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COOPERATIVE KEY 2005 
 

Een succesvolle sleutel voor samenwerking. 
 

 
Dit jaar werden tussen 25 augustus en 5 september weer de grootste 
gecombineerde NAVO en Partnership For Peace (PFP) oefeningen gehouden die 
bekend staan onder de naam Cooperative Key (CK). Voor de 3e keer werd de 
oefening georganiseerd in Bulgarije en niet alleen omdat het land geografisch 
gunstig ligt in de zuidflank van de NAVO. De voorgaande keren waren succesvol 
verlopen waarmee Bulgarije veel vertrouwen won binnen de alliantie en nu kreeg het 
CK-05 ter organisatie aangeboden. 
 
Interoperability is het sleutelwoord 
 
De opzet van Cooperative Key is het zoveel mogelijk betrekken van pfp landen bij 
een grootschalige oefening waarin zoveel mogelijk binnen de lijnen van de NAVO, 
immers de grote organisator in het geheel zal worden geopereerd. Iedere deelnemer 
is volwaardig en er wordt gestreefd naar volledige uitwisselbaarheid, ofwel 
Interoperability. Een ander belangrijk criterium is dat operaties in het verlengde 
kunnen liggen van vredesmissies en samenwerking met hulporganisaties (zoals 
UNHCR). Hoewel de oefeningen binnen NAVO gebied plaats vinden en dus de 
communicatie, logistiek, stafkaarten maar ook plan van aanpak volgens normen van 
het bondgenootschap worden uitgevoerd moet men niet vergeten dat de PFP landen 
dit zich eigen moeten maken. Alleen al werken in het Engels als 1 unificerende taal is 
gezien het wisselende gezelschap een prestatie te noemen. Belangrijk is dat 
gekozen procedures voor iedereen helder zijn en ook voor iedereen op gelijke wijze 
gelden. De PFP landen, niet zelden een relatief kleine luchtmacht 
vertegenwoordigend kunnen hierbij veel leren van de grotere landen waar meer 
ervaring is. Omdat binnen het scenario zoveel mogelijk uitwisselbaarheid moet zijn 
kunnen landen ook goed zien op welk niveau ze zitten.  
 
Turkije in een leidende rol 
 
Het praktische scenario stond deze keer onder leiding van Turkije dat voor een 
belangrijk deel vanaf het eigen grondgebied opereerde met het zogenaamde Allied 
Component Command Head Quarters opererend vanuit Izmir. Uiteraard valt een 
oefening op de NAVO zuidflank onder auspiciën van Joint Force Command in 
Napels, zeg maar het NAVO-commando in Zuid Europa. Het oefengebied in Bulgarije 
was gelegen rond Plovdiv met deelname van de bases Graf Ignatievo en Krumovo 
en er werd gebruik gemaakt van een groot deel van het Bulgaarse luchtruim. 
Vanzelfsprekend was dan ook de grootste deelname in termen van aantallen 
vliegtuigen die van Bulgarije zelf. Vanaf Graf Ignatievo werd druk gevlogen met de 
Mig-29, Su-25K, Mig-21bis, de L-39ZA en de Pilatus PC-9. Diverse typen missies 
stonden op het programma waarbij luchtverdediging (met Turkse F-16's en Griekse 
A-7's en F-16's in de aanvalsrol) werd uitgevoerd door Bulgaarse Mig-29's. Andere 
typen missies waren Combat Air Patrol (CAP) en Close Air Support (CAS) resp. door 
Mig-29/Mig-21bis en Su-25K. De PC-9's van zowel Slovenië als Bulgarije hadden 
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een observerende/verkennende rol. De meeste landen waren met helikopters 
aanwezig (Mi-8/17, Mi-24, SOCAT-Puma en Cougar), voor de belangrijke SAR en 
CSAR oefeningen alsmede de Medevac operaties. Een helikopter kon dus 
gewonden, vluchtelingen of soldaten van het eigen leger of die van een van de 
andere deelnemers aan boord hebben. 
 
Bezoek van de Secretaris Generaal van de NAVO 
 
Op Krumovo was een ontvangst georganiseerd voor de Secretaris Generaal van de 
NAVO; Jaap de Hoop Scheffer. Zijn komst werd voorafgegaan door de Bulgaarse 
legertop in de personen van co-director Generaal Majoor Kazakov, met Generaal 
Majoor Simeonov en Kolev alsmede de commandant van de NATO zuidflank 
Admiraal Ulrich van de US. Navy. Het mag wel gezegd worden dat hier een absoluut 
topgezelschap stond. Voor de ogen van Jaap de Hoop Scheffer werd een 
demonstratie verzorgd waarbij een Roemeense Hercules een aantal vluchtelingen 
naar de basis bracht. Vervolgens hingen er meerdere helikopters(Mi-8/17, Cougars, 
div. landen) in de lucht die gewonden aanvoerden naar het medisch centrum. Hier 
was de Secretaris Generaal getuige van MASH-achtige taferelen en werd voorts het 
vluchtelingenkamp bezocht. Jaap de Hoop Scheffer toonde overal betrokkenheid wat 
aan Bulgaarse zijde zeer gewaardeerd werd. Zij zagen de komst van de Secretaris 
Generaal toch vooral als een beloning voor alle inspanningen.  
 
CK in de toekomst 
 
Jaap de Hoop Scheffer was zichtbaar tevreden over wat tot stand gekomen was in 
Bulgarije en de NAVO is zeker van plan deze vorm van oefeningen te continueren. 
De aanwezige waarnemers van bijvoorbeeld The Mediterranean Dialogue Countries; 
Algerije, Marokko, Jordanië en Mauritanië werd als positief ervaren. Op de vraag of 
zij de deelnemers voor de volgende oefening zijn werd geantwoord dat de beslissing 
voor een groot deel bij henzelf ligt, maar hun interesse in het geheel rond CK-05 
werd als zeer waardevol ervaren. Cooperative Key doet zijn naam eer aan, omdat 
samenwerking tussen de verschillende landen de sleutel is tot het bereiken van 
belangrijke resultaten - niet zelden civiele hulpverlening op grote schaal  - welke niet 
kunnen worden gerealiseerd door de alleenstaande deelnemers.  
 
 
Wim Das & Kees Otten. 
 
 
Overzicht van deelnemers, al of niet met vliegend materieel vertegenwoordigd  
 
Zie onder: 
 
Bulgarije  NAVO  5x Mig-21, 3x Mig-29, 5x Su-25K, 4xL-39, 4x PC-9 
     1x An-26, 1x L-410, 2x Mi-17, 1x Mi-24, 1x Bell 206 
Canada  NAVO 
Estland  NAVO 
Frankrijk  NAVO 
Griekenland  NAVO  2x F-16, 4x A-7 
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Hongarije  NAVO  2x Mi-17 
Letland  NAVO  1x L-410, 1x Mi-8 
Litouwen  NAVO  1x An-26, 1x Mi-8 
Nederland  NAVO 
Polen   NAVO  1x Mi-8 
Roemenië  NAVO  1x C-130, 3x SOCAT 
Slowakije  NAVO 
Slovenie  NAVO  4x PC-9, 1x Cougar 
Turkije  NAVO  4x F-16 en 1x Cougar 
Verenigde Staten NAVO  2x HH-60 Blackhawk 
Albanië  PFP  
Azerbeidzjan  PFP  
Kroatië  PFP  2x Mi-8 
FYROM(Macedonie)PFP  1x Mi-17, 1x Mi-24 
Moldavie  PFP  1x Mi-17, 1x An-72 
Zweden  PFP 
Zwitserland  PFP 
Rusland  PFP 
Oekraine  PFP  1x IL-76 
 
Waarnemers uit Algerije, Jordanië, Mauritanië en Marokko evenals uit Bosnië 
Herzegovina en Servië Montenegro. 
 
Internationale organisaties: UNHCR en Rode Kruis. 
 

 


