
7INTERCOM 2013-1

Zoals u heeft gemerkt, heeft het laatste 
nummer van 2012 u pas begin 2013 be-
reikt. Dat was het themanummer over 
de toekomst van draadloze transmissie. 
Ik heb positieve reacties gekregen van 
een aantal leden van de VID dat ook 
zij deze keer de Intercom toegestuurd 
hebben gekregen. Je merkt dat in deze 
digitale tijd met smart phones en tablets 
er nog steeds ruimte is voor – om niet 
te zeggen behoefte is aan – een fysiek 
blad waar mensen ‘ouderwets’ in kun-
nen bladeren. Zeker wanneer dat blad 
de kwaliteit heeft van onze Intercom, 
daar zijn veel verenigingen jaloers op.

Vorig jaar is voor Defensie een erg druk jaar 
geweest met het uitwerken van vele plannen 
die invulling moeten geven aan de Beleids-
brief van 2011. Die plannen zijn voor een 
groot deel gereed en 2013 moet in het teken 
staan van de feitelijke uitvoering; veelal in 
de vorm van reorganisaties. Ook voor 101 
CISbat en het binationale CIS Bn van 1 GNC 
zijn de reorganisatieplannen definitief ge-
maakt en getekend door Commandant 
Landstrijdkrachten. De vervolgstap is het 
overleg met ‘de vakbonden’, maar zoals u 
mogelijk weet, was het overleg door de bon-
den stil gelegd, vanwege de discussies over 
de compensatie van de gevolgen van de Wet 
Uniformering Loonbegrip. Dat stil leggen 
raakt alle reorganisaties, dus ook die van onze 
CIS eenheden. De dag voor het schrijven 
van dit hamerstuk kwam het bericht van de 
minister dat het overleg tussen het Ministe-
rie van Defensie en de centrales voor over-
heidspersoneel woensdag 6 maart verder 
gaat. Zodra er overeenstemming is en de 
bonden groen licht geven, kan de feitelijke 
reorganisatie uitgevoerd worden.

LEEUWENHART
In het nog korte nieuwe jaar zijn er al wel 
diverse bijeenkomsten geweest. De eerste 
was op 31 januari, de Leeuwenhart bijeen-
komst. Dat is een bijeenkomst die het Regi-
ment organiseert voor iedereen die het Re-
giment actief ondersteunt. Voornamelijk de 
vrijwilligers die op enigerlei wijze iets doen 
voor het Regiment, bijvoorbeeld de mede-
werkers van ons museum, de mensen die de 
website bijhouden, de marketentsters en nog 
velen meer.

VALENTIJNS SOCIAL
Zelf hebben we de jaarlijkse Social gehad, 
die op of rond 18 februari wordt gehouden. 
Die is in het leven geroepen door de vereni-
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over supported en supporting commands. 
De krijgsmacht wordt vaak ingezet en het 
aantal aanvragen groeit nog steeds, naar 
mate de civiele autoriteiten ervaren wat wij 
voor ze kunnen betekenen. Een van de meer 
bekende vormen is explosieven opruiming 
en het verlenen van bijstand bij bijvoorbeeld 
gijzelingen, al komt dat laatste gelukkig wei-
nig meer voor. Een groeiend gebied is de 
inzet ten behoeve van strafrechtelijke hand-
having van de rechtsorde. Steeds vaker lezen 
we dat de landmacht assistentie verleent aan 
de politie en/of de FIOD bij het doorzoeken 
van woningen en complexen. Maar ook de 
verbindingsdienst draagt haar steentje bij. 
Dat is de reden waarom die nationale inzet 
het onderwerp van ons voorjaarssymposium 
is. We hebben een aantal gerenommeerde 
sprekers bereid gevonden om hun ideeën, 
kennis en ervaringen met ons te delen, waar-
onder de Commandant Landstrijdkrachten, 
Luitenant-generaal M.C. de Kruif. 
Al met al kunnen we terugkijken op zeer 
inspirerende sprekers en een bijzonder ge-
slaagd voorjaarssymposium.

Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter

ging toen het Verbin-
dingsbal kwam te verval-
len. Dit is ook het 
evenement waarbij u, gra-
tis, uw partner mag mee-
nemen. Omdat dit jaar de 
social op Valentijnsdag 14 
februari werd gehouden, 
hebben alle dames een 
kleine attentie meegekre-
gen van de vereniging. 
Het aantal partners deze 
keer was al hoger dan vorig 
jaar (zelfs verdubbeld), 
maar van mij mag het aan-
tal partners groeien naar 
100%. 

VERJAARDAG 
VERBINDINGS-
DIENST
De viering van de 139e 
verjaardag van de Verbin-
dingsdienst op 18 febru-
ari in Amersfoort, georga-
niseerd door ons Regiment 
was een drukke dag. 
In de ochtend de 1e Alge-
mene Ledenvergadering 
van onze Vereniging van 
Veteranen en Post-actieven van het Regi-
ment Verbindingstroepen (de VVPRV) ge-
houden, onder leiding van het interim be-
stuur. Tijdens deze vergadering is uit de 
beschikbare kandidaten het nieuwe bestuur 
gekozen. De voorzitter is qualitate qua de 
Regimentscommandant.

HISTORISCHE COLLECTIE
Voorafgaand aan het buitengewone regi-
ments appel is door de Wapenoudste bgen 
Theo Ent het naambord van de Historische 
Collectie Verbindingsdienst onthuld op de 
gevel van de nieuwe locatie, gebouw C op 
de Bernhardkazerne. 
Daarnaast heeft op 17 januari de vicevoorzit-
ter, kolonel Toine Visser, namens de vereni-
ging deelgenomen aan de vergadering van 
de Raad van Toezicht Stichting Museum 
Verbindingsdienst. 

VOORJAARSSYmPOSIUm
Defensie heeft drie hoofdtaken. Een daarvan 
is nationale inzet. Kenmerken zijn dat die 
zich afspelen op nationaal grondgebied en 
dat die onder leiding staan van de civiele 
autoriteiten. Defensie is dus niet “in the 
lead” en dat is soms even wennen., hoewel 
we in een operationele setting ook spreken 


