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REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN

BERICHT VAN DE REGIMENTSCOMMANDANT

Na mijn opleiding aan de KMA heb ik di-
verse functies vervuld bij ondermeer het
(toenmalige) 106 Vbdbat en op het (toen-
malige) VOC. Na mijn cursus Stafdienst en
een functie bij de Landmachtstaf ben ik voor
een periode van bijna 3 jaar werkzaam ge-
weest als Exchange Officer in de Verenigde
Staten. Bij terugkeer werd ik hoofd van de
sectie Implementatie Ondersteuning bij het
pas opgerichte C2 Support Centre. Tot slot
heb ik als projectofficier bijgedragen aan de
oprichting van het NATO C2 Centre of Ex-
cellence en daar heb ik de afgelopen 3 jaar
met veel plezier gewerkt. Kortom, na mijn
reguliere operationele Verbindingsdienst-
functies heeft het accent altijd op de onder-
steuning vande commandovoeringgelegen.
Deze functies waren allen buiten hetWapen
van de Verbindingsdienst, maar hadden er
altijd wel een directe relatie mee. Na mijn
uitzending naar HQ RC-South in Afghani-
stan vorig jaar, is dan nu de tijd aangebro-
ken voor een nieuwe functie. Dit keer zijn
het zelfs twee functies, die met elkaar ver-
bonden zijn.

Als Commandant van de School Verbin-
dingsdienst (SVBDD) heb ik de mogelijk-
heid om direct een bijdrage te leveren aan
de opleidingen, training en kennismanage-
ment ten behoeve van het personeel van de
Verbindingsdienst. En dat zijn nog altijd de
meest cruciale bouwstenen van onze orga-
nisatie. We zijn het verplicht aan ons perso-
neel om op deze gebieden kwaliteit te leve-
ren ter voorbereiding van complexe
toekomstige missies. Ik zal me daar voor in-
zetten.

Wat de toekomst ook zal brengen, onze taak
blijft heel duidelijk bestaan. Inmiddels heb-
ben we wel geleerd dat we het niet alleen
moeten hebben van het in bedrijf stellen en
houden van ‘technische’ netwerken. Ook
kennis -ensocialenetwerkenspeleneenmin-
stens zo belangrijke rol. De functies van de
SVBDD en het Regiment zijn hierin heel
herkenbaar en belangrijk. In onze samenle-
ving staat het individu meer en meer cen-
traal, maar binnen ons bedrijf – en zeker tij-

dens missies - moeten we het bovenal van
vakkennis, teamspirit en wederzijds ver-
trouwen hebben, waarbij we onze historie
en tradities nooit mogen vergeten. Het Re-
giment staat niet alleen voor traditie, her-
denkingen en beëdigingen. Het biedt dat
benodigde platform om gezamenlijk te stre-
ven naar saamhorigheid, collegialiteit en een
gemeenschappelijke visie op de toekomst.
Laten we hier gebruik van maken, alleen op
diemanierkunnenweonverwachte situaties,
reorganisaties, etc. op eengoedemanier aan.

De grootste uitdaging voor de komende pe-
riode is uiteraard de verhuizing van de
SVBDD en Regiment naar Amersfoort. In
de huidige planning verhuist de SVBDD
begin november naar een schitterend ge-
bouw. Natuurlijk gaat dat gepaard met de
nodige ‘kinderziektes’, maar uiteindelijk zal
dat een enorme stap vooruit betekenen. Bo-
vendien is het niet ‘slechts’ een verhuizing,
maar ook een verdere inbedding in hetOTC
Manoeuvre. We moeten ons daar op een
goede wijze presenteren en gezamenlijk on-
ze aanwezigheid in Amersfoort verder vorm
geven.Niet alleenmetdeSVBDD,maarook
voor wat betreft het Regiment.

Helaas is het op dit moment nog steeds niet
duidelijk waar de Historische Verzameling
(het ‘museum’) van het Re-
giment moet worden on-
dergebracht. Hoewel de
plannen al lange tijd tot in
detail gereed zijn, ontbre-
ken de financiële middelen
om het beoogde gebouw B
in Amersfoort – tijdig - tot
Regimentsgebouw te ver-
bouwen en in te richten.
Hierdoor heeft onze Histo-
rische Verzameling vanaf 1
januari 2011 geen dak meer
boven het hoofd; komt er
geen Regimentszaal, en ko-
men er geen werkruimtes
voor de vrijwilligers van de
Stichting Regiment. De ge-
volgen hiervan worden op

dit moment verder in kaart gebracht en ik
zal u hierover op de hoogte houden. De re-
alisatie vande verhuizing vanhetmonument
en onze Leeuw lijkt wel haalbaar, maar ook
hier zijn nog enige hobbels te nemen. Kort-
om, er is nog genoeg te doen voordat onze
nieuwe ‘vlaglocatie’ van het Regiment vorm
zal krijgen.

U mag van mij verwachten dat ik me volle-
dig zal inzetten voor de belangen van de
SVBDD en het Regiment. Gelukkig word ik
daarbij gesteund door mijn gezin, collega’s
en vrijwilligers. Maar bovenal reken ik ook
op uw professionaliteit en betrokkenheid bij
de diverse activiteiten die jaarlijks worden
georganiseerd. Ik hoop u daar regelmatig te
ontmoeten !

Luitenant-kolonel Jaap de Feiter
Commandant van het Regiment Verbin-
dingstroepen
Commandant School Verbindingsdienst

Op 1 juli 2010 heb ik officieel de functies van Commandant School Verbindings-
dienst en Commandant Regiment Verbindingstroepen van lkol C.T. Jongerius
overgenomen. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iedereen die deze
bijzondere dag heeft bijgewoond of heeft ondersteund hartelijk te bedanken.
Ook van mij of van de regimentsadjudant mag u regelmatig een bijdrage in In-
tercom verwachten. Door de zomervakantie wil ik dit keer volstaan met een
korte introductie en kort ingaan op de status van de verhuizing van School en
Regiment.


