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FOTO IMPRESSIECOMMANDO-OVERDRACHT SGLS 22 APR 2011

OFFICIER VBDD IN COMMAND

Op 22 april 2011 is in Schaarsbergen het commando van de School Grond-Lucht
Samenwerking (SGLS), door de lkol inf Hans Ypma, overgedragen aan de lkol
vbdd John Smeets. De laatste zag hiermee een grote wens in vervulling gaan.
De bescheiden ceremonie werd, in de aanwezigheid van C-OTC Manoeuvre, uit-
gevoerd in de training-Gantry van de school op de Oranjekazerne. Traditioneel
daalde de aankomende commandant ter plekke ‘abseilend’ af om zijn commando
te aanvaarden.

EEN VERBINDELAAR IN DE
WOLKEN
De 3e Dimensie en Air-Ground Command
& Control was altijd al een bijzonder inte-
ressegebied van lkol Smeets en gaandeweg
zijn militaire loopbaan raakte hij veelvuldig
betrokken bij werkzaamheden en uitdagin-
gen op dit gebied. Al vanaf 1986 was hij
(wellicht niet geheel bij toeval) betrokken
bij Air-Ground C2, ter ondersteuning van
een Army Aviation Coy van de Multina-
tional Forces and Observers. Als C-107
Rdcie verzorgde hij operationele steun aan
eenheden en Air Liaison Officers met re-
spectievelijk het Luchtsteunpeloton en de
Tactical Air Control Parties (TACP) voor
het toenmalige 1e NL Legerkorps. Met het
Geniehulpbataljon leverde hij in 1991 in
N-Irak, noodgedwongen met slechts be-
perktemiddelen,deeerste vormenvanAero-
medevac C2-ost voor het geneeskundig de-
tachement in het plaatselijke ziekenhuis. De
hogere niveaus kwamen aan de orde bij het
internationale HQ Ace Rapid Reaction
Corps (ARRC)waar hij ervaring opdeedmet

het corps Air Operations Control Centre
(AOCC) en het overkoepelend Combined
Air Operations Centre (CAOC). Kennisver-
bredingopdit gebiedwerd vervolgens ruim-
schoots ingevuld door de cursus Air Ope-
rations bij het toenmalige OC GLS (nu
SGLS). De bijna 5 jaar als G6 bij 11 Air
Manoeuvre Brigade, in het opwerken naar
de operationele gereedheidstatus, vormde
natuurlijk de Air-Ground C2-krenten in de
pap. Procedures en beproefde skills en
drills werden vastgelegd en de nieuwe con-
cepten kondendoor hemverderwordenuit-
gedragen door een vervolgplaatsing op de
SGLS als Hoofd Instructiegroep Rotary
Wing in 2003, alwaar o.a. de cursus Close
Combat Attack (luchtsteun aan grond een-
heden met gevechtshelikopters) onder zijn
leiding werd ontwikkeld. Aansluitend ge-
plaatst bij het OTCOperatien, kreeg hij we-
derom de gelegenheid, naast zijn vakrich-
ting C2-ost, hetAir Manoeuvre optreden in
al zijn hoedanigheden aan de man te bren-
gen.

Commando-overdracht SGLS met een soepel

abseilende lkol John Smeets


