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CATEGORIE ‘EXTERNE SAMENWERKING’
DeVerenigingOfficierenVerbindingsdienst kent in de categorie Ex-
terne Samenwerking de publiciteitsprijs INTERCOM 2009-2010
toe aan de heer M. Meinster (SkyDec, SkyXS) s.s.t.t. voor het arti-
kel GPS-storen, een zaak die ons allemaal raakt (Intercom 2010-4).

CATEGORIE ‘VERBINDINGSDIENST HISTORIE EN
TRADITIE’
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst kent in de categorie
Verbindingsdienst Historie en Traditie de publiciteitsprijs INTER-
COM 2009-2010 toe aan maj b.d. P. Yska voor het artikel Veld-
maarschalk Rommel en zijn invloed op de verbindingen in de KL na
WO II (Intercom 2009-2).

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

INTERCOM AWARDS 2009-2010

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
Het artikel kenmerkt zich door een uiterst pakkende en tot le-
zen uitnodigende titel: “GPS-Storen, een zaak die ons allemaal
raakt”. In de inleiding maakt de auteur ons direct duidelijk dat
we mogen rekenen op een volledig op de doelgroep Intercom-
lezers afgestemd artikel. De schrijver is immers in actieve dienst
bij het Ministerie van Defensie is geweest. Van introductie tot
conclusievorming wordt de lezer in een prettig en soepel lezend
verhaal als het ware meegenomen in de wereld van het GPS- do-
mein. Boeiend en verklarend is de auteur bereid inzicht te ver-
schaffen en kennis te delen omtrent de mogelijkheden en on-
mogelijkheden rond de functionaliteit, toepassingen en
beperkingen van het gebruik van GPS. Het aspect storen van
GPS wordt stapsgewijs met voorbeelden van praktische toepas-
singen en zelfs reële dreiging gevisualiseerd. Naast de overtui-
ging dat GPS in de burgermaatschappij een cruciale, zelfs on-
misbare rol speelt, slaagt de auteur er ook in om de militaire
toepassingen in het operationeel domein, voor een ieder en de
‘verbindelaar’ in het bijzonder, helder uiteen te zetten.

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:

Het op een voortreffelijke wijze beschrijven van de bijzondere
relatie tussen veldmaarschalk Rommel en de verbindingen in de
Koninklijke Landmacht. Het artikel legt de link tussen de erva-
ringen van Rommel als legeraanvoerder en zijn gevechtsopera-
ties in Noord-Afrika en de vertaling van de Britse lessons lear-
ned in onze KL-verbindingsvoorschriften en procedures. Goed
leesbaar, relevant, origineel en uitdagend neemt de auteur de le-
zer mee op een indrukwekkende reis door de geschiedenis.

De artikelen uit Intercom 2009-2010 zijn door de leden ge-
waardeerd (via de internetstemming) en zijn door de vakju-
ry beoordeeld. In alle categorieën is de prijs toegekend en
daarnaast heeft de redactie gemeend een Redactieprijs toe te
kennen.
De vakjury Intercom Awards 2009-2010 bestond uit de ko-
lonels Jean-Paul Duckers en Gerdo van Oirschot, lkol Jaap
de Feiter en de heer John Akkerman.

De heer Meinster ontvangt de Award uit handen van de heer Akkerman (vakjury)

De maj b.d. Yska ontvangt de Award uit handen van lkol De Feiter (vakjury)
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CATEGORIE ‘VERBINDINGSDIENST
OPERATIONEEL’
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst kent in de categorie
Verbindingsdienst Operationeel de publiciteitsprijs INTERCOM
2009-2010 toe aan Kap M.A. Felius voor het artikel De operatio-
nele waarde van het BMS (Intercom 2009-3).

CATEGORIE ‘VERBINDINGSDIENST TECHNIEK’
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst kent in de categorie
Verbindingsdienst Techniek de publiciteitsprijs INTERCOM2009-
2010 toe aan H.J. van der Molen CISSP voor het artikel Rekenen
aan Malware (Intercom 2010-3).

REDACTIEPRIJS INTERCOM 2009-2010
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst kent de redactieprijs
INTERCOM 2009-2010 toe aan maj P.H.L.M. Cremers voor het
artikel Domein en taakveld van hetWapen van de Verbindingsdienst
(Intercom 2009-4).

Kap Felius met zojuist uit de handen

van kol Duckers ontvangen Award

De heer Van der Molen ontvangt de Award uit handen van kol Van Oirschot

(vakjury)

Maj Cremers ontvangt de Redactieprijs uit handen van lkol Saiboo namens de

Intercom-redactie

Kol Duckers (vakjury)

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
De kapitein Felius slaagt er in om met zijn helder geschreven ar-
tikel een brug te slaan tussen de technische theorie en de opera-
tionele werkelijkheid. Goed onderbouwd beschrijft hij hoe een
nieuw systeem als BMSontvangen en gebruiktwordt bij een ope-
rationele eenheid. Hiervoor worden duidelijke voorbeelden ge-
schetst die ook voor een breed publiek begrijpelijk zijn. Zijn ver-
handeling is positief kritisch en hij legt op professionele manier
de zere vinger op zwakke plekken. Zijn intentie is echter voort-
durend te streven naar een verbetering van het systeem zodat het
nog beter tot zijn recht komt. De schrijfstijl van kap Felius is dui-
delijk, en de opbouw van het artikel goed. Hierdoor leest het ar-
tikel prettig. De gebruikte illustraties sluiten aan bij de tekst en
werken verhelderend. Het artikel is begin 2009 geschreven en
ik daag hem uit om op basis van de laatste ervaringen zijn les-
sons noted te valideren aan de huidige versie van BMS en dit we-
derom te publiceren.

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
In het artikel Rekenen aan malware slaagt de schrijver er in een
actueel probleem dat ook Defensie raakt, de bedreiging van net-
werken door malware, te operationaliseren. Met behulp van een
eenvoudig mathematisch model maakt hij de relatie tussen mal-
ware, besmettingen en te nemen veiligheidsmaatregelen inzich-
telijk. Juist het evenwicht tussen theorie en praktijk maken het
artikel origineel. Daarnaast is het artikel goed gestructureerd,
voorzien van een aantal functionele figuren resp. formules en hel-
der geschreven.

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
Het artikel getuigt van een duidelijke visie op de rol en het taak-
veld van de Verbindingsdienst binnen het Landoptreden. Hij is er
in geslaagd om over een complex onderwerp met veel gevoelig-
heden een bijzonder heldere en boeiende bijdrage aan Intercom
te leveren. Het artikel trok de aandacht van velen, binnen en bui-
ten de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht. In die
zin heeft het artikel een belangrijke invloed gehad op het denken
over het domein en taakveld van de Verbindingsdienst. Na een
sterke analyse, beschrijft hij de essentie van C2-ondersteuning te-
gen de achtergrond van Network Enabled Capabilities.
Hij concludeert dat het domein en taakveld is verbreed. Aan de
klassieke kerntaken van de Verbindingsdienst: installeren, bedie-
nen en onderhouden, moeten de kerntaken analyseren en confi-
gureren worden toegevoegd.
Anno 2011 zijn de kerntaken analyseren en configureren onmis-
baar gebleken bij de inzet van BMS, bij het gereed stellen van de
grondluchtverbindingen en bij TITAAN.
Zijn bijdrage aan Intercom is een blauwdruk voor verandering, die
tot op de dag van vandaag een goed handvat biedt voor de toe-
komst van ons Wapen.


