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Vermoedelijk bereikt dit laatste nummer van 
2012 u pas begin 2013. Mocht dat zo zijn, 
dan hebt u wat minder leesvoer gehad tijdens 
het kerstverlof. Maar wat in het vat zit, ver-
zuurt niet. Deze latere verschijning ligt niet 
aan de kerstpost, maar aan de drukke werk-
zaamheden van de redactiemedewerkers,  
die dat werk er als vrijwilligers bij doen. De 
landmacht wordt steeds kleiner, maar het 
werk wordt niet echt minder. Toch wil ie-
dereen zijn werk zo goed mogelijk blijven 
doen, maar daarmee resteert minder tijd 
voor nevenwerkzaamheden. Ook hier geldt: 
vele handen maken licht werk en de redactie 
is nog steeds op zoek naar mensen die willen 
helpen het werk lichter te maken, zodat u 
en ik ons mooie blad kunnen blijven lezen. 
Het is tenslotte niet alleen een blad vóór u, 
maar ook dóór u. Dit nummer wordt ook 
aangeboden aan de Vereniging Onderoffi-
cieren en Oud-Onderofficieren Verbin-
dingsdienst (VOOV) en aan de Vereniging 
Informatici Defensie (VID).

VID IN INTERCOM
Net als vorig jaar wordt dit themanummer 
ook aangeboden aan de leden van de Ver-
eniging Informatici Defensie (VID). Gezien 
het vakgebied van beide verenigingen zijn 
er vele raakvlakken. Daarom hebben de be-
sturen van de VOV en de VID enige tijd 
geleden afgesproken dat we elkaar op de 
hoogte houden van activiteiten die de ver-
enigingen organiseren en dat we waar mo-
gelijk elkaars leden uitnodigen voor evene-
menten, zo lang de beschikbare ruimte dat 
toe laat. 

SOCIALS EN SYMPOSIA IN 2012
Het einde van het jaar is traditioneel een 
moment om terug te blikken. De eerder ge-
noemde drukke werkzaamheden merken we 
een beetje tijdens de socials. De deelname 
blijft daar wat achter bij onze verwachting. 
De mensen die er wel zijn, geven altijd aan 
dat het erg gezellig is, maar op een of an-
dere manier komt dit bericht helaas niet echt 
door bij de andere leden. Wellicht een goed 
voornemen om het bestuur eens een uitda-
ging te geven en komend jaar in groten ge-
tale acte de presence te geven. 
De symposia echter worden erg goed be-
zocht. Net als wij zien ook veel mensen en 
hun commandanten de symposia niet als een 
middagje uit en even lekker niets doen, maar 
als een onderdeel van de persoonlijke ont-
wikkeling in het kader van education perma-
nente. En dat is het natuurlijk ook. De on-
derwerpen van 2012 – ‘De Verbindings- 
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minstens net zo goed of mogelijk beter te 
doen.

DE BLIk OP 2013
Zoals gebruikelijk beginnen we het nieuwe 
jaar met de voorjaars-social op 14 februari; 
inderdaad op Valentijnsdag. Een ideale ge-
legenheid om uw partner te verrassen op een 
avondje uit, waarbij u met drank en eten 
wordt verzorgd, terwijl het u ook nog eens 
weinig geld kost. De voorjaars-social is ge-
boren als alternatief voor het Verbindingsbal 
dat traditioneel werd gehouden op of rond 
18 februari, dus partners zijn meer dan wel-
kom. Deze voorjaars-social wordt gecombi-
neerd met de tweejaarlijkse uitreiking van de 
felbegeerde Intercom awards. Per categorie 
wordt een prijs uitgereikt voor het beste ar-
tikel van de afgelopen twee jaar. De catego-
rieën zijn ‘Externe samenwerking’, ‘Verbin-
dingsdienst historie en traditie’, 
‘Verbindingsdienst operationeel’ en ‘Ver-
bindingsdienst techniek’.

Ook in 2013 zal de VOV weer twee sympo-
sia organiseren. Het eerste is zoals altijd 
gekoppeld aan de ALV op 9 april 2013 in 
Garderen. De faciliteiten en ondersteuning 
in Garderen zijn ons erg goed bevallen en 
we hebben besloten om die vaker te gaan 
gebruiken. Het hoofdthema van dit eerste 
symposium is Nationale Inzet.

Namens het bestuur van de VOV wens ik u 
en iedereen die u dierbaar is een gezond en 
succesvol 2013 toe en ik hoop velen van u 
weer te mogen ontmoeten op de voorjaars-
social en de ALV met symposium.
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dienst na de kredietcrisis’ en ‘Cyber in de 
praktijk’ – waren thema’s die zeer relevant 
blijven voor de Verbindingsdienst. Dat het 
daarnaast een reünie- en netwerkkarakter 
heeft en er lekker gegeten kan worden, is 
meegenomen.

WAPENFEITEN IN 2012
Niet door de VOV georganiseerd, maar wel 
de reden van ons bestaan, is de C2 onder-
steuning bij de verschillende oefeningen en 
inzet in het afgelopen jaar. Zonder de vele 
kleinere oefeningen tekort te willen doen, 
springen vooral de inzet in Kunduz en de 
oefeningen Purple Hermandad, Falcon Pre-
pare, Purple Nectar, Peregrine Sword en 
Citadel Guibert in het oog. Daar heeft ons 
personeel vele uitdagingen gehad, maar ook 
laten zien dat ze hun mannetje staan. 
Het BD-event voorafgaande aan het regi-
mentsdiner was goed bezocht. De ruimte 
die we hadden in het Leerhotel zat echt vol. 
Er is een interessante, maar zeker ook on-
derhoudende, presentatie gegeven over 
crypto in het algemeen en de Enigma in het 
bijzonder. Dat is gedaan door twee enthou-
siaste vrijwilligers, die er zo veel van af weten 
en zo veel cryptomateriaal hebben verza-
meld, dat het bijna leek alsof het hun beroep 
was. Ze hebben zelfs een virtueel museum 
opgezet. Voor iedereen die er niet bij kon 
zijn: kijk maar eens op http://www.crypto-
museum.com. 

Tot slot hebben we een groot aantal vrijwil-
ligers van de vereniging eens in het zonnetje 
gezet door hen en hun partners uit te nodi-
gen voor een diner.

Terugblikken is geen doel op zich. We doen 
het om er van te leren en het in de toekomst 




