'.-ic;ns vy
ms'serieel alsiiieds van hs-

'Iranepor tmld d aX^t. ^

80 "'ïccv de

a0 MJ? 3 ïoi'
b, Ohüvrole-(. ^ x-:;n
ca BiU'1 4 ton
d. Qu-öen
e, Opleygo



)J.&-̂ j--̂ -a-iĴ .̂_cr.-3J,r-12, 1957 tuga-en 14,00 uur en 17.00 uur
aankomen en dienen op 14 --.2 1957 te 17 vOO.-.--iiur- --ws«r bij het eigen onderdeel te
zijn teruggekeerd. Cd t JQ6 Sqn regelt voeding en nachtleger van de chauffeurs t;.-
Laarbruch en Deelen op 11 . 12 f 13 „14 daceinber.

•"?eaa o ver s ohi'i ,1 d ing 0

9. De grGnsovarschrljdi:.ig i:Lent -o e Kranenburg plaats te vinden. Cd t 20,5
Sqn neeat hiertoe tijdig contact op mot du betreffende douane- en
autoriteiten,,

10, _ Al hot op l/, dGwtnnbor 1937 -̂V] l10 1 506 Sqn tewerkgestelde en- of
gedetacheerde personeel wcrdt nui.v, da«:-e datum overgeplaatst naar de Vliegbasis
Deelen.Hat personeel ingedeeld 'bij do Avance- en rear party worden reapec^tievo-
lijk veer en na 14- V2 1957 beschouwd a'ts te aijn op dienstreis» Cdt J06 Sqn
zendt mij tijdig ec-n ncminatiuve opga-vo van ha '5 personeel der b-side parties,.

Married

11. Voor bat ontruimen der marriad quarters alsmede voor het vervoer
van gezinsleden en hun bagage zullen. nog nadere richtlijnen volgen.

Bevelsverhoudingen^
/,?

12. Cdt 306 Sqn stelt zich m, i, v, 14122,3001 onder het bevel van Cdt.
Vliegbasis Daelen.Salang ni-.ro anders rfordt bepaald blijft Cdt. JQ6 Sqn verant-
woordelijk vooa.' all e vliegbevregingeri,

/ - .
Straf bgYoegflhfl id ... ' i •' •

13. ü(J.-b„ Vliegbasis T)e.'j]ün oefent m..i.v„ 1412Ï.20QA de volledige straf -
bevoegdheid uit ever het bij ̂ 06 3qn tewericgoatelda en gedetacheerde personeel .
Cdt 306 Sqn behoudt do strafbevoögahoid ingevolge art. 41 "K.

Mayerioel „

14. Ingeval - naar te verwachten u - op 14-12 1957 op de Vliegbasis
iJeelen niet over eon aoatorJoeïsquadrc-n worde Ijeschikt blijft het beheer, de ver-
antwoording ê . de buvocrre-diiig vc-ii naterlaol zoals dit tijdens 'het verblijf var.
het 306 Sqn te Laarbruoh geschiedde /Wanneer tijdig kan. worden voorzien dat te
T-eelen wel een maberieelsuuadron aru-avüzig aal zijn zullen nadere richtlijnen
omtrent de overgave van hot n^Aeiiei >1 vo:.goii.

Onderhoud vlieg, tuî -j:! u

15. Cdt 306 Sqn diorit iïa ontvangst van dit bevel het gebruik en het on-
deihoud van de bij aijn Sqn ingedeelde vliegtuigen zodanig to staggeren,dat op
13-12 1957 zoveel mogeli ;ik vliogtip-gen vlieggereed zijn.Ook te Deelen blijft hot
366 Sqn tot nader ordeT' Delast m- -
Voer tuigen,

.
e-c algonele onderhoud derbij het Sqn ingedujj.au

vlieg tuigoy.

16. Behoudens ''.--' in pnt r> en 6 genoemde- voertuigen dienen alle bij hot
306 Sqn ingedeelde voertuigen op 14-12 1957 naar Nederland te zijn overgebracht,
Ingeval hierbij kraanvfigsnhulp boacdigd is kan deze bij mij worden aangevraagd,

17. Aannaaien noy vur'sc.ai'.i.londa .joyevons ontbrokan zullon roepnamen,
frequenties QT^.. nog- ïvidor v;ordan V.olce-ad (jcstüld.

mat codüTOordVsi]Oï/TRIIj:'

4J4a<ilattp van uitgifte
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Ti.ldatip van uitgifte;, 05135QA/HÜV

Red : SvH
Typ :ÏÏvD
Coll :

Voor de C-I4C Nr 2 Group,

f de Luitenant Kolonel*

Ter iiitvoering aan:

C* 306 Sqn

L.a.a. t
Z.E. da Chef Luchtmachtstaf
t.a.v. Sous Chef

Chof Peraonoel
Chef Materieel
Chof Verb Dienst KLu
H Afd Vervoer

Ha 2 ATAP
t.a.V. OPS'Xeth

Intarn ;
C- NAC
HSP
HSM
HAZ
H Bur MT
H Bur Verb
CoVo
Bavelenbundel
Rsaerve

4- 8
9 - 1 3
14 - 16
17 - 19
20 - 21

22 - 23

24
25
26
27
20
29
30

31 ;- 52
33 - 35

WiTQ



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

CLASS:

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM Nr. M?£# 3..L , dd

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

'// 'fffi ,

& £ S
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MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

CLASS :

AANTEKENINGEN, BEHQRENDE BIJ

EXHIBITUM Nr. ....̂ fâ -/.,.̂ .,.,//t,.., dd.

BIJGEVOEGDE RETROACTEN

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

•4jSf
(J l

*;^ifatsvn*.
ƒ f ƒ /^ '

l D-l 1-4082 J, 723949-132



L. form. 5001 A

1D4100-1-0201 ̂  saoysb - '56



CONRDENT1EEL
MINISTERIE VAN OORLOG

LUCHTMACHTSTAF

Vu (f*

* CLASS:

AANTEKENINGEN, BEHORENDE

EXHIBITUM Nr.

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS NAAR :

A R C H " - 15 FER.19Ï8

ID-lr-6082 J, 723?«-132



CO
MINISTERIE VAN OORLOG

LUCHTMACHTSTAF

^FIDENTJ£
AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM

/**••* /T J .

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS NAAR ;

l D-11-6082 /K 723949-132



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

CLASS :

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM Nr

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS NAAR :

v

A R C H ! 2 DEC, 1957

l D-l 1-6082 J, 723949-132
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wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.
ontwerp

KEF.: Uw verplaptsingsbevel Mr. 1/57 dd 5-11-'5

1. Uw in ref. genoemd verplaatsingsbevel
geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen.

2. Het komt nog steeds voor dat niet de hand
wordt gehouden aan de door mij verstrekte richt-
lijnen m.b.t. het gebruik van schrijf- en kantoor-
behoef ten(als aangegeven in L.C. nr 022-57 code
04.2/1, dd. 8 Juni 1957).

tde-~&ien<
dat bedoeL niet op dubbelzijdig stencil-

uitgegeven.
,i£~3r^r/aviH n avi. _H de oplaag apnmerkelijk wor-

den teruggebracht doonnet aantal van 18 exemplare
dat mij werd toegezonden te verminderen tot 2 stuks

5. Ik verzoek U derhalve in het leader van ste
bestcdingabeporking een nauwer toezicht te doen ui
oefenen op de strikte naleving van de terzake ver-
strekte richtlijnen1.

K** *+A- tX M.f

DE CHEP VAH DE LUCHMfiGHTSTAP,



SOUS CHEF VAN DE
LUCHTMACHTSTAF
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MED AïM CO SB S '•£

Staf kwartier

.̂ CONFIDENTIEEL
^sémm^m^M^-MM

..-••• ..... "t-,;or nr 3ü6 -i'aotiach vvorkeiia

H<4<; is acxx3uiaka.il.;).* .v-sblekun het JCé Sqdii over te plaatsen van du
l.aï.vb'-ivïfc :iaa;:- da 'n^gbaaia r^elanjl'eneiole de rerplaatain^-aö- anal

mogelijk te doon plaa invimon vcigcn hi£^3nier enige

2. ïïet böx'07-dfti-en, van een «o snel en ef flolt ix-t-mogelijlce
;506 8y.cin naa^ t s ^H&gbafïi

Cdt J50Ó Bvida- ia.txLast met de leiding van de-verplaatsing»

Tliden,

4» Ke'b 'Tarti^^aö'^Boa-'trl.ttïgtcaijen.jjnaterieel en peraonoel zal zoveel
mogelijk .op, J,'5 ie-.-,«rtfce.r .19. 'i 7 di«jnen plaats te viadenjïfr_»arplaa.tainig-dieïit te

5» Cdt„ 506 Sqdn zealt op 9 december 195? een..advance party -naar d J
Vliegbasia DooloiuE:"..-' tajealt de -s óex-kta van deze party in: overleg met Cdt0

Tliagbaeig L'eeieruBe'b vervc*?r "-.a.c ie';,ft_ tó-t^anow party dient met eigen tranapo.-t-
middeltm ta gaaold.edsruiriiy oolr pnt "-C- j

6. iakiieii noodBtifcü] ijk fc;~n voer de afwikkeling. van
aakenf overgave gebouwoü c-n hcv vli^yyereed makfin van de eventueel aohtergeLl^ •
ven vlieg-fraifcen 0112;„ oca ir--.- kieiii nopsli^ke raar party te Laarbruch achtarbii^
ven„ Voor de Ic-c îls trattsm-rtbsh.i'Xif-te:; r?ci A'sae party kan raax. één Tempo tuajö
te LaarbruGh. atphtörbJ.x,:rsn. (aio c-ok pn'.'-, 10} Ingavai zulks noodzakelijk mocht
blijken kan bij de re-ar ;part;v dt acui/sdroïiar-ta een siekenverpleger en een ambu-
laneo worden ingodoQ'-'.d..

7 „ ï^ht-.'Jari.'j van d;j -rLl
matsrieel alsnade vnn iiavpör-i^j

v^ön aal de verplaatsing van het overige
a.n, haa-T--^ahs.£l_^ver de weg geschieden»

CONMLt,



-2~
1957 tussen 14,00 uur en 17.00 uur

aankomen en dienen op 14-X2 1957 t a 17.JCO.--ara--irser bij het eigen onderdeel te
zijn teruggekeerd, Cdt 306 Sun regelt voeding en nachtleger van de chauffeurs te
Laarbruch en Deelen op 11 f 12, IJ p l/] december.

•"rensoverschri.idin/r.;

9. De grensoverschrijding dient te Kranenburg plaats to vinden, Cd t 306
Sqn neemt hiertoe tijdig contact op mot de betreffende douane- en marechaussee
autoriteiten ,;

. MAAIBEQELM

10,, Al het op 14 december- 1957 bij het 306 Sqn tewerkgestelde en- of
gedetacheerde personeel worcit a ...i, v., da-ae datum overgeplaatst naar de Vliegbaeia
Deelen, Het personeel ingedeold bij de é«ivance- en rëar party, worden respeó^tievu-
lijk vèö.r en na 14-12 1957 beschouwd als te zijn op dienstreis. Cdt 306 Sqn
zendt mij tijdig 3on nominati eve opgave van het personeel der beide parties.,

Married quartera eri Geg.inna.no

11. Voor het ontruimen dar maixied yuarters alsmede vcor het vervctr
van gezinsleden en hun bagage zulJ.eii. nog nadere richtlijnen volgen.

Be vela verhoudingen 0 • •
/.?

IZ„ Cdt 506 Sqin «talt; aich ai^i.v, 1.d-~-2^00A onder het bevel van Cdt.
Vliegbasis Deelen, Zolang niei anders wordt bepaald blijft Cdt. 306 Sqn verant-
woordelijk voor alle vli

Straf bev

13. Cdt. Vliegbasis Diolon oefent m..i.vc 14121200A de volledige atraf-
bevoegdheid uit ever het bij -;>ü6 3qn te>"erkgestelda en gedetacheerde personeel.
Cdt 306 Sqn behoudt de atrafbevDogdheid ingevolge art, 41 WK.

Materie-al,
-

14 „ Ingeval - nat„r te verwüohtan is - op 14-12 1957 op 'de' -Vliegbasis
koelen nj.et over eon inaterz'.Gelsquadron wordt beschikt blijft het' beheer, de ver-
antvToorc.ing ar, de bevoorrading van materieel zoals dit tijdens het verblijf van
het 306 Sqn te Laarbruch geschiedde .Wanneer tijdig kan worden voorzien dat te
Eeelon vrel e-tin materieelaü-jadron aanvfeaig aal zijn zullen nadere richtlijnen
omtrent de overgave ---an hot ni«.teriat>l volgen.

Onderhoud „ylA.o

15. Cdt 306 Sqn diont na ontvangst van dit bevel het gebruik en het on-
deÉhoud van de bij zijn Scn ingedeelde vliegtuigen zodanig to stagger'en,dat op
13-12 1957 zoveel mogelijk vlicgtuigfin vlieggereed zijn. Ook te Deelen blijft hut
306 Sqn tot nader order belast m j t Uot alironele onderhoud derbij het Sqn mgod̂ -'j
Voertuigen̂ vliegtui

16. 3ehouden.= .': • ' in pnb fj sn 6 genoemde • voertuigen dienen alle bij hot
306 Sqn ingedeelde votsrtuigon op. 14-12 1QJ7 naai- Nederland to zijn overgebracht,
Ingeval hierbij kraanwügonhulp bonodigd is Ican deze bij mij v/orden aangevraagd.

l?. AiuigeisiiKi ".oy v .-•rbohillu.'r'iio .jo.y
frequeritios onu , nog :md ;;-..? v.-onieii •;i>i:ei'd -j-o

18. mTESTIG

ontbrokan zullori roapnsunon,

CONF/C "F"ƒ i
' • =U-C,lLv!



CONFIDENTIEEL

-3-

Tijdstip van uitgifte;

Hed : Svïï
Typ :HvU
Coll :

Voor de C-l IC Mr 2 Group,

da Luitenant Kolonel,

- ,̂ —*———Or.TVERGOUWE.'

Ter uitvoering aan!

C- 306 Sqn

L.a.a. ;

Z.E. da Chef Luchtmachtataf
t.a.v. Sous Chef

Chef Peraonoel
Chef Materieel
Chef Verb Dienst KLu
H Afd Varvoer

Het 2 ATAP .
t.a.v. OPS Heth

Intern ;
C- NAC
HSP
HSM
HAZ
H Bur MT
H Bur Varb
CoTo
Bavalonbundel
Reaarve

Ex nr;

1-3

4- 8
9-13
14 - 16
17 - 19
20 - 21

22 - 23

24
25
26
27
28
29
30

51 - 32
33 - 35

co N F;



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

c,e<:

CLASS:

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIB1TUM Nr

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS

SECR. O

A R G H i f F UDEC.B5?

l D-l 1-4082 % 72394M32



CONFIDENTIEEL

KONINKLIJKE LUCHTMACHT
NED ADM CDO NO 2 GROUP r i U" *=•>'»»

Nr NAC/ 4512 M

Bijlagen: Gene.

Onderwerp: Wijziging classificatie.

B.F.P.O. 39, 5 december 1957.

LUCHTMACHTSTAF
CENTRA i F s E '

Ref; Verplaatsingsbevel NAC Nr 1/57 voor
nr 306 Tactisch Verkenningssquadron.

Hierbij moge ik Uwe Excellentie verzoeken (verzoek
|ik UHoog/Weledilgestrenge) de classificatie van bovenver-
fmeld verplaatsingsbevel, U toegezonden onder nr NAC/10341/
l 57 NS, te wijzigen van "Nato-Secret" in "Confidentieel" en
J het nummer te wijzigen in NAC/4512 J.

Typ : PGS
Coll:

Voor de C- NAC No 2 Group,
De Chef Staf,
De Luitenant-Kolonel,

J.A. VERGOUWE.

Verzendlijst;

C- 306 Squadron
i.a.-aj/Z.E. de Chef van de Luchtmachtstaf t.a.v. Sous Chef
S chef Personeel ft P $

Chef Technische Zaken en Materieel
Chef Verbindingen en Electronica
Hoofd Afdeling Vervoer
HQ 2 ATAF att Deputy to SASO
C- CLO
C- Vlb. Deelen

intern C- NAC
HSP
HSM
HAZ •
H- Bur MT
H- Terb. Bur.
COVO
Project Off
Major Ops
Archief



KONINKLIJKE LUCHTMACHT
LUCHTMACHTSTAF

.A®

CLASS: «...|..]r

AANTEKENINGEN, BEHORENDE B|J

EXHIBITUM Nr

BIJGEVOEGDE RETROACTEN:

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

SECR. OPL. i/l

l D-III-7418 /« 71 l 150



LUCHTMACHTST

.<e&

CLASS: L.̂ l

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BfJ

EXHIBITUM Nr

f -'^ll
*-?!

- t.. ' .'V

BIJGEVOEGDE RETROACTEN: 7*7/J

ACHTEREENVOLGENS » AAR:

S?;

DEC, 1957

7/4

.

au
eLiM<y\*t4*~ -t*» Ct*/ /

SECR. OPL

CHIEF 21 DK. J95Z

'//•*7-

1 D-IV-3051 S 23345-'56-66



SECr/OPL.
A R C H I E F 18 DEC,1957

18 DEC. 1957



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

CLASS:

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM Nr y

BIJGEVOEGDE RETROACTEN :

ACHTEREENVOLGENS NAAR:

>.

wotc.

SECR. OPL.14DEC. 1957

l D-ll-4082 % 723747-132



MINISTERIE VAN OORLOG
LUCHTMACHTSTAF

^
e-

CLASS:

AANTEKENINGEN, BEHORENDE BIJ

EXHIBITUM Nr. lMl^AM/M' ^-

BIJGEVOEGDE RETROACTEN

B
ACHTEREENVOLGENS NAAR

SECR.

28 DEC,

l D-II-M82 % 723W-I32



MINISTERIEJVJAN OORLOG
DIRECTORAAT GENERAAL

Staf

Numnwr

Onderwerp :

s?.

Aanpassing vlieg-
basis Deelen aan
plaatsing 306
squadron.

'S-GRAVENHAGE,

>"

. T957

bestemd voor
de chef van de luchtmacht-
staf,
i.a.a» de directeur gebouwen,

werken en terreinen*

In antwoord op Uw brief nr 100.759/3 Q d.d.
23 november 1957 deel ik U mede, dat ik
instem met de door TJ voorgestelde voorzie-
ningen t*b.v. de L.T.S. waarvan de kosten
f, 51.000,«t zullen bedragen.

Ik verzoek de directeur gebouwen, werken
en terreinen met afschrift dezes het nodige
te willen verrichten.

DE DIRECTTEUH-ÖMBHAAL,

NR 9» 33362 - '53 (14116)



GEHEIM GEII
/ /-^

Corr. nr J f) A 7 ^" & /^/ v—--
/ ^_S '

Onderdeel
Dienst CLS/CTZM HT1
Instelling

Onderwerp:

Korte inhoud:

VERHÏÏI ZINGSPLAN 306 SQN.

Ter kennisneming aan

afd. datum
ontv.

datum
verz. Paraaf

v o o r a f f\

HT1

-fft*

SEC
A

i
€

/rQ.^

&
j/t?ft*

\
el\*

R C I -

U/w
c i
VFf
! r F

•m&*"r*

kz. ?
2 9 t\\ UI

a c h t e r a f

Deze minute moet na circulatie voc

.„ „,. . ten

getypt d

gecoll. d

Verzond

door

2 3 ÖCr1957 *• l f
Exh. 195 , nr

Exh 195 , nr

fl

1 afschr. brief voor HT 1 Yi

... 1 afschr. brief voor Li... ."t » S». V» .S,

de Majoor Motshagen
A4
*£

/

AAN:

C NAC 2 GROUP N

3 0 Cl 1957
rT waft l , 13S7

TVytrul.T.TnmlriÉï JêSE^™ ?P?P?vl^ït^ïPvft?Hs Uï ï ln ™,> ^- ^ .
1 UiJlttgC^liy.

Dat. en papry^.

Ontworpen door: j_ T +. i r R .n .Rnhn l 71/10/^7 J2^

>raf uiterlijk .... - -,

ig zijn op de afd. Agenda

. Uitgaand stuk

oor .*ƒ$&&&....„ . op •&&'- -<>?

( /v'/y /t~s^/! j, /
oor\Zk./,;r .̂ op £$f6V .

l/ *) •? n n 1P57en op .... l. i* u ij li '~J/

5R f^l <r~
L4«tiJ, \

Het dik omlijnde gedeelte door de
ontwerper in te vullen ! £

V e r v o l g p a r a f e n hfd.

Overgelegde
r. a.

Terugsjeriochte
-;"5f*
l^ J0*S#

-" "cl"/ !<^f^ 17nWW W? W 1A/V ^-^ ̂  1 vernietigen in

38D - l! - 6025 /R '706808*»



wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.

ontwerp

1. T.a.v. de op handen zijnde verhuizing
van 306 sqn deel ik U het volgende mede.

2. Bij het bezoek van de Luitenant Schol
van mijn sectie aan 306 sqn is gebleken, dat
de technisch officier het onderstaande plan
had ontworpen teneinde de vliegtuigen van het
sqn naar de VLB Deelen over te brengen*

-3.a. Na 15 november 1957 geen RP84F vliegtuigen
m'eer in periodieke inspectie te nemen op
Lahrbruch en de één of twee vliegtuigen, di
na 15 november in inspectie moeten, naar
Deelen over te vliegen.

b. Te Deelen de onderdelen, benodigd om alle
dan te Lahrbruch aanwezige vliegtuigen vlie
gereed te maken, demonteren uit de overge-
vlogen vliegtuigen. Dit demonteren zal ge-
beuren door een werkploeg van 306 sqn en
het vervoer van de verkregen onderdelen zal
geschieden door 306 sqn met eigen vervoer.

c. In de periode van 1-15 december 1957 de sur
plus pylon tanks van het sqn over te vlie-
gen in het kader van normale missies met ee
tussenlanding te Deelen.

t

-4-, TerVealisatie van dit plan is op Deele
benodigd:
a. Eén dolly aft fuselage transportation nr

205226 met bijbehorende adapter nr 455966-1
b. Één truck engine build up and transportatio

nr"MRD-1200B of MRD-1

6. Te Deelen is aanwezig een hijsinrich-
ting met een hefvermogen van 3 ton evenals een
FORDSON. MAJOR, trekker.



ontwerp

De werkploeg van 306 sqn dient mede te
brengen:
a. Adapter nr 37F89451-1 en sling nr 37P89100-1

voor het demonteren van een J-65 motor.
b. Tow bar assembly nr 30X19920-3.
c. Toolkits en verder benodigd klein gereedschï

wijzigingen, renvooien,

aantekeningen, enz.

MPO^-I1—vlie
VLB Deelen dienen ca een week van te voi

aangekondigd te worden i.v.m. de werkza
aan cbe landingsbaan. Ik verzoek U, mij
rapporteren, hoeveel tussenlandingen
nodig zuilen zijn om de huidige voojp^aad pylon
tanks van^et sqn over te brengen sf&r vlieg-
tuig. De rapportering per ultimo/september geej
aan dat de huidige voorraad van/sqn 28 stuks
pylon tanks vaik 450 gallon is/Deze 28 stuks
zouden bij de deXinitie^e verhuizing van de
vliegtuigen overgevlogen k*mnen worden en er
zouden geen extra ïfcndlngBn op Deelen noodza-
kelijk zijn.

DE CHEF VAN DX LUCHTMAC
DE CHEF TECSKISCHE ZAKEN

foor deze
Het Hoof^Vliegtuigmaterieel
de Luij^enant-Kolonel

TAF
MATERIEEL

.Sectie T1)

^^

A Jii^t^tuA U ̂

Ou3^ k M^y^ 1>*+t <**


