FAQ NEIAF / ML-KNIL 18Sq
06 Soorten opdrachten
Kind of contracts
FAQ NEIAF / ML-KNIL 18Sq is een rubriek, waarin veel gestelde vragen beknopt worden beantwoord. FAQ is de
afkorting van Frequently Asked Questions. Er zijn twee soorten FAQ’s:
- vragen over de doel, werkwijze, activiteiten etc. van “Stichting Kinderen van…”. Daarvoor kunnen de lezers
contact opnemen met het bestuur via de geëigende weg;
- vragen over feiten uit de geschiedenis van 18Sq ML-KNIL. Die worden in deze rubriek FAQ behandeld.
Deze laatste is een tweetalige rubriek onder redactie van Guus van Oorschot en Coert Munk, bijdragen en
suggesties zijn van harte welkom.
FAQ NEIAF / ML-KNIL gives answers on frequently asked questions. There are two kinds of FAQ’s: those on the goal,
activities etc of the “Children of 18Sq…” foundation and those on facts and figures on 18Sq ML-KNIL. The facts and
figures are published in Dutch and English, compiled and edited by Guus van Oorschot and Coert Munk. Suggestions
for FAQ items are always welcomed!

VRAAG / QUESTION
Wat voor opdrachten werden door het squadron gevlogen?
What kind of missions were flown by the Squadron?
ANTWOORD / ANSWER
In hoofdlijn zijn de opdrachten als volgt te verdelen:
- LANDDOELEN
- SCHEPEN
- VERKENNINGEN
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De verkenningen waren meestal het zoeken naar schepen die dan aangevallen
werden. Waren er geen doelen op zee of in havens, dan werden alternatieve doelen
vooraf op de GREEN aangegeven. Indien dit alles niet het geval was, dan dienden de
ammunitie netjes mee teruggebracht te worden, wat soms NIET gebeurde, tot grote
ergernis van het Commando.
Generally, there were three kind of missions:
- LAND TARGETS
- SHIPPING
- RECCONNAISANCES.
The reconnaissance missions were mostly in search of ships to be attacked. In case
there were no targets at sea or in ports, alternative targets were indicated on the
GREEN. When no targets were found, the ammunition had to be brought back to
base, which sometimes did not happen, much to the chagrin of the command.
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Reconnaissance

1.
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3.

Bron: Landdoelen
Bron: Shipping
Bron: Reconnaissance
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