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TIGERMEET ‘KEE BEE’  
 
 

JA, HET WAS WEER TIJGERTIJD ! 

 
Op 18 september 2009 bood de gastheer van de tigermeet 2009; de 10 Tactische 
Wing van de Belgische luchtmacht op vliegbasis Kleine Brogel het publiek de 
gelegenheid om mee te kijken naar de oefening, en hoe! Het werd een zonovergoten 
dag waarbij de ‘tijgers’ af en aan vlogen. Spektakel en zon, je kunt 
luchtvaartenthousiasten niet gelukkiger maken en je zou bijna vergeten dat het om 
een serieuze oefening gaat waar planning conferenties en dergelijke aan vooraf 
gingen. 
 
MOOIE COMBINATIE 

 
De tigermeet heeft die ontzettend mooie combinatie in zich, aan de ene kant een van 
de belangrijkste gecombineerde oefeningen in Europa met verschillende NATO 
luchtmachten en aan de ander kant de kunstzinnige uiting op de romp, een 
manifestatie van hoe de tigersquadrons zich voelen en als een geste naar het 
publiek altijd honorerend met een open dag waar de tails getoond worden. Natuurlijk 
staat de oefening voorop en het gaat om COMAO execises waarbij ‘combined air 
operations’ de keyword is met veel veschillende typen vliegtuigen van verschillende 
landen die in een realistische setting compleet met ‘red & blue air forces’complexe 
aanvals- en verdediginstechnieken oefenen.  
 
Het publiek is dan ook getuige van meerdere vertrek- en landing van aanvalsgolven 
op weg naar hun target dat ver buiten de basis ligt. Daarnaast werd er een show 
gegeven van een air assault waarbij een Italiaanse AB-212 met twee Belgischs A-
109’s nabij de grond opereerden en die in hun taken werden verdedigd door twee 
Tsjechische Hinds in de lucht circelend terwijl op groter hoogte fighters opereerden 
om eventuele vliegende vijandelijke eenheden op te vangen. 
 
SPECIALE GASTEN 

 
Kleine Brogel was eerder de gastheer van de tigermeet en wel voor de eerste keer in 
1978. Om dit stuk historie op te luisteren was de F-104G FX-52 die in die dagen voor 
de Belgisch luchtmacht vloog in tijgerkleuren aanwezig. Het toestel is prachtig 
gerestaureerd en was voorheen te zien op het Duitse vliegveld Weeze. Mooi waren 
ook dit jaar weer de beschilderingen waarbij soms kleurige tijgerbeschilderingen 
waren te bewonderen maar het lijkt ook dat ‘tone down’ in grijstinten  beschilderde 
tijger voorstellingen een trent worden.  
 
De Belgische luchtmacht had daar een prachtig voorbeeld van met een F-16, die 
ook, zo is de policy met deze beschildering direct in operationele setting moet 
kunnen worden gebruikt. De grijstinten worden hiervoor goedgekeurd, de kleurijke 
niet. Hoogtepunten waren natuurlijk de vijf mirages F-1 van de Spaanse luchtmacht 
afkomstig uit Albacete, die eigenlijk zelden deze kant uitkomen en natuurlijk de ‘tiger  
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overfligth’ waarbij een zeldzame groep verschillende vliegtuigen als een luchtleger 
over de basis paradeerden. 
 
GOED DOEL  

 
De tigermeet heeft ook een sociaal aspect. Zo zijn er op de zondagen, als er niet 
gevlogen wordt de tiger games waarbij de crews zich in sportieve zin met elkaar 
meten, met als doel meer verbroedering. Ieder team heeft een vertegenwoordiger 
uitgekozen die punten geeft aan de andere teams. De winnaar krijgt de ‘Tigertrophy’ 
een wisselbeker die al meer dan 40 jaar circuleert. Een ander niet te verwaarlozen 
punt is dat de toegangsgelden die de duizenden bezoekers betalen in een fonds 
gaan waarvan de weduwen en wezen van krijgsdienst omgekomen soldaten 
financieel worden ondersteund. Eigenlijk om een brok van in je keel te krijgen, zo een 
mooi programma, zoveel kijkplezier en nog een goede daad doen ook. Volgend jaar 
is de tigermeet te gast bij 330 squadron op Volkel. 
 
 
Kees Otten & Wim Das  
 


