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Ondanks onderzoek naar andere opleidingsmogelijkheden lijkt het erop 
dat de Koninklijke Luchtmacht vaste klant blijft bij het eNJJpt-program-
ma. De samenwerking tussen de partners verloopt prima en met de ver-
wachte keuze voor een nieuwe straaltrainer in 2017 lijkt de opleiding 
ook toekomstbestendig voor piloten die met vijfde generatie jachtvlieg-
tuigen gaan vliegen. eNJJpt (spreek uit als ‘en-Djept’) verzorgt vier trai-
ningsprogramma’s: de Undergraduate pilot training (Upt), Introduction 
to Fighter Fundamentals (IFF), pilot Instructor training (pIt) en IFF Up-
grade Instructor pilot training. Jaarlijks levert het programma zo’n 200 af-
gestudeerde cursisten af. Luitenant-kolonel Leo van bruggen is sinds juli 
2014 Commandant Nederlands Opleidingsdetachement bij eNJJpt. Hij 
legt uit hoe eNJJpt is georganiseerd. “Het programma is opgezet op ba-

sis van een memorandum of Understanding (moU) van alle deelne-
mende landen, een document waarin zij hun gezamenlijke voornemens 
vastleggen. Het is een NAVO-opleidingsprogramma, maar niet alle NA-
VO-landen nemen deel. De landen die oorspronkelijk het moU teken-
den hebben de zeggenschap over het programma. Amerika treedt op 
als ‘host nation’ en verschaft de locatie. De gezamenlijke opzet met zo-
veel verschillende landen maakt het programma uniek.”

Verschillende comités
Het steering Committee is het bestuurslichaam dat de beslissingen 
neemt over het programma. Hierin zitten vertegenwoordigers van alle 
deelnemende landen. De voorzitter is altijd een één-ster-generaal. Om 

De opleiding van Nederlandse jachtvliegers vindt grotendeels in Amerika plaats. Op vliegbasis Sheppard 

in Texas volgen ze daarbij het Euro-NATO Joint Jet Pilot Training Program (ENJJPT), een samenwerkings-

verband tussen veertien NAVO-landen. Daar stappen de aspirant-jachtvliegers voor de eerste keer in hun 

leven in een straaljager om zich voor te bereiden op hun vuurdoop in de F-16.

opleiding is ‘futureproof’

OPlEiDiNg  Door: Hans Drost, Henk de ridder en Dick Wels
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de twee jaar wordt een andere voorzitter gekozen. Verder zijn er twee 
subcomités, die het voorwerk doen: de policy recommendation sub-
committee en de Financial and Legal subcommittee. Van bruggen: “Wij 
kunnen wel bepaalde veranderingen in de opleiding willen, maar specia-
listen moeten kijken of alles wat we willen betaalbaar en legaal is. bo-
vendien is het programma gebonden aan Amerikaanse regelgeving. Het 
Air education and training Command van de Amerikaanse Luchtmacht 
heeft daarom ook zeggenschap.”
Het steering Committee komt tweemaal per jaar bijeen. Zo’n bijeen-
komst duurt een week. In maart vindt de bijeenkomst plaats op shep-
pard en in september altijd in een van de andere deelnemende landen. 
Van bruggen: “In de septemberbijeenkomst geef je het aantal studenten 
op dat je over een jaar wilt laten deelnemen. Wil je dat aantal daarna 
verlagen, dan moet je een ander land bereid vinden om plekken van je 
over te nemen, anders krijg je een boete. Wil je extra mensen sturen, 
dan moeten de andere landen daarin toestemmen, want dat heeft ook 
consequenties voor het aantal benodigde instructeurs.”

niet iedereen jachtVlieger
Het eNJJpt-programma is primair opgezet om jachtvliegers op te leiden. 
De opleiding start met de Undergraduate pilot training op de t-6 texan 

II turboprop, waarna de overstap volgt op de t-38C talon straaljager tij-
dens de Introduction to Fighter Fundamentals. tien procent van de cur-
sisten krijgt uiteindelijk een andere bestemming. De Amerikaanse lucht-
macht kent bijvoorbeeld de functie van FAIp, First Assignment Instructor 
pilot: net afgestudeerde piloten worden meteen tot instructeur opgeleid. 
Daarnaast hebben de Amerikanen piloten nodig voor vrachtvliegtuigen, 
tankers, bommenwerpers en AWACs-vliegtuigen. Nederland gebruikt het 
eNJJpt-programma nu ook voor de transportvloot. Van bruggen: “We 
doen alle vastvleugelige opleidingen hier en aan het einde van de t-6 
texan-opleiding maken we een schifting. Die keuze is afhankelijk van de 
prestaties en de beste match: wie is het beste geschikt voor welk type 
vliegtuig. Deze opzet is nieuw voor Nederland. Voorheen kwamen de 
transportvliegers meestal uit de fighterhoek. Dat gaf echter geen gezon-
de mix van jonge en meer ervaren vliegers. Nu wil de luchtmacht ook bij 
transport jonge vliegers laten instromen.”
binnen de Undergraduate pilot training is de opleiding voor alle cursis-
ten hetzelfde, maar na de trackselectie splitst de opleiding. Van bruggen: 
“De cursisten die de fighter-opleiding ingaan leren four ship vliegen en 
werken naar meer fighter-achtige zaken toe. De anderen gaan minder 
sorties vliegen en richten zich meer op instrumentvliegen en het landen 
op en starten vanaf vreemde velden. binnen de Introduction to Fighter 

Het aantal helmen weerspiegelt de omvang van de eNJJpt.

Vóór de overstap naar de t-38C trainen cursisten eerst in de t-6A texan. De werkplek voor aspirant-jetvliegers tijdens de IFF-cursus.
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Fundamentals heb je ook verschillende trajecten, afhankelijk van het ty-
pe vliegtuig dat een student gaat vliegen. toekomstige A-10-piloten spit-
sen zich meer toe op grondaanvallen, de F-16-kandidaten richten zich 
op multi role inzetbaarheid en de F-15C-piloot gaat voor air-to-air trai-
ning.”

gefaseerd
De hele training op sheppard duurt 55 weken. Kapitein ‘Darwin’, KLu-in-
structeur-vlieger vertelt: “De Undergraduate pilot training bestaat uit drie 
fasen. Fase 1 is pure grondtraining, zoals trainen in de drukkamer, in-
structie over parachutespringtechnieken, schietstoeltraining en een start 
met de academics: het leren over vliegen in de schoolbanken.” 
In de volgende fase gaat de student naar de flight toe waarbij hij of zij is 
ingedeeld. Darwin: “Ook dan krijg je nog steeds academics en train je in 
simulators, maar ook het echte werk start: met de t-6 de lucht in. er 
wordt begonnen met ‘Contact’, dat is vliegen op zicht. Dit blok eindigt 
met de eerste solo. Daarna volgt een blok ‘Instruments’ waarbij andere 
bestemmingen worden bezocht binnen de Verenigde staten. Vervolgens 
gaat de focus op aerobatics tijdens ‘Advanced contact’. Daarna volgt het 
‘Formation’ blok waarin studenten voor het eerst solo formatievliegen. 
Het laatste blok bestaat uit laagvliegen, waarbij de studenten uiteindelijk 
hun checkride vliegen tijdens een tactische formatievlucht door texas en 
Oklahoma. Fase 3 bestaat uit het vliegen met de t-38C. Ook daar begint 
de student met simulators en academics om vervolgens met de talon te 
gaan vliegen. Ook deze fase bestaat uit verschillende blokken: nu gaat al-
les sneller en moet het niveau hoger zijn. Fase 3 eindigt met formatievlie-
gen met vier talons. Daarna krijgen de studenten hun wings. Kandidaten 
voor de F-16 gaan vervolgens naar de F-16 opleiding op tucson, Arizona.”

instructeursopleiding
Over zijn instructeursvak op de t-6 vertelt Darwin: “een goede instruc-
teur moet het toestel zelf heel goed kunnen vliegen, moet goed instruc-
tie kunnen geven en anderen wat willen leren. tijdens de pilot Instructor 
training op sheppard train je eerst op de t-6 om het toestel goed onder 
de knie te krijgen. Daarna volgt het instructiedeel, waarbij je ook het 
vliegtuig vanaf de achterste zitplaats goed leert vliegen. Dat laatste is niet 
makkelijk. De instructeur heeft vanaf de achterste plek maar zeer be-
perkt zicht naar voren omdat de leerling voor zijn neus zit. Overigens 
komt het soms ook voor dat we - net als de Amerikanen - werken met 
First Assignment Instructor pilots: piloten die hier direct na de opleiding 
een vervolgopleiding tot instructeur volgen.” 
Het Nederlands Opleidingsdetachement krijgt momenteel gemiddeld 
twee keer een klas van vijf studenten per jaar, waarvan er zes naar de 

een duo t-38C’s rolt naar de startbaan voor een trainingsmissie. De t-38C talon is al meer dan 50 jaar in dienst bij UsAF.

fighters gaan en vier naar transport. Van de nieuwste klas wordt één stu-
dent opgeleid tot instructeur. Na zijn tour van 3,5 jaar op sheppard gaat 
deze student door naar de F-35. De rest van de klas gaat naar de F-16. 
Darwin: “In het begin stuur je ervaren mensen naar zo’n nieuw type toe, 
maar op een gegeven moment moet je ook daar een mix van jong en 
ervaren doorvoeren.” Iedere instructeur begeleidt doorgaans twee toege-
wezen studenten. een aantal Ip’s is ook flight commander. Die is verant-
woordelijk voor dertien tot veertien studenten en stuurt bovendien de 
complete flight aan, waartoe ook vijf instructeurs en een scheduler be-
horen. “Het aantal studenten bepaalt hoeveel instructeurs een land 
moet leveren”, vertelt Darwin. “Als wij tien procent van het aantal studen-
ten hebben, moeten we ook tien procent van de instructeurs leveren.”

3d-aanleg
Het belangrijkste doel van de instructeur is het afleveren van een goede 
piloot met de juiste ‘attitude’. Het oordeel van de instructeur is erg be-
langrijk bij de schifting. Darwin: “soms herken je bij studenten al snel 
bepaalde eigenschappen, die passen bij een jachtvlieger of transportvlie-
ger. Jachtvliegers zijn vaak ad rem en enorm gedreven om hun doel te 
halen. Wanneer je de beste van je klas wordt, krijg je zeer waarschijnlijk 
ook je eerste keuze. Ook de achtergrond van een student kan de door-
slag geven. sommigen kunnen al goed vliegen omdat ze eerder een ci-
viele opleiding volgden. maar bij iemand die blanco begint, zie je soms 
een veel steilere leercurve. Zo’n onervaren student kan na een paar 
maanden de meer ervaren student toch voorbijstreven. Voor ons wordt 
het in de formatiefase echt duidelijk. starten en landen kun je iedereen 
wel leren, maar formatievliegen is toch een andere tak van sport. Dan 
blijkt dat bepaalde studenten meer 3D-aanleg hebben in het kijken en 
manoeuvreren dan anderen.”

laag uitValspercentage
Door een goede voorselectie is het uitvalspercentage bij de opleiding 
erg laag. Op vliegbasis Woensdrecht volgen de cursisten eerst de ele-
mentaire militaire Vlieger Opleiding (emVO). In de beginjaren van het 
eNJJpt was het uitvalspercentage erg hoog, soms wel een derde van 
een klas. Dat betekent niet alleen een enorm verlies in geld, maar ver-
traagde ook de aanwas van nieuwe piloten. Dat leidde tot de emVO. Die 
opleiding is helemaal toegespitst om studenten voor te bereiden op het 
programma in Amerika. Het uitvalpercentage bij de eNJJpt is daardoor 
vrijwel tot nul gereduceerd. “belangrijkste probleem nu is air sickness in 
de t-6”, zegt Darwin. “elke klas heeft een of twee leerlingen die daar-
mee kampen. G-krachten, bewegingen, maar ook stress komen samen 
in de cockpit. en daar kun je ziek van worden. Op sheppard is een goed 
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programma om deze problemen op te lossen. een arts bekijkt alle as-
pecten die luchtziekte kunnen beïnvloeden, tot aan het eetpatroon van 
de student toe. Je kunt bijvoorbeeld geen ontbijt overslaan, ook al moet 
je soms om 06.00 uur al van start gaan.” tachtig procent lukt het om he-
lemaal over de luchtziekteproblemen heen te komen. De rest is in een 
aantal gevallen beter op zijn of haar plek in een transportvliegtuig of tan-
ker. een opleidingsdag binnen de eNJJpt duurt maximaal twaalf uur en 
daarna moet er minimaal twaalf uur rust zijn. Darwin: “De hele week 
hard werken, vrijdagavond een pilsje, zaterdag wat ontspannen en zon-
dag weer studeren… en dat 55 weken lang! een heftig programma. 
maar de studenten zetten alles aan de kant hiervoor. en de instructeurs 
doen mee, want die maken net zulke lange dagen!”

toekomstbestendig
met de aankoop van de F-35 rees de vraag of het eNJJpt-programma 
toegespitst is op dit vijfde generatie jachtvliegtuig. Daarom is de oplei-
ding van jachtvliegers tegen het licht gehouden en zijn andere oplei-
dingsopties onderzocht. een aantal leerlingen is naar Italië gestuurd om-
dat de Italiaanse luchtmacht met een nieuw type opleidingsstraaljager, 
de t-346A, ging vliegen. Daarnaast is er één klasje geweest dat in plaats 
van de emVO de eerste basisbeginselen in Italië leerde voordat het naar 

sheppard ging. Van bruggen: “De twee studenten die dit traject volgden 
zijn hier net klaar op de t-6 en stappen nu over op de t-38. Verder is er 
nog een instructeur op het Italiaanse Lecce die daar langer blijft en meer 
tijd heeft om dit programma te beoordelen. Gezien echter het kleine 
aantal leerlingen dat Nederland per jaar heeft, is de vraag of je dit ook 
nog over verschillende opleidingen moet splitsen. eNJppt voldoet nog 
steeds aan de eisen. Om leerlingen beter voor te bereiden zijn we con-
stant bezig om onze syllabus te verbeteren. bij de vijfde generatie toe-
stellen zijn bijvoorbeeld situational awareness en veel informatie verwer-
ken erg belangrijk. toch loop je op een gegeven moment tegen limieten 
aan en dat zijn met name de capaciteiten van het vliegtuig dat je vliegt. 
De t-38C is echt modern geworden, maar sommige dingen kun je er 
niet mee doen, zoals vliegen met Night Vision Goggles. Ook heeft het 
toestel geen datalink. Dat willen we natuurlijk wel gaan trainen. Voor de 
opvolger van de t-38, waarover dit jaar wordt besloten, zijn nieuwe re-
quirements vastgesteld, waardoor we dat soort zaken in de toekomst 
wel kunnen gaan trainen. De keuze voor de opvolger van de t-38 is aan 
de Amerikaanse luchtmacht. Vooralsnog blijft de opleiding via eNJJpt lo-
pen: we weten wat we hier hebben en zowel de emVO als de vervolg-
opleiding op tucson is helemaal afgestemd op wat er op sheppard 
wordt geleerd”. 

sheppard AFb is goed voor 60.000 vluchten per jaar. De vlaggen van de deelnemende landen.
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