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Als in december 2010 de laatste Intercom
van het jaar op de deurmat valt zijn alle ge-
nomineerden over de periode 2009-2010
reeds bekend. De eerste VOV-Social, op 10
februari 2011, zal in het teken staan van de
uitreiking van de Intercom Awards. Daar-
naast zal er tijdens die social ook uitgebrei-
de aandacht zijn voor de jaarlijkse Brein-
breker prijzen.

Op 10 februari 2011 worden tijdens de
VOV-Social de Intercom Awards uitgereikt
door leden van de vakjury. Om vier Awards
werd gedurende de afgelopen twee kalen-
derjaren gestreden.Net als de periode2005-
2006 en de periode 2007-2008 kent de pe-
riode 2009-2010 de categorieën:
‘Bedrijven’, ‘Historie & Traditie’, ‘Ver-
bindingsdienst operationeel’ en ‘Verbin-
dingsdienst techniek’.

Net als twee jaar geleden kan er via de web-
site worden gestemd, deze procedure is on-

veranderd en zelfs iets gebruikersvriendelij-
ker dan voorheen. Op de internetsite
www.vovklict.nl mag u binnen alle vier ca-
tegorieën één keer op één artikel stemmen.
Na de internet stemronde stemt een onaf-
hankelijke vakjury, rekening houdend met
uw voorkeurstemmen om tot een gewogen
totaal oordeel te komen. U kunt tot en met
14 januari 2011 stemmen via deze site.

De auteurs rekenen op uw stem en wij re-
kenen op uw aanwezigheid bij de VOV-

Social op 10 februari 2011, zodat we echt
in een gezellige ambiance deze ‘Intercom
Awards’ kunnen uitreiken. Als redactie zijn
we ervan overtuigd, dat dit mede dankzij uw
inbreng wederom kan leiden tot een mooi
event !!

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buiten-
dam

Iedere twee jaar worden er prijzen uitgereikt voor de beste artikelen in Intercom.
Deze ‘Publiciteitsprijzen’ worden uitgereikt tijdens een VOV-social, waarbij ex-
tra aandacht wordt besteed aan de waardevolle inbreng van onze leden aan In-
tercom.

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

DE INTERCOM AWARDS 2009 - 2010

Intercom Awards 2005-2006 Intercom Awards 2007-2008

1. Het bestuur van de VOV kent tweejaarlijks een ‘Award’ toe aan de schrijvers van

artikelen, gepubliceerd in één of meer van de verschenen nummers uit de twee

laatste jaargangen van het verenigingstijdschrift Intercom.

2. Deze ‘Awards’ worden toegekend in de categorieën:

- Historie en Traditie;

- Bedrijven;

- Verbindingsdienst techniek;

- Verbindingsdienst operationeel.

Indien de redactie Intercom van mening is dat een bijzonder artikel in aanmerking

komt voor een speciale ‘Award’, kan een redactieprijs worden toegekend.

3. Bij de beoordeling van de artikelen zullen de navolgende aspecten in beschouwing

worden genomen:

- originaliteit;

- kwaliteit van de informatie;

- leesbaarheid;

- schrijfstijl;

- toepassing en kwaliteit van de illustraties;

- eventuele noodzakelijke bewerking door de redactie;

- bereikbaarheid van een artikel voor de verschillende doelgroepen;

- beantwoording aan de doelstellingen van de VOV.

4. Voor de beoordeling zijn uitgesloten:

- inzendingen van leden van het bestuur of de redactie, voor zover deze onder

bestuurs- of redactionele verantwoordelijkheid zijn geschreven;

- artikelen die niet in eerste instantie voor Intercom zijn geschreven (b.v. artike-

len die eerder in een andere publicatie zijn verschenen en die vervolgens door

Intercom zijn overgenomen, wat moet blijken uit een aantekening in een voet-

noot bij het artikel);

- (verkorte) weergaven van ambtelijke berichten en mededelingen;

- korte mededelingen van informatieve aard bijvoorbeeld in de rubrieken ‘Re-

dactioneel’, ‘Hamerstuk’, ’Familienieuws’ en ‘Personalia’.

5. De redactie maakt voor elke categorie, met uitzondering van de categorie ‘redac-

tieprijs’, een nominatie van 5 artikelen. Deze nominaties zullen bekend worden

gesteld in Intercom en op de website VOV, waarbij de leden van de VOV per ca-

tegorie één voorkeur kenbaar kunnen maken.

6. Door het bestuur (subsidiair de redactie Intercom) van de VOV zal een vakjury

worden samengesteld, waarin ten minste zijn vertegenwoordigd: de redactie In-

tercom, de redactie website VOV en Naber Media Exploitatie B.V.. De overige

leden zullen door het bestuur VOV worden aangesteld, waarbij voldoende des-

kundigheid zal worden gewaarborgd.

7. De vakjury zal haar beoordeling en de daaruit voorkomende nominatie, waarbij

tevens rekening is gehouden met de mening van de lezers, schriftelijk meedelen

aan het bestuur VOV (subsidiair de redactie Intercom). Deze schriftelijke voor-

dracht zal tevens worden voorzien van een motivatie.

8. Het bestuur bepaalt de aard van de beloning en de wijze waarop deze wordt toe-

gekend. Bij voorkeur zal dit geschieden tijdens de voorjaar VOV-social.

9. De toekenning van de ‘Awards’ en de motivaties van de vakjury zullen in Inter-

com en op de website VOV worden gepubliceerd.

10. Over de uitslag zal geen correspondentie worden gevoerd.

REGLEMENT INTERCOM AWARDS



69INTERCOM 2010-4

GENOMINEERDE ARTIKELEN

CATEGORIE BEDRIJVEN
- Gps-storen, eenzaakdieonsallemaal raaktdoorMauriceMein-
ster, SkyDec (2010-4)

- Subnet relay door ir. Jacco van der Sluis en ir. RuudOverduin,
TNO (2009-1 Blz. 39)

- Datamigratie binnenSPEERbeheersbaardeheer JaapTimmers,
DMO, en de heer Lex de Lange, Informatica (2009-3 Blz. 27)

- Efficiëntie in opslag en beschikbaarheid door de heer Arnt de
Gier, NetApp (2009-2, Blz. 56)

- Intensivering DARESmilitaire samenwerking door de heer A.
Leisink, DARES (2010-2 Blz. 41)

CATEGORIE HISTORIE & TRADITIE
- DeKLdoetmeemetEOVdoor lkol b.dG.J.Huijsman (2009-
2 Blz. 23)

- Veldmaarschalk Rommel en zijn invloed op de verbindingen
in de KL na WO II door maj b.d. Peter Yska (2010-2 Blz. 27)

- Foto’s in het Museum Verbindingsdienst door maj b.d. Peter
Yska (2009-2 Blz. 60)

- De Koude Oorlogbunker in Bilthoven door lkol b.d. Lenco
van der Weel (2010-1 Blz. 29)

- Kolonel P.W. Scharroo: een singulier officier door maj b.d.
Peter Yska (2010-4)

CATEGORIE VERBINDINGSDIENST
OPERATIONEEL
- Manoeuvreren met BMS door maj Jeroen Kajuiter (2009-1
Blz. 30)

- Provinciaal Reconstructie Team6 doormajMetinÖge (2009-
2 Blz. 15)

- Domein en taakveld van de verbindingsdienst door maj Paul
Cremers (2009-4 Blz. 11)

- TFU C4I constateringen ven een passant door maj der mari-
niers Christ van Dinteren (2010-2 Blz. 13)

- De operationele waarde van het BMS door kap M.A. Felius
(2009-3 Blz. 9)

CATEGORIE VERBINDINGSDIENST TECHNIEK
- Vurig verlangen naar draadloze ad hoc netwerken door lkol
ing. Theo Sierksma en de heer ing. Teco Boot (2010-3 Blz.
13)

- Rekenen aan malware door de heer Henk-Jan van der Molen,
Hogeschool Wageningen (2010-3 Blz. 33)

- Techniek en ethiek, vragen bij onbemande wapensystemen
door dr. Peter Olsthoorn, NLDA (2010-4)


