
De trein naar Venetië
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Den Haag 22 mei 2008

door Johan Boeder, “JSF watcher”

Droom of drama ?



Droom doel Venetië

Wat heerlijk. Zomer in zicht. Vakantie. 
De folders. De keuze uit 6, uit 4. Venetië, ja dat wordt het.
Droom gewoon. Luxe trein. Alles erop en eraan.
De machinist. Het reisgezelschap. De reisleider.

“Zal ik u alvast een filmpje laten zien? Kijkt u mee…….”



JSF : de onoverwinnelijke droom

Foutje…
= Chinese
Chengdu
J10

Russische R-77M
Groter bereik dan
JSF AMRAAM raket

Achtergrond informatie:
www.ausairpowernet/APA-Flanker.html
www.ausairpowernet/APA-JSF-Analysis.html
www.ausairpowernet/APA-Grumble-Gargoyle.html

S300PMU S300V

Nieuwe typen ?

Zoals S400 ?

US rekenkamer 
Maart 2008
Kosten per 
Vlieguur JSF
hoger dan F16

Sukhoi 35
Superieur
Aan JSF ..

MICA ! AA12 ADDER (R77M)



JSF de netwerk droom

Joint tactical Radio
Zo’n ander “succes” verhaal…
Wie kocht het al? Uniek?

Hoe uniek ??
Eerste JSF blocks
niet beschikbaar
In Gripen in 2011
al operationeel

Voorspellen onderhoud
Geen unicum, wel bij
JSF complex door alle
Deelnemers/systemen

F22 Raptor:
Geen Link-16 !!

Wat is nu zo onderscheidend ??

Network centric
veronderstelt dat
er netwerk is,
voorzien in EUR ?

Hoe uniek (Zie F16)
Datalink Sukhoi TKS-2
Datalink Gripen JAS39 
Superieure capaciteit
Lange praktijkervaring



JSF de droom die alles merkt …..

Optioneel 
tegen
meerprijs ….

Hoe uniek?
Al beschikbaar in
Europa en in Sukhoi

Niet uniek
Deels later 
beschikbaar

Stealth bijgesteld van VLO very low observable naar LO low observable. 
Alleen frontale stealth voor X-/K-band radars. Argument wordt zwaar 
overschat volgens sommige deskundigen. Nuttig in Afghanistan, Tsjaad ?
Andere capaciteit daarvoor ingeleverd (towed decoy, actief jamming) !

Grond aanval
optimalisatie

Niet uniek

Na 2012 niet uniek
Algemeen gangbaar

Wat is nu zo onderscheidend ??

Komen al meer anti
Stealth middelen

Geen towed decoy
(raket misleider
aan “touwtje”)

Geen Actief Jamming
(actief electronisch
misleiden)

Geen pod met 
Verkennings
capaciteit 
(Sudan e.d.)



JSF de droom voor de industrie
Voorheen onze
F104, F5, F16
aankoop: 
Zekerheid van
Industrie 
compensatie

JSF/F35 : blijvend onzekere
“best value” competitie
Geen compensatie 
Geen “level playing field”
Geen echte competitie
Terugverdienen investering ?



Keuze van het reistraject

Bij de bouw voor het spoortraject
naar Venetië werden keuzes gemaakt
(Bruggen-Kloven-Bewoners-Kosten….)

En ontwerpkeuzes zijn nooit “vrij” ………



Operationeel Technologie

Ontwikkel
Kosten

Project
methode

Fundamentele keuzes (1996-2001)

Gevolgen in ontwikkelfase (2002-201x)

Technologie
problemen

Foutieve
project
methode

Levering
te laat…

Blijvend operationeel gevolg (2020-2050)

Aantal
lager

Industrie
Profijt
lager

Operationeel
Capaciteit
beperken

Vlieguur
kosten
omhoog

Minder
capabel

Aanschaf
omhoog

Neven
effect

+ +



Fundamentele concept keuzes
JSF operationeel

• Voor alle strijdmachtonderdelen

(in 3 varianten voor 9 landen, 90% gelijkheid en
het vergaderen; tegen wil-en-dank)

• Moet x typen kunnen vervangen

(alles-in-één: Porsche-Jeep-Gezinsauto)
• Moet Stealth zijn (hoge eisen)

• Primair een aanvalsvliegtuig, naast F-22 Raptor

Keuze operationeel



Concept: voor alle strijdkracht onderdelen, 
3 versies, 9 luchtmachten

Ontwerpdoel 
gelijkheid opbouw 
(Commonality)
Oct.2001 : > 60%

Dec.2007: < 40%
(logistiek voordeel
nog minimaal…)

Complexer ontwerp
Ontwikkeling duurder ja
Kosten later minder? nee

Keuze operationeel



Concept: primair aanvaller; en stealth
en vervanger van vele oude typen

Keuze operationeel



Operationeel concept kiezen is 
ontwerptechnisch niet waardevrij….

• Hogere kosten ontwerp, bouw, gebruik
• Meer ontwikkeltijd en meer ontwikkelrisico
• Uitruil van eigenschappen 

= inleveren op alles en nergens excellent in
• Stealth + versies + Alles-in-één

= software complexiteit en extra gewicht
• JSF stealth ten koste van weerbaarheid en 

ander operationeel gebruik (eenzijdiger)
• Etcetera ……... Oplossing deels gezocht in

technologische innovaties…

Keuze operationeel



Fundamentele concept keuzes
JSF  voor nieuwe technologie

• Aandrijftechniek (STOVL steilstarter)
• Nieuw 270VDC electro systeem

(voor flight controls, subsystems, etc.)
• Verregaande avionics / sensor integratie
• Ontwerp/productie methode (supply chain)
• Omringende (software) systemen voor 

mission control, support, etc.

Keuze technologie



Een voorbeeld dat ontwerpkeuzes gevolgen hebben:

Gebruikt met 
toestemming van 
Airpower Australia ©
www.ausairpower.net

Keuze technologie



Normale ontwikkelproces

Technology
Development

Integration ProductionDemonstration

Knowledge point 1:
. Technologie werkend
laten zien in model
. Ontwerp haalbaarheid 
aagetoond
. Alle toe te passen  
techniek op TRL=7

A B C

1996 2001 2007

Knowledge point 2:
. Prototype volledig   
getest
. 90% tekeningen klaar
. Alle toe te passen  
techniek op TRL =/>7

Achtergrondinformatie



USA defensie projecten

• Lezing US Test & Evaluation Forum  door 
GAO director Robert E. Levin – mrt 2005

• Zie http://www.jsfnieuws.nl/?page_id=68

• Uiteenzetting risico’s van actuele US 
defensieprogramma’s (algemeen) : 
onvoldoende scheiding ontwerp + test
onvoldoende scheiding test + productie

Over Fundamentele keuzes in JSF project methode



JSF Technologie Readyness Levels NIET ok in 2001 en 
toch starten ………. De fundamentele fout !!

No6STOVL/Integr.Flight
Propuls.Ctrl.

Yes5Subsystems

No5Radar

No4Prognostic & Health 
Management

No4Mission System Integration

Yes6Manufacturing

No4Integrated Support Systems

No5Integrated Core Processor 

nu TRL=7?TRL in 2001Critical Technology

Keuze in JSF project methode

Zelfs nu
nog niet
in orde
terwijl al
productie
loopt…..



De trein onderweg…

Lange reis. Duitsland. Oostenrijk. Venetië. De droom. 
En alles zo goed verzorgd, en Venetië zal zo mooi zijn.

Onrust. In de trein. Radio berichten. Lawinegevaar.

Aardverschuivingen? Dreigend ravijn?



Gevolgen in JSF ontwikkelfase ….

Technology
Development

Integratie

LowRateProduction
(LRIP)

Ontwikkeling – Testen prototypes

Knowledge point 1 : NEE

A

B C

1996

2001 2012

TRL levels okee ? NEE

2001:  hoog risico
al bij start van 
ontwikkeling
(dat heeft u toen 
niemand verteld)

TRL levels okay ? NEE !!

Knowledge point 2 : NEE 

2007:  Overlap van ontwerp,
en testen, toch al productie

EXTREEM HOOG RISICO

Productie
(Volledige)

Te vroeg

Weer risico genomen:
Bouw van prototypes
Start terwijl ontwerp 
NIET klaar is……….

Door Fundamentele keuzes in JSF project methode……

Verder
vertraagd

SDD FASE

En hier wil
onze Defensie/KLu
met training/IOT&E
starten: ongekend !

2011



Gevolgen JSF foutieve project methode

JSF een planning uit 2003

Commentaar van
Airpower Australia
www.ausairpower.net



JSF planning maart 2008

In 2012 : already > 100
JSF’s in production
What if failures detected
In test? Re-manufacture?

US GAO mar-2008 :
3 months progress
for every 4 months
work and budget

3% tekeningen
Klaar op CDR F35A
(standaard=90% !!)

Overlap
ontwikkelen 
en IOT&E

US GAO mar-2008
Manufacturing
problems persist
another 2 years

Planning

Realisatie

Gevolgen JSF foutieve project methode



Regenval, 
aardverschuiving

Door heftige regenval ontstaan aardverschuivingen
en de spoorlijn in Oostenrijk raakt geblokkeerd.
De treinverbinding naar Venetië is gestremd. 

Een beeld van de chaos op en langs de rails….



JSF : motor problemen
• Ernstige zorgen Pratt & Whitney F135 

motor
• Mei, Aug., Okt/Nov-2007; Jan/Feb-2008.
• Diverse ernstige problemen, o.a. 

onverklaarbare  o.a. engine blade failures
en bepaalde trillingen

• Alternatieve motor GE belangrijk

Informatie van Staatssecretaris aan Kamer (mrt-08) op dit 
punt onvolledig en ten onrechte geruststellend van toon, 
want op zijn vroegst in OKTOBER 2008 een oplossing…..

Gevolg concept keuzes : technologie problemen



JSF : nieuwe 270V electro systeem

• JSF enige toestel met 270VDC systeem
voor meeste boordsystemen, o.a. besturing 

• Mei 2007: noodlanding, daarna 7 maanden 
stilstand 

• Grotere generator bleek in oktober 2007 nodig 
(capaciteit verkeerd uitgerekend ……)

• Leidt weer tot gewicht toename …..

Informatie van Staatssecretaris aan Kamer (7-mei-08) op dit 
punt onvolledig en ten onrechte geruststellend van toon, want 
week later door US hoofd JSF Program Office nog aangegeven 
in interview Star Telegram: niet 100% opgelost…

Gevolg concept keuzes : technologie problemen



JSF : structureel overgewicht
• In 2004 re-plan noodzakelijk

vanwege hoge gewicht (veel hoger dan gedacht)

• > US$ 7 Miljard kosten; herontwerp; 1,5 jaar vertraging

• JSF/F35A nu nog 9,6% zwaarder dan oorspronkelijk 
gedacht; nu al zeer dicht aan limieten (< 1%)

• Normaal is dat na IOT&E en begin operationele service 
gewicht 6% toeneemt; weinig speelruimte dus over !

Door US-GAO Maart-2008
opnieuw aangekaart als 
probleempunt

Voor analyse/achtergrond:
www.ausairpower.net/APA-NOTAM-160407-1.html

Gevolg concept keuzes: technologie problemen



Complex project = meer risico

JaNeeNeeInternationale participatie 

2 cruise
1 lift

11Motor typen

5,0 M2,2 M1,1 M.Software (operational flight program)

Regels broncode (in miljoenen) 

Ja, LO

(beperkt)

Ja, VLO

(uitgebreid)

MinimalStealth eigenschappen

NieuwNieuwBestaandAvionics

311Verschillende varianten

JaNeeNeeParticipatie meer strijdkrachtdelen

(airforce + navy + marines)

F-35 /JSFF/A-22F/A18E/FCOMPLICERENDE FACTOREN

F22 Raptor uitloop + kosten is legendarisch
JSF is 2 tot 3 maal complexer project ……..

Achtergrondinformatie : voorbeeld gevolg ontwerpkeuzes



Schuif wat met het 
reisschema…..

De reisleider en de machinist wisten het al. Lawinegevaar.
Oostenrijk. Aardverschuiving. Vertraging. Dreigend ravijn.
De reisleider begon al te regelen. Venetië. Schuif wat met 
de aankomst, met de excursies, kort ze wat in.

Toch een droom straks. Droom in verkorte vorm……...



Gevolg : operationeel capaciteit beperken of uitstellen

Situatieschets ontwikkelfase Juni 2002
Rood doorgehaald: situatie Eind 2003 

Gebruikt met 
toestemming van 
Airpower Australia ©
www.ausairpower.net

Door de JSF later
geschikt te maken
boor bepaalde
wapens bespaart
men geld in SDD
ontwikkelfase.

Gevolg 1:
Kosten komen
in productiefase

Gevolg 2:
Operationele
beperkingen



Gevolg : operationeel capaciteit beperken of uitstellen

2006 Situatie
nog verergerd

Aansprekend toch ?Een straaljager voorlopig zonder al te veel wapens..
Nu snapt u waarom JSF Program Office u liever niet laat meelezen !!!

KOSTEN van
Ontwikkel naar
Productiefase =
toch meebetalen

Gebruikt met 
toestemming van 
Airpower Australia ©
www.ausairpower.net



Dreigend ravijn

Door heftige regenval is na aardverschuivingen de spoorlijn in Oostenrijk 
geblokkeerd. Ontsporing dreigt, naast de rails, gapend ravijn.
Maar de trein dendert onverminderd verder…

Reisleider aan reisgezelschap: “Er zijn wat minimale problemen,
maar tegen de tijd dat we daar arriveren heeft het perfecte
team baanwerkers alles opgeruimd… Uw droom is niet in gevaar”

Zou de spoorweg naar Venetië op tijd weer vrij zijn……..



Testen JSF pre-prototype AA-1
Planning eerste vlucht :
Eerste plan : 2005
Na replan : aug. 2006
Werkelijk : dec. 2006

Plandoel : basistesten
100-150 vluchten tussen 
Aug-06 en Mrt-08
(6-8 vluchten/maand)
Gerealiseerd: 41 vluchten
Achterstand : ca. 12 mnd.

Mei-2007 ernstige storing EHA-systeem; 
toestel staat daarna tot december stil. 
Herontwerp o.a. EHA gerapporteerd op 
honderden miljoenen (Bloomberg aug-07)
StasDef misleidend: MINIMALE storing 

StasDef Mei 2008 aan Kamer:
Geen achterstand……. (onjuist dus)
(en misleidend: tot Dec-08 150 vluchten)

En dit is nog niet eens productie
representatief toestel !!!

Gevolgen in JSF ontwikkelfase : achter op planning
Testprogramma
tot 2012 moet nog
Ca.6000 vluchten zijn !

Autofabriek bouwt nieuw model 
en na 3000 km testritjes al begint
Productie. Voorstelbaar? Kopen ?



Testen vliegend laboratorium

Testen zou hier mee verder
gaan volgens Defensie; feit
is dat pas 7-dec-2007 de
eerste missie testvlucht
plaats vond (jaar te laat).
Begin januari nog 
steeds niet volledig 
geconfigureerd…
Op dit moment in hangar
voor verdere ombouw.

Defensie rapporteert Kamer
alsof niets aan de hand…

Gevolgen in JSF ontwikkelfase : achter op planning 



Dit is in 2012 bij JSF ook mogelijk !
Boeing Statement on 787 Center Wing Box   
(Source: Boeing Co.; issued March 20, 2008)

EVERETT, Wash. --- It is a normal part of the development of a new airplane to 
discover need for improvements, and that is what we are experiencing on the 787. 
The robust test process in place on the 787 program has confirmed the majority of 
our designs but we have found the need for some improvements. 

The center wing box issue has been addressed. The fix is being installed on
Airplanes 1-6 in the Everett factory. Installations have begun on the four airplanes
currently in Final Assembly. All airplanes after Airplane 7 will have the solution
incorporated from the beginning. 

. The test process is working when issues are discovered and we are reacting
appropriately by implementing normal design validation and fixes when we find
issues.

In geval ze bij JSF in 2012 nog structuurfouten vinden met testen,
zou dit betekenen dat de >100 JSF’s die dan al klaar of in aanbouw
zijn, uit elkaar moeten, hersteld, herbouwd. (of verdoezelen….)

Met enorme vertraging en kosten ! Dit risico is reëel aanwezig.

Gevolgen in JSF Ontwikkelfase : grote risico’s 

Door overlap test+productie



JSF : project historie

2012-20152012-20132010-20122010IOC datum 
(operationeel)

20102009200820071st levering 
operation. JSF

$102,3M$82M$69Mn/aJSF per unit
(ex ontw.kst.)

$299B$245B $233Bn/aTotaal (in 
miljard US$)

$249,9B$199,8B$196,6Bn/aProcurement

(productie)

$48,9B *$44,8B$34,4B$24,8SDD fase

(ontwikkeling)

2443244328522978Aantal (USA)

Dec. 2007December 2003

(herplanning)

October 2001

(SDD start)

November 1996 
(progr.start)

3 jaar
uitloop

48 %
duurder

Afname
aantal
onder
druk….

Verder uitloop waarschijnlijk

Gevolgen in JSF Ontwikkelfase : dramatische kostenstijging 

verdubbeld



Vertel alles, maar wel in 
het Italiaans….

Hier uw Reisleider: “De verblijfkosten in Venetië, tegen prijspeil 2002, 
in oude Italiaanse Lires, en exclusief beddengoed, ontbijt, toeristenbelasting,
Zijn nog hetzelfde als in de folder”.
Hier kunnen alleen kosten, door mij nader vast te stellen nog bij komen.
Die prijs garandeer ik, want die wordt voor een week met ieder afgesproken.



JSF : life cycle cost
• Kosten per vlieguur F-35A nu al hoger geschat dan

F-16 (verdubbeld t.o.v. vorige berekening, op basis 
cijfers US Ministerie Defensie, 2007; zie GAO mrt-08)

• Oorzaak: bijgestelde onderhoudskosten, hogere 
brandstofgebruik, werkt door vanwege hogere 
brandstofprijs; meer personeel nodig; hogere kosten 
logistieke system…….  

• Heeft grote gevolgen voor berekeningen die ten 
grondslag liggen JSF keuze Nederland !

Schijn antwoord:  ? PBL=performance bases logistics
Maximaal gebonden aan leverancier; tot in 2050

Blijvend operationeel gevolg 2020-2050  



JSF project kosten
• Verdere kosten toename waarschijnlijk
• Alleen al US$23 miljard extra in 2006/2007 
• Prijs per unit  sterke toename = minder afzetkansen
• Ontwikkelkosten nu al verdubbeld 

(komt nog extra jaar bij…..)
Informatie bronnen :

http://www.jsfnieuws.nl/?page_id=62 (begroting)
http://www.jsfnieuws.nl/?page_id=61 (congres e.d.)
http://www.jsfnieuws.nl/?page_id=68 (US rekenkamer)

• Tip : vergelijk 2003 met 2007

Blijvend gevolg : aanschafkosten 

UITERAARD GEVOLGEN VOOR
AANSCHAFPRIJS en GEBRUIK



JSF : beloofde aantal niet te halen

• 2001 : 5.000 tot 6.000 stuks genoemd
(Nederlandse industrieproject op gebaseerd)

• US : eerst 2458 tot 2028, Nu 2458 tot 2034; (wat ver 
vooruit gedacht; JSFs die in 2034 bij de USA in dienst 
komen zullen dan vliegen tot 2070 ….)

• Aantal USA zal eerder < 1600 worden.
• Aantal bij partners van 650 naar < 500. 
• Analyse internationale relevante fighter markt tot 2028: 

hooguit markt voor 1.000 stuks.

Verwacht productie aantal tot 2030 : < 3000 !

Blijvend gevolg 2020-2050 

Gevolg voor aanschafprijs en industrie



USAF jachtvliegtuigen in 2020:  50%

2350

0 

101

340

1244

224

441

2008

00220F-15C/D Eagle

110011751767Totaal

600375142F-35A

175180185F-22 Raptor

175190320A/OA-10 (grondaanval)

50240700F-16 (multi role)

100190200F-15E Strike Eagle

202520202015

Indien geen verdere
vertraging én geen
budgetproblemen…

USA eigen thuisland verdeding onder druk
USA coalitieoorlogen onmogelijk

50% van 2008

Blijvend gevolg 2020-2050, deels door externe/andere oorzaken  : 



Zullen we even stoppen 
machinist, en kijken…….

Aardverschuiving. Geblokkeerde rails. Dreigend ravijn.
Mensen met rode vlaggen langs de kant
Waarschuwende rode seinen.

Maar de trein dendert onverminderd verder…
Reizigers: “Machinist, we kunnen toch even stoppen, 
Uitzoeken of het waar is? Stelt u voor dat het zo is.

Machinist: “Mensen, vertrouw blindelings op uw reisleider.
Hij wordt er voor betaald. De droom.”



Eerste vlucht “ons” type JSF: F-35A

• Eerste vlucht circa maart 2009 (> jaar te laat); dit 
4e tijd schema CTOL prototypes, nu ook al weer 
13-18 maanden uitloop…

• Over IOT&E fase (waar Nederland 2 
testtoestellen voor wil) is in feb.2006 al door 
US/UK gerapporteerd: start > sept. 2012

• Beslissing IOT&E veilig en probleemloos uit te 
stellen

Staatssecretaris Defensie schrijft op 29-2-2008 aan Kamer : 
“De IOT&E is gepland in de periode 2011 tot 2013”. 
Dit is dus strijdig met wat US defensie meldt en haalbaar is !!
Deelname kost kwart miljard + kan uitgesteld worden

Gevolgen voor ons JSF project



En mag ik uitstappen?

Machinist, mag ik uitstappen?
Nee, in uw ticket staat, u heeft zich verbonden
te gaan…..

Machinist, mag ik in uw JPO treincockpit kijken
en weten, zien wat u weet, ziet?
Nee, dat laten de voorschriften niet toe.

Volg, volg de reisleider nu maar.



De trein naar Venetië

De reizigers. Gezond verstand. Even stopzetten.

Goed kijken. Luisteren. De trein kan altijd nog verder.

Verlangend naar uw droom? 
Bang voor een drama ?



Trein naar Venetië, vragen?

Heeft de trein naar Venetië een noodrem ?



Johan Boeder: de Motivatie

Als vrij en onafhankelijk burger :
kennis inzetten voor algemeen nut, zonder politieke binding
kennis: >30 jaar in luchtvaart, > 30 jaar in systeemontwerp, software,
w.o. on-board systemen, auto-identificatie, industrieel, etc.

Verontrust over democratisch gehalte
gebrek aan openheid en misleidende informatie in JSF dossier
transparantie hart van democratie en debat

Bezorgd om juiste besteding belastinggeld

Bezorgd om onze nationale veiligheid en defensie
bij JSF gaat het wel om lange termijn toekomst van onze defensie

Een van de mannen met een RODE vlag



Gebaseerd op feiten
• Vanwege tijd: alleen topje van de ijsberg

in dit complexe / onoverzichtelijke dossier

• Elk element kan ik onderbouwen met 
voldoende bronnen en referenties

• Later vragen daarover: neem contact op 
met me Johan Boeder op mailadres 
jobo@beversoftware.nl

Een van de mannen met een RODE vlag


