
SAUDISCHE HAWKS  
VERRASSEN PUBLIEK 
KLEINE BROGEL (BE)  

 
 
SAUDISCHE HAWKS VLIEGEN IN BELGIE 
 
Vliegshows kom je overal tegen in Europa en daarbuiten.  Onze zuiderburen weten daar echter 
als geen ander vorm aan te geven. De militaire basis Kleine Brogel speelt daarin een 
belangrijke rol. Wie dat niet weet mist iets, en moet er zeker een keer gaan kijken bij 
gelegenheid. Kleine Brogel heeft namelijk zijn eigen speciale sfeer en staat garant als 
publiekstrekker. 
 
TWEEDE EVENEMENT 
 
België heeft een bijzondere constructie om de nationale vliegshow gestalte te geven. Het grote 
publiek vindt haar weg naar Sanicole waar op zondag 10 september de vliegshow genoteerd 
werd. Hier zijn de faciliteiten echter beperkt en daarom worden de meeste vliegtuigen van de 
deelnemende bezoekers geparkeerd op Kleine Brogel (KB) om van hieruit te opereren.   
Kleine Brogel is daarmee dan een drukke aangelegenheid geworden. Tijdens de trainingen 
(rehearsels) wordt er een tweede evenement voor het luchtvaartminnend publiek 
georganiseerd. Dit om de starts en landingen te zien maar ook steeds meer trainings-
activiteiten zien we boven KB zelf.  
 
SAUDI HAWKS ALS BIJZONDERHEID 
 
Al in de vroege ochtend bouwen de activiteiten zich langzaam op. Om te beginnen is er 
aandacht voor België zelf met een F-16  in speciale kleuren die opstart vanaf het F-16 platform 
dat voor het publiek verscholen ligt achter de bomen. Met een daverende solo wordt de spits 
afgebeten. Vervolgens komt er een C-130H Hercules binnen die een landings ‘drill’ maakt en 
weer opstijgt. Er is daarna ruimte voor de stuntteams, veel ruimte zelfs zoals en de Royal 
Jordanian Falcons, het Breitling team met L-39’s, de eigen Belgische ‘Red devils’ met hun Siai 
Marchetti’s, de Frecce Tricolori, het Spaanse Colibri team en het meest exotische team en ook 
wel heel speciaal zijn de Saudi Hawks.  
 
Dit laatste team is niet vaak te zien in West Europa en daarom een reden om op in te zoemen. 
Met hun groene kleur met witte lijnen zijn ze een zeer opvallende verschijnsel, zeker aan de bij 
toeval donkere achtergrond vanwege het soms slechte weer maar net even dan een zonnetje er 
op ! Daar we de Hawk kennen als stuntvliegtuig van de Red Arrows lijkt dit op een groen 
uitgave hiervan. Ook hun vliegprogramma lijkt op dat van de Red Arrows. Dit is niet echt 
verbazend want Red Arrows piloten stonden aan de basis toen de Saudi Hawks werden 
opgericht in 1988 op King Abdulaziz Air base (Dhahran). De  Hawk Mk65 en Mk65a vliegtuigen 
werden door Bae aangepast met rook machines die rook produceren in rood, wit, blauw en 
zeker niet te vergeten groen. De vliegtuigen werden ingedeeld bij het No.88 Squadron op King 
Faisal Air base in Tabuk. 
 
SERIEUS TEAM MET SERIEUZE OPLEIDING 
 
Werd er eerst nog met een team van vijf vliegtuigen gevlogen, later volgde uitbreiding tot wel 
zeven stuks. Net als de bekende grote stuntteams in de ons omringende landen is er een 
procedure die maakt dat piloten er uit kunnen en hun plek afstaan aan nieuwe cadetten. 
Daarvoor is minstens 1000 vlieguren als ervaring nodig wil zo’n cadet kans maken om in het 
team te komen. Er wordt eerst gestart met een formatie van drie waarvan de squadron leider de 



middelste is.  Voormalige positie nummer twee en drie piloten vliegen achter stoel twee mee om 
te assisteren.   In een later stadium wordt het team uitgebreid en worden de andere posities 
doorlopen.  
 
VAN ALLE MARKTEN THUIS 
 
Niet alleen stuntteams, maar ook de vaker geziene moderne straaljagers zijn van de partij zoals 
de Franse Rafale, de Zweedse Gripen en de Poolse Mig-29. Vooral deze laatste heeft de 
instemming van het publiek als deze landt met de parachute er achter bengelend. Helikopters 
doen ook een duit in het zakje.  De Augusta A-109 geeft een routinematige display, maar maakt 
ook bijna een verticale cirkel in de lucht, voorzover je dit routinematig kunt noemen. Met de NH-
90 kan men nu ook goed uit de voeten en een vlekkeloze marine NH-90 luistert het publiek op. 
‘KEE BEE’ is een evenement op zich, een wel eentje waarvan we er meer zouden moeten 
hebben, vooral omdat de lokatie niet alleen ideaal is, maar ook  het programma en de 
toegewijde Belgische organisatie vlekkeloos aanvoelt wat er in het publiek omgaat. 
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