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REDACTIONEEL
Drie nieuwe redactieleden stel ik graag aan u voor: kap Ömer Köse in de rol van redactie-
secretaris, mevr. Suzanne Visschedijk in de rol van tekstredacteur en maj Erik Asschert als 
redacteur. Ömer, Suzanne en Erik, welkom aan boord.

DEZE INTERCOM: THEMA DE TOEKOMST VAN DRAADLOZE 
TRANSMISSIE

In navolging van het themanummer Cyber in 2011 is ook dit themanummer het resultaat van 
de samenwerking tussen de Vereniging Informatici Defensie, de Vereniging Onderoffi cieren 
en Oud-Onderoffi cieren Verbindingsdienst en de Vereniging Offi cieren Verbindingsdienst.

MIJN VISIE
Als je alleen maar papier schuift en nooit zelf met je voeten in de modder hebt gestaan dan 
dreigt het allemaal wel heel snel abstract te worden en gaat het snel alleen nog over de getal-
letjes. Zo moet dat niet gaan met toekomst van draadloze transmissie. Situational Awareness 
en gevechtsleiding op de tactische niveaus valt op of staat met robuuste draadloze transmissie. 
De informatieketens bataljon-compagnie-peloton moeten continue gesloten zijn. Met de 
huidige concepten en technieken moet het mogelijk gemaakt kunnen worden om de keten 
ISIS-BMS-VOSS defi nitief te sluiten, ook over grote afstanden. Daarnaast is permanent 
beschikbare grond-lucht-ruimte transmissie niet meer weg te denken in de huidige infor-
matierijke wereld. Draadloze transmissie staat ook aan de basis voor interactie met de ‘bui-
tenwereld’, militair en civiel. Hoe dat kan, dat kunt u lezen in deze inspiratievolle Intercom.

MIJN DANK
Intercom valt of staat met betekenisvolle en inhou dsvolle artikelen. Die eer komt de auteurs 
toe. Daarom mijn welgemeende dank aan allen die in 2012 een bijdrage hebben geleverd 
aan Intercom.

Namens de Intercom redactie wens ik u voor 2013 gezondheid, plezier en wijsheid toe voor 
u, uw geliefden en uw ‘verlengde’ familie. 

Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur




