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DDuurriinngg  aa  ccoonnfflliicctt  iinn  wwhhiicchh  aaiirr  ppoowweerr  ccoommeess  ttoo  tthhee
ffoorree,,  eenneemmyy  aaiirr  ddeeffeennsseess  mmuusstt  bbee  ssuupppprreesssseedd  ssoo  tthhaatt
ssttrriikkee  aaiirrccrraafftt  ccaann  wwoorrkk  mmoorree  ssaaffeellyy  wwiitthhiinn  aa  hhoossttiillee

aaiirrssppaaccee..  CCaarrrriieerr--bbaasseedd  NNaavvyy  aanndd  MMaarriinnee  CCoorrppss  EEAA--66BB
PPrroowwlleerr  ssqquuaaddrroonnss  nnooww  hhaavvee  aa  llaanndd--bbaasseedd  ccoouunntteerrppaarrtt  iinn
tthhaatt  mmiissssiioonn::  ffoouurr  jjooiinntt,,  oorr  ““ppuurrppllee,,””   llaanndd--bbaasseedd  eexxppeeddii--
ttiioonnaarryy  ssqquuaaddrroonnss  wwhhiicchh  iinncclluuddee  AAiirr  FFoorrccee  ppeerrssoonnnneell  iinn
tthheeiirr  ccoommpplleemmeenntt..

EElleeccttrroonniicc  AAttttaacckk  SSqquuaaddrroonnss  ((VVAAQQss))  112288,,  113333,,  113344  aanndd
114433  ddeeppllooyy  ffoorr  tthhrreeee--mmoonntthh  ppeerriiooddss  ttoo  sshhoorree  ssttaattiioonnss,,  ccoomm--
ppaarreedd  ttoo  tthheeiirr  fflleeeett  ccoouunntteerrppaarrttss’’   ssiixx--mmoonntthh  ccaarrrriieerr  ddeeppllooyy--
mmeennttss..  TThheeyy  rreecceeiivvee  tthhee  ssaammee  ttrraaiinniinngg  aass  fflleeeett  EEAA--66BB
ssqquuaaddrroonnss  tthhrroouugghh  tthhee  fflleeeett  rreeaaddiinneessss  ssqquuaaddrroonn,,  VVAAQQ--112299,,
iinncclluuddiinngg  ccaarrrriieerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..

TThheessee  ““ppuurrppllee””   PPrroowwlleerr ssqquuaaddrroonnss  ccoommbbiinnee  tthhee  llaanndd--
bbaasseedd  eexxppeerrttiissee  ooff  tthhee  AAiirr  FFoorrccee  wwiitthh  tthhee  mmaarriittiimmee  eexxppeerrttiissee
ooff  tthhee  NNaavvyy,,  pprroovviiddiinngg  ggrreeaatt  fflleexxiibbiilliittyy  ffoorr  tthhee  nnaattiioonnaall  ccoomm--
mmaanndd  aauutthhoorriittyy  iinn  ttiimmeess  ooff  ccrriissiiss..

EA-6B Prowlers of VAQs 128 and 129 fly formation on a KC-10A
Extender tanker from Travis AFB, Calif., during Operation Red Flag.



TThhee  iinntteeggrraattiioonn  ooff  AAiirr  FFoorrccee  ooffffiicceerrss
iinnttoo  tthhee  EEAA--66BB  ccrreeww  aalllloowwss  aa  ccoommbbiinnaa--
ttiioonn  ooff  eexxppeerrttiissee  ttoo  bbeesstt  ppeerrffoorrmm  tthhee
mmiissssiioonn..  ““HHaavviinngg  aaiirrccrreeww  iinn  oouurr
ssqquuaaddrroonn  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  sseerrvviicceess  aanndd
wwaarrffaarree  ssppeecciiaallttiieess  mmeeaannss  wwee  hhaavvee  aa
hheeaadd  ssttaarrtt  oonn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  nneeeeddss  ooff
tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppllaattffoorrmmss  wwee  pprrootteecctt  aanndd
ddiiffffeerreenntt  aapppprrooaacchheess  ttoo  uunnddeerrssttaannddiinngg
oouurr  oowwnn  mmiissssiioonn  ggooaallss  aass  wweellll,,””   ccoomm--
mmeenntteedd  LLCCddrr..  IIaann  AAnnddeerrssoonn,,  VVAAQQ--112288
ppiilloott..  TThheessee  ccoommbbiinneedd  ccrreewwss  ttrraaiinn  aass
tthheeyy  wwoouulldd  ffoorr  tthhee  fflleeeett,,  iinncclluuddiinngg  ccaarrrrii--
eerr  qquuaalliiffiiccaattiioonnss..  ““TThhee  sstteeeeppeesstt  lleeaarrnniinngg
ccuurrvvee  ffoorr  mmee  wwaass  ttoo  ttaakkee  mmyy  eexxppeerriieennccee
ffrroomm  llaannddiinngg  oonn  1100,,000000  ffeeeett  ooff  rruunnwwaayy
aanndd  ppuuttttiinngg  iitt  oonn  330000  ffeeeett  ooff  llaannddiinngg
ssuurrffaaccee  oonnllyy  7700  ffeeeett  wwiiddee,,””   ssaaiidd  ppiilloott
MMaajj  KKeenn  EEddwwaarrddss..  ““FFoorr  aann  AAiirr  FFoorrccee
gguuyy,,  ddooiinngg  tthhaatt  wwaass  aa  ttrriicckk..””

AAbboovvee,,  LLCCddrr..  MMiikkee  WWaallllss  ppiilloottss  aa  VVAAQQ--112288
PPrroowwlleerr oovveerr  NNeevvaaddaa  dduurriinngg  aa  rreecceenntt  RReedd
FFllaagg  eexxeerrcciissee..  RRiigghhtt,,  LLtt..  KKeenntt  MMaatthheess  iinn
tthhee  eelleeccttrroonniicc  ccoouunntteerrmmeeaassuurreess  ooffffiicceerr
((EECCMMOO))--22  sseeaatt  rreevviieewwss  mmiissssiioonn  nnootteess
wwhhiillee  ffllyyiinngg  ooffff  tthhee  ccooaasstt  ooff  WWaasshhiinnggttoonn
ssttaattee..  EECCMMOO  dduuttiieess  iinncclluuddee  nnaavviiggaattiioonn,,
rraaddaarr  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  jjaammmmiinngg  aanndd
fflliigghhtt  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  aass  wweellll  aass  ccoonnttrrooll--
lliinngg  tthhee  ffiirriinngg  ooff  hhiigghh--ssppeeeedd  aannttiirraaddiiaattiioonn
mmiissssiilleess..  
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“Unlike the Prowler’s role in the fleet, the expeditionary EA-6Bs are now
protecting huge strike packages over land, and that is where Air Force
crew members have a lot of experience.”—Maj. Ken Edwards, USAF



TThhee  eexxppeeddiittiioonnaarryy  ssqquuaaddrroonnss  ppeerrffoorrmm  aa
sslliigghhttllyy  ddiiffffeerreenntt  mmiissssiioonn  tthhaann  tthheeiirr  fflleeeett
ccoouunntteerrppaarrttss,,  aass  VVAAQQ--112288  EECCMMOO  CCaapptt..
RRoobbeerrtt  ZZaabbeell,,  UUSSAAFF,,  eexxppllaaiinnss::  ““TTrraaddiittiioonnaall
PPrroowwlleerr ssqquuaaddrroonnss  aarree  mmoorree  ffooccuusseedd  oonn  aannttii--
sshhiipp,,  mmiissssiillee  ddeeffeennssee  aanndd  rroolleess  aatt  sseeaa..  OOuurr
pprriimmaarryy  ffooccuuss  aass  aann  eexxppeeddiittiioonnaarryy  uunniitt  iiss
ffoorrccee  pprrootteeccttiioonn  aanndd  bbrriinnggiinngg  ddoowwnn  aann
eenneemmyy''ss  iinntteeggrraatteedd  aaiirr  ddeeffeennssee  ssyysstteemm  wwiitthhiinn
aa  ccaammppaaiiggnn  sscceennaarriioo..””   

AAbboovvee,,  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  ccaarrrryy  tthhee  hhiigghh--ssppeeeedd  aannttiirraa--
ddiiaattiioonn  mmiissssiillee  ggiivveess  tthhee  EEAA--66BB  PPrroowwlleerr aa  ppootteenntt
ooffffeennssiivvee  ccaappaabbiilliittyy  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  iittss  rraaddaarr--jjaamm--
mmiinngg  pprroowweessss..  LLeefftt,,  mmaannyy  ooff  tthhee  AAiirr  FFoorrccee  mmeemm--
bbeerrss  ooff  NNaavvyy  eexxppeeddiittiioonnaarryy  ssqquuaaddrroonnss  hhaadd  pprreevvii--
oouussllyy  fflloowwnn  aa  ssiimmiillaarr  mmiissssiioonn  iinn  tthhee  EEFF--111111AA
RRaavveenn..
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