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Generaal-majoor
vlieger T.H.W. (Theo)
Ten Haaf

Generaal-majoor Ten Haaf begon zijn loopbaan bij de
Koninklijke Luchtmacht in 1979. In 1980 werd hij gebrevetteerd
als helikoptervlieger. Tijdens zijn carrière bij de Luchtmacht
heeft hij bij diverse helikoptersquadrons van de Luchtmacht
gevlogen op de Alouette III, Bolkow 105 en de AH-64 Apache
helikopter. Hij is in de jaren tachtig lid en teamleader geweest van
het helikopterdemonstratieteam ‘ the Grasshoppers’. Generaalmajoor Ten Haaf heeft tevens drie jaar bij de Belgische Luchtmacht
gevlogen als vlieginstructeur op de SF-260M Marchetti en hij is
liaison officier geweest bij de 4e Nederlandse Divisie en bij de 11e
Luchtmobiele Brigade.
In 1994 is de Generaal-majoor Ten Haaf kort uitgezonden geweest
naar Bosnië en in 1995 volgde hij de Hogere Staf Vorming (HSV) aan
het Instituut Defensie Leergangen. Na zijn HSV werd hij benoemd
als squadroncommandant van het 301 Squadron. Dit squadron was
het eerste squadron dat werd omgevormd om te vliegen met de AH64 Apache gevechtshelikopter en heeft aan de wieg gestaan van de
hedendaagse Apache operaties van de Koninklijke Luchtmacht.
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Na zijn operationele tours is Generaal-majoor vlieger Ten Haaf
werkzaam geweest op de toenmalige Luchtmachtstaf, eerst als
planner en later als Hoofd Afdeling Helikopter Operaties. In deze
periode werd hij direct voorafgaand en tijdens de Kosovo oorlog
uitgezonden naar Macedonië en Albanië. Generaal-majoor Ten
Haaf is Commandant Vliegbasis Soesterberg geweest van 2002
tot 2005. Daarna was hij werkzaam op de Defensiestaf als Hoofd
Planintegratie en Investeringen bij de Directie Operationeel Beleid,
Behoeftestellingen en Plannen. Van oktober 2007 tot medio januari
2008 is hij uitgezonden geweest naar Kandahar, Afghanistan waar
hij de functie van Commandant 1 (NLD) Air Task Force heeft vervuld.
Op 24 januari 2008 werd hij benoemd tot Commandant van de
Vliegbasis Gilze Rijen en per 4 juli 2008 tot Commandant van het
Defensie Helikopter Commando..
Vanaf augustus 2012 tot november 2015 was Generaal-majoor
ten Haaf werkzaam als Plaatsvervangend Directeur Operaties bij
de Defensiestaf op het Ministerie van Defensie. In deze functie
was hij namens de Commandant der Strijdkrachten belast met
de planning, voorbereiding en supervisie op alle operaties
van Defensie in zowel buiten- als binnenland. Ook adviseerde
hij de Commandant der Strijdkrachten terzake. In 2014 was

04-12-18 15:32

Generaal-majoor Ten Haaf belast met de operationele leiding
over de defensiebrede inzet en ondersteuning aan de Nuclear
Security Summit. Ook was hij operationeel leider over de inzet en
ondersteuning van Defensie in het kader van de MH-17 vliegramp.
In het kader hiervan is hij onderscheiden met het Ereteken van
Verdienste in Goud van het Ministerie van Defensie.
Van januari 2016 tot september 2017 was de Generaal-majoor
ten Haaf werkzaam als Defensie-attaché in de Verenigde Staten.
Per september 2017 werd hij benoemd tot Projectleider, en per 5
december 2018 tot Commandant NLD Special Operations Command
met de daarbij behorende bevordering tot Generaal-majoor.
Generaal-majoor Ten Haaf is getrouwd en heeft drie kinderen. Zijn
hobby’s zijn zweefvliegen, krijgsgeschiedenis en jagen samen met
zijn hond Indy.
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