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INLEIDING
In de eerste Intercom van dit jaar was in het 
artikel van majoor Bart van Zutphen al te 
lezen hoe de samenwerking tussen Noorwe-
gen en Nederland verloopt op het gebied 
van C4I en gaf majoor Collin van Loon een 
indruk van zijn ervaringen als student aan 
de Noorse Hogere Defensievorming. Elders 
in deze Intercom kunt u lezen over mijn 
deelname aan de Allied Officers Winter War-
fare Course 2012. Los van mijn deelname 
aan deze cursus staat mijn deelname aan het 
Ceremonial International Exchange pro-
gramma. In dit artikel ga ik nader in op en-
kele in oog springende verschillen tussen de 
organisatie van de Noorse verbindelaren en 
hun CIS bataljon en de Nederlandse colle-
ga’s. Ik sluit af met het Ceremonial Dinner 
en het Knight Soiree.

INTERNATIONALE DEELNAME
De Noren hebben net als wij diverse samen-
werkingspartners. Voor de Noorse verbin-
delaren ligt hierbij de focus op samenwer-
king met Britten en Nederlanders. Naast een 
Britse delegatie nam ook een Nederlandse 
delegatie deel aan het Ceremonial Interna-
tional Exchange programma.
De Nederlandse delegatie bestond uit de 
commandant van 101 CIS Bataljon, lkol 
Simons, het hoofd van de Sie 3 van het CIS 
Battalion, lkol Van Dijk, en uit luitenants 
Jans, De Bruijn, ondergetekende en sgt1 
Bertina. Tijdens de briefings en gesprekken 
zijn overeenkomsten, maar ook verschillen 
boven water gekomen.

VERschILLEN
Het Noorse leger is in enkele opzichten an-
ders dan het onze. Het bestaat uit één regu-
liere brigade met operationele eenheden en 
daarnaast uit enkele opleidingsinstituten, 
Special Forces en de Home Guard. De bri-
gade (Brigade North) bestaat voor 50% uit 
dienstplichtige militairen, die tijdens hun 
eenjarig dienstverband ook opgeleid moeten 
worden door de verschillende bataljons zelf. 
Na dit jaar is het mogelijk om beroepssol-
daat, -sergeant of -officier te worden.

In tegenstelling tot veel andere krijgsmach-
ten beschikt het Noorse leger niet over een 
onderofficiers (of NCO) korps. Na drie jaar 
de rang van sergeant te hebben gehad wordt 

iemand tweede-luitenant 
om vervolgens de Mili-
taire Academie te gaan 
doen. Hierdoor bestaat 
het Noorse leger voor 
een groot deel uit officie-
ren, waarvan de meesten 
een specialistenfunctie 
hebben, netwerkbeheer-
ders hebben daar bij-
voorbeeld de rang van 
kapitein. Door de steeds 
bredere internationale 
samenwerking hebben ze 
onderkend dat een on-

derofficierskorps voordelen met zich mee-
brengt, bijvoorbeeld in de hoeveelheid of-
ficierspecialisten die gecreëerd moet worden 
ten opzichte van de huidige hoeveelheid en 
de mogelijkheden die ontstaan in doorstro-
ming op specifieke kennisgebieden. Een 
eventuele omvorming gaat echter niet over 

één nacht ijs, het zal nog wel een aantal jaren 
duren voordat het vormen en vullen van een 
onderofficierskorps in de organisatie is door-
gevoerd en daarnaast ook door het personeel 
gedragen wordt. Het merendeel van de 
Noorse verbindelaren weet zich georgani-
seerd in het enige CIS bataljon waarover 
Noorwegen beschikt.

cIs BATALjON
Het CIS Bataljon is een van de bataljons van 
Brigade North, naast enkele manoeuvre ba-
taljons, een logistiek bataljon en diverse an-
dere ondersteunende eenheden. Het batal-
jon bestaat uit 650 militairen, waar van er 
ongeveer 165 beroepsmilitair zijn en de 
overige dienstplichtig. Ze zijn verdeeld over 
drie compagnieën die verschillende samen-
stellingen en doelstellingen hebben.

Evenals de Britse en de Duitse verbindelaren 
verzorgen de Noorse verbindelaren met hun 
CIS bataljon de volledige ondersteuning aan 
de staf. Van de bewaking, de beveiliging, en 
de opbouw van de commandopost tot en 
met de C2 ondersteuning aan de staf. Hier-
voor beschikt het Noorse CIS bataljon over 
geoormerkte Brigade HQ pelotons. Dat 
wijkt dus fundamenteel af van de taakverde-
ling die we in Nederland kennen tussen de 
Brigade Staf en Staf Verzorgingscompagnie 
en 101 CIS bataljon.

cEREMONIAL EXchANGE IN NORWAY

Het Noors-Nederlandse Army Cooperation Initiative (ACI) programma vormt de 
kapstok voor een breed scala aan Noors-Nederlandse ‘verbinding’ activiteiten. 
Van C4I uitwisselingsofficier, studeren aan de Noorse stafschool tot deel deel-
name aan de jaarlijkse Allied Officers Winter Warfare Course. Dit jaar is een nieu-
we activiteit toegevoegd: de Ceremonial International Exchange. Een meerdaags 
militair cultureel programma verzorgd door het Noorse Verbindingsregiment. In 
dit artikel een verslag van dat programma.
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cEREMONIAL DINNER
Het Norwegian Army Signals Corps Ceremo-
nial Dinner wordt voorafgegaan door een 
tweetal dagen van presentaties en bijeen-
komsten om met elkaar van gedachten te 
wisselen over velerlei onderwerpen, zoals de 
Vereniging Officieren Verbindingsdienst 
dat twee keer per jaar doet met onze sym-
posia. 

Omdat de reisafstanden in Noorwegen wat 
groter zijn dan in Nederland worden ook de 

verschillende sociale 
aangelegenheden en 
de jaarlijkse sportdag 
in dit lange weekend 
gecombineerd. Tij-
dens deze jaarlijkse 
sportdag, die enkel 
bestaat uit het traditi-
onele kleinterrein-
zaalvoetbaltoernooi, 
hebben wij als The 
Foreigners een ver-
dienstelijke vijfde 
plaats behaald. Na het 
sporten is het goed 
eten en drinken.

Na een voortreffelijk 
diner met rendier als 
hoofdgerecht werd 
het dessert aangevuld 

met een glas cognac. Cognac is van oudsher 
de traditionele drank voor officieren binnen 
het Noorse Leger, een traditie die wij zeker 
niet willen breken.

KNIGhT sOIREE
Buiten de cognac hebben wij van een aantal 
andere tradities mogen genieten. Vooraf-
gaande aan het diner vond het Knight soiree 
plaats. Elk Noorse regiment kent deze tra-
ditie van ridders (Knights); dit zijn officieren 
van het regiment die op een uitzonderlijke 
manier zijn opgevallen en hiervoor voorge-
dragen worden door een of meerdere an-
dere ridders. Na een schouwspel en opsom-
ming van feiten van ruim een kwartier per 
kandidaat volgt er een stemming en mag het 
regiment zich twee ridders rijker noemen. 
Het benoemd worden tot ridder is een grote 
eer en een erkenning van buitengewoon 
goed werk.

Tijdens het diner zelf komen vrijwel alle of-
ficieren van boven de rang van majoor aan 
het woord en worden zij zo in staat gesteld 
hun visie op het afgelopen en het komende 
jaar te geven en mensen te bedanken.

Ook worden tijdens het diner de minder 
briljante acties van het jaar belicht. Bij na-
vraag blijkt dat veel leidinggevende officie-
ren veel tijd steken in dit gedeelte van het 
diner. 
Personen die iets ‘fout’ gedaan hebben wor-
den naar voren gehaald en als een soort van 
arrestant naar de kop van de hoofdtafel ge-
bracht. Daar moet hij of zij zelf voorlezen 
wat er gebeurd is. Nadat door de hele zaal 
‘fie!’ (schaam je!) geroepen is wordt betrok-
kene vastgeketend. Als het diner weer een 
aantal minuten doorgang heeft gevonden zal 
een van de oudere officieren, die in de mees-
te gevallen ridder is, opstaan en aangeven 
dat er genoeg gestraft is. En omdat er schuld 
bekend is, vergiffenis geboden moet wor-
den, maar iedereen hier een wijze les uit moet 
trekken. Dit spel wordt gebruikt om de jon-
gere collega’s van elkaar te laten leren en de 
normen en waarden van het regiment op een 
ludieke manier bij te brengen.

TOT sLOT
Terugkijkend naar het programma kan ik 
kort zijn: Noorse gastvrijheid, leerzaam, ge-
zellig en sfeervol.

De A-compagnie bestaat voor het grootste 
deel uit beroepsmilitairen. Dit komt doordat 
zij als enige compagnie de beschikking heb-
ben over een peloton C2IS specialisten. 
Verder bestaat de compagnie uit een comms-
peloton dat zorgt voor straalzenderverbin-
dingen voor het computernetwerk en de 
relayeerposten ten behoeve van het VHF-
radionet. De A-compagnie heeft daarnaast 
de status van HRF (High Readiness Force) 
en is de eerste (en soms de enige) die de 
brigadestaf ondersteunt tijdens oefening en 
missie.
De B-compagnie en C-compagnie zijn na-
genoeg gelijk aan elkaar, ze beschikken beide 
niet over een specialistenpeloton en hebben 
in plaats van een commspeloton de beschik-
king over een telecompeloton (straalzender) 
en een radiopeloton (relais). Doordat zij 
beide voor bijna 80% uit dienstplichtigen 
bestaan worden zij ook veelal gezien als op-
leidingseenheden. Daarbij is de NCO-
school (levert jaarlijks ongeveer 30 sergean-
ten verbindingsdienst af) onderdeel van de 
B-compagnie.

Twee andere opvallende zaken zijn allereerst 
dat de pelotonscommandogroep het eigen 
peloton dient te voorzien van bevoorrading. 
Straalzenderposten die elders staan moeten 
bijvoorbeeld worden voorzien van extra 
voedsel en brandstof. Een tweede is dat het 
bataljon de aansturing van de pelotons doet. 
De compagnie wordt wel gezien als admi-
nistratief medium en daar waar nodig tijdens 
inzet gebruikt voor ‘problem solving’.

Ook heeft de intensivering van samenwer-
ken, op verbindingsgebied, de nodige aan-
dacht gekregen. Tussen de verschillende 
commandanten hebben een aantal infor-
mele besprekingen plaatsgevonden die hier 
als basis voor dienen. In 2013 zal deze sa-
menwerking verder uitgediept moeten wor-
den, zeker gezien de beoogde binationale 
NRF in 2015.

38 INTERCOM 2012-2

Organisatie van (NOR) CIS Bn

Sfeervol decor van het diner

Noors vergezicht


