
SAR-Meet Koksijde 2016 

Van maandag 10 tem vrijdag 14 oktober werd er door de luchtmachtbasis van Koksijde een 

internationale SAR-Meeting georganiseerd.  

Hierbij komt het erop neer dat verschillende SAR-eenheden uit diverse landen het tegen elkaar opnemen 

in verschillende opdrachten tijdens een wedstrijd die met Search And Rescue te maken hebben zoals 

navigatie, winchings, enz. Deze bijeenkomst van diverse SAR-helikopters wordt iedere keer door een 

ander gastland georganiseerd. Een speciale gelegenheid die dit jaar gepaard ging met de wedstrijd was 

de 40ste verjaardag van onze eigen Sea King MK.48 en de 45ste verjaardag van de Alouette III. 

Op maandag waren er de aankomsten van de buitenlandse deelnemers. Duitsland was aanwezig met 

hun Sea King MK.41 en Oostenrijk stuurde één van hun Alouette III helikopters om de competitie aan te 

gaan. Er was ook nog wat beweging van de thuisbasis... 

  

Dinsdag stond er de navigatieproef op het programma. Hierbij moet elke helikopter zo snel mogelijk een 

parcour afleggen over West-Vlaanderen waarbij ze verschillende herkenningspunten moeten opmerken. 

Een leuk extraatje voor ons was dat er die dag ook een spottersdag werd georganiseerd op de basis 

waarbij er foto's konden genomen worden van de vertrekken en de landingen. Onze eigen Sea King en 

NH90 zorgden ook voor een mooie SAR-demonstratie om ons zo hun kunnen te tonen en zich van hun 

mooiste kant te laten zien. 

 

De RS02 werd voor het eerst ook voorgesteld met 3 nieuwe stickers naar aanleiding van hun 40ste 

verjaardag. Ook op de RS04 zijn deze stickers ondertussen te aanschouwen.   



  

Als extraatje voor de spottersdag was ook een helikopter van de Federale Politie (RAGO) aanwezig. Ook 

zij vlogen 2 spectaculaire demonstraties waarbij onderandere getoond werd dat winchen niet enkel is 

weggelegd voor SAR-heli's... 

 

Woensdag was de drukste dag van de week wat de activiteiten betreft. In de voormiddag werd er in het 

openluchtzwembad in Oostduinkerke de survival contest gehouden. Hierbij was het de bedoeling dat de 

verschillende crews verschillende opdrachten deden in het zwembad waarbij bv. een zogezegde 

noodlanding met de heli op het water werd gesimuleerd en waar ook enkele opdrachten kwamen kijken 

die neerkwamen op de snelheid en de uitvoering ervan. Toen het afgelopen was werd er nog gezorgd 

voor enkele mooie fly by's van de NH90. 

  

In de namiddag was er de winching contest. Hierbij moest er door elk team een precisie-winching 

worden gedaan op enkele parcours die opgesteld waren op de basis. Ook hier ging het weer om de 

snelste tijd maar natuurlijk en vooral om zo weinig mogelijk fouten te maken en een zo feilloos mogelijk 

parcour af te leggen. 



Vlak na de winchings hebben alle 5 deelnemende heli's een formatievlucht gevlogen boven de basis waar 

verschillende overvluchten werden gemaakt, maar ook waren er enkele passages aan "Ster der zee" in 

Koksijde-bad. 

  

Op donderdag waren er geen vlieg activiteiten maar hebben de crews een groepsuitstap gemaakt.  

Vrijdag, vroeg in de ochtend vertrokken de Duitse Sea King en de Oostenrijkse Alouette III terug richting 

hun thuis basis en na nog enkele afzonderlijke passages zat daarmee de SAR-Meet Koksijde 2016 er voor 

goed op.  

 

 

 


