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Het was een fantastische tijd.

Op 28 oktober 2020 geef ik het commando 
van de vliegbasis Volkel, mijn Volkel, over aan 
kolonel Marcel van Egmond. Na bijna vier jaar 
als commandant en totaal een kleine twintig 
jaar bij elkaar als Volkeliaan op deze schitterende 
vliegbasis te hebben gewerkt gaat het in je bloed 
zitten. 

Ik heb ervan genoten, heb verdriet gehad, en heb 
gedreven mensen met veel passie elke dag hun 
werk zien doen. Maar ik ben vooral trots! Op de 
geweldige mensen waarmee ik heb gewerkt, en 
die me hebben geraakt als mens. 

Dank voor alle steun die ik vanaf en rondom 
de vliegbasis Volkel heb gekregen. Het was een 
fantastische tijd!

Kolonel-vlieger Rob van den Heuvel

Een absolute eer.

Het is vijf jaar geleden dat ik voor het laatst op 
Volkel werkzaam was. De vliegbasis Volkel, 
haar omgeving en vooral de mensen hier heb ik 
sindsdien altijd een warm hart toegedragen. Het 
is dan ook uit de grond van mijn hart als ik zeg dat 
het mij een absolute eer is het commando van dit 
prachtige veld te mogen aanvaarden. 

Een militaire vliegbasis in het prachtige Noord-
Brabant. In een regio waarin gemoedelijkheid en 
hard werken hand in hand gaan. Voor ons liggen 
uitdagingen die we niet uit de weg gaan, maar 
ook mooie kansen die we met beide handen 
aanpakken. 

In de komende periode gaan we gezamenlijk 
een mooi nieuw hoofdstuk toevoegen aan 
dit prachtige veld. De transitie naar de vijfde 
generatie Luchtmacht met het oprichten van het 
Air Combat Command en de komst van de F-35 
op Volkel in 2022. Grote veranderingen terwijl de 
primaire taakstelling geborgd zal moeten blijven. 
Een klus waar we als Luchtmacht nog sterker door 
worden en waarin ik graag de samenwerking met 
u op zoek. 

Kolonel-vlieger Marcel van Egmond

“Never a dull moment”


