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Hier ligt het dan, mijn eerste hamer-
stuk als uw nieuwe voorzitter. Ik ben
wel eerder voorzitter geweest van een
vereniging, maar nog niet eerder van
een vereniging met zo’n mooi blad met
hamerstukken. In tegenstelling tot
mijn voorganger schrijf ik dit hamer-
stuk op de bank terwijl de regen ge-
staag valt en niet in een vliegtuig op
weg naar een exotisch oord.

Als eerste wil ik graag nogmaals mijn dank
uitspreken aan kol Geerlof Kanis, die onze
vereniging de afgelopen jaren heeft geleid.
Ik weet me gelukkig verzekerd van zijn ken-
nis en ervaring aangezien hij nog enige tijd
aanblijft als bestuurslid. Ook wil ik de an-
dere aftredende bestuurleden bedanken
voor hun inzet voor de vereniging de afge-
lopen jaren: kol b.d. Koos Willems als vice-
voorzitter en maj Marcel Wolfs, die zo lang
penningmeester is geweest, dat hij zich niet
preciesmeer kon herinnerenwanneer hij be-
gonnen is. Ik ben blij datmaj Paul Kerkhoffs
het penningmeesterschap heeft overgeno-
men voor de komende tijd. De feitelijke
overdracht zal nog even op zich laten wach-
ten, omdat Paul eerst nog op uitzending
gaat.

Mijn verwachtingen voor de komende pe-
riode zijn dat de vereniging er een zal blij-
ven waarbij vakmanschap, collegialiteit en
gezelligheid de boventoon blijven voeren en
waarbij het ledental ten minste hetzelfde
blijft,maar bij voorkeurnogzal groeien.Het
deed me dan ook genoegen om veel jonge-
re collega’s te zien op de ALV en het sym-
posium. Dit kunnen we als bestuur niet al-
leen voor elkaar krijgen, maar daar hebben
we de hulp van u allen bij nodig. Gezellig-
heid kun je nooit organiseren, laat staan af-
dwingen, maar we kunnen er wel de rand-
voorwaarden voor scheppen door het
organiseren van socials. Vakmanschap en
collegialiteit worden vooral ingevuld door
artikelen in ons blad Intercom en door het
organiseren van symposia.

Dat brengt me bij het symposium ‘4 jaar Af-
ghanistan’. Met zijn allen kunnen we terug
blikken op een geslaagd symposium. Het is
een onderwerp dat veel mensen aanspreekt
omdat ze er zelf geweest zijn, of omdat ze
er nog naar toe gaan, of omdat er vrien-
den/collega’s zijn geweest, of omdat het de
meest ingrijpende inzet vanDefensie is sinds
de Tweede Wereldoorlog. Er moesten zelfs

extra stoelen worden neergezet, aange-
zien niet iedereen aanvankelijk een zit-
plaats had. Diverse collega’s hebben
hun persoonlijke ervaringen op het ge-
bied vanC2-ondersteuninguit c.q. over
Afghanistanmet ons gedeeld op het ge-
bied van operatiën, inlichtingen, perso-
neel en materieel. Het waren enthou-
siaste verhalen, waaruit niet alleen liefde
voor het vak bleek, maar ook het vak-
manschap waar we naar streven. Er
kwam ook duidelijk naar voren dat we
ons vaak (te) bescheiden opstellen en
dat we best wat meer openlijk trots mo-
gen zijn op wat we doen.

Maar commandovoeringsondersteu-
ning is geen doel op zich. We doen het
voor de commandant in het veld; die
voert het commando en die moet daar-
bij maximaal ondersteund worden, zo-
dat op een efficiënte manier de juiste ef-
fecten worden bereikt. We waren dan
ook erg blij dat genmM.C. de Kruif be-
reid was om zijn ervaringen als com-
mandant van het Regional Command
Southmet ons te delen. Hij wist de hele zaal
te boeien met een openhartig verhaal over
het aansturen van een multinationale for-
matie van initieel 20.000 en later zelfs
40.000 man sterk en het opereren in een
multiculturele omgeving. Het symposium
werd afgesloten met een aantal lessons iden-
tified, want hoe goed we ons werk nu ook
doen, wemoeten er ook voor zorgen dat het
in de toekomst minstens even goed blijft.
Dat kan alleen door kritisch naar onszelf te
kijken en te blijven onderzoeken wat beter
zou kunnen, of zoals Commandant Land-
strijdkrachten dat verwoordt: “Beter wor-
den door goed te blijven”.

Gezien het succes van dit symposium, maak
ik meteen van de gelegenheid gebruik om
het najaarssymposium al vast onder uw aan-
dacht te brengen. Het onderwerp van het
symposium isCyberOperations en zal plaats
vinden in het Officierscasino te Soesterberg
op 28 september. Cyber Operations klinkt
voor velenmisschien als de ‘ver vanmijn bed
show’ maar het is actueler en het komt meer
voor dan menigeen denkt en dan we zou-
den willen. We zijn druk bezig met de or-
ganisatie en hebben de Hoofddirecteur In-
formatievoorziening en Organisatie, genm
K.A. Gijsbers, bereid gevonden om tijdens
het symposium zijn gedachten hierover met
ons te delen.

Een andere, jaarlijks terugkerende, gebeur-
tenis is de zomervakantie. Traditioneel pak-
ken veel mensen hun koffers om ver van huis
iets anders te doen dan de dagelijkse werk-
zaamheden, de mentale accu weer op te la-
den om vervolgens vol goede moed weer te
beginnen met ons altijd interessante en uit-
dagende werk. Er zijn ook collega’s die al
beginnen met het inpakken van de koffers,
maar die niet terug zullen keren op hun hui-
dige werkplek. Ik doel hierbij op de mensen
van de School Verbindingsdienst, van ons
‘Museum’ Verbindingsdienst, van het
C2 Support Centre en het C2 Centre of Ex-
cellence. Zij zullen de koffers pakken om de
garnizoensstad Ede voorgoed te verlaten en
hun werk in Amersfoort of Utrecht voort te
zetten.

Voor het zover is, hebben we eerst nog on-
ze social op 1 juli, aansluitend aan de Regi-
mentssportdag in Garderen. Ede is natuur-
lijk onze bakermat, maar al sinds vele jaren
zitten er eenhedenvandeVerbindingsdienst
in Garderen en ik neem aan dat - net als ik
- velen van u daar ooit hebben gediend. Ik
hoop daar velen van u te mogen ontmoe-
ten.

Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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