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EEn vEElzijdigE uitdaging

Kapitein der Mariniers G.M. Woestenburg, Chief J6 PTG-3, Kunduz.

Ptg-3 sEctiE 6
Het is mooi terugkijken op intensieve peri-
odes. Als je er midden in zit kun je er niet 
van genieten maar achteraf weet je de moei-
lijkheden en de uitdagingen wel te waarde-
ren. Ik denk dat dit geldt voor de gehele 
sectie 6 van PTG-3; CISOPS en C2OST. 
Wij maakten van april tot en met oktober 
2012 deel uit van de Police Training Group 
3, de ISAF missie met als doel het bevorde-
ren van de Rule of Law en opleiden en men-
toren van de Afghan Uniformed Police 
(AUP) in Kunduz. 
Toen wij opkwamen in november 2011 was 
de personeelsindeling van de sectie 6, waar-
onder de SMJR CISOPS, de C-C2OST, de 
frequentie,- en cryptobeheerder, de Front 
Office en Back Office, een allegaartje van 
allerlei eenheden uit 101CISBAT, Korps 
Mariniers, en Vloot. Het was wennen aan 
elkaars taalgebruik, manier van werken en 
manier van omgang. Niet te ontkennen valt 
dat dit hier en daar wel eens frictie ople-
verde. Na het opwerken waren alle neuzen 
dezelfde kant op getrokken en was deze 
bijeenraping een eenheid geworden waar we 
een mooie uitzending mee hebben kunnen 
draaien. Een uitzending die op CIS gebied 
zeer veelzijdig bleek en een die voor ons 
allemaal een technisch waardevolle ervaring 
is geweest. 
Hieronder leest u een beschrijving van wat 
PTG-3 aan CIS tot zijn beschikking had en 
wat onze uitdagingen hierbij waren. Aan het 
einde deel ik ook graag een aantal kansen 
met u die wij op verbindingsgebied onder-
kend menen te hebben. 

tactischE vErbindingEn
Het standaard VHF radiosysteem bij de PTG 
is de FM9000 serie. Ingebouwd in voertui-
gen zoals de RT9500 en de manpacked ver-
sies RT9200 en de RT9100. Voor de mees-
te gebieden was dit middel de beste en meest 
stabiele verbinding. Als er aandacht is bij de 
eenheden voor de aansluitingen en materi-
alen, de posities van het voertuig en de an-
tennes zouden er geen problemen met dit 
systeem moeten zijn. Zo werden er in het 

voorjaar nog antennepotten op watertorens 
gebruikt om betere verbinding te krijgen 
maar dit bleek later ook niet meer nodig. 
Het systeem heeft, zoals alle VHF systemen, 
een beperkt line of sight bereik en dat bete-
kende dat er voor de uitbreiding naar gebie-
den verder de provincie in, zoals naar Imam 
Shahib, een ander radiosysteem gebruikt 
moest worden. De methode om Radio Re-
broadcasting of relaystations te gebruiken 
zou anders teveel ondersteuningscapaciteit 
kosten. 
Een van de andere radiosystemen die voor 
langere afstanden tot de beschikking staan 
van de PTG is de TACSAT verbinding met 
de PRC117. Ook dit systeem is ingebouwd 
in een aantal voertuigen. Als antennes op de 
voertuigen worden de zgn. X-wing en Sat-
com On The Move (SOTM) antenne ge-
bruikt. Voor manpacked sets werden de 
RF-3080 richtantennes gebruikt. De voer-
tuigantennes bleken last te hebben van Elec-
tronic Counter Measure (ECM) maatregelen 
en daardoor waren ze niet rijdend te gebrui-
ken. Eenmaal statisch was dit systeem een 
veelzijdig en waardevol middel waarmee ook 
data verstuurd kon worden via de High Per-
formance Waveform (HPW) en laptop.
Doordat de eenheden rijdend problemen 
hadden met de TACSAT verbinding en er 
volgens het PTG PACE (Primary, Alter-
nate, Contingency, Emergency) principe een 
backup verbinding moest bestaan, bleek de 
uitbreiding naar Imam Shahib, een stadje 60 
km ten noorden van de stad Kunduz, een 
uitdaging. Deze uitbreiding vroeg om een 
radiosysteem dat op 30 tot 100 km, en ver-
der, verbinding zou kunnen maken met 
rijdende voertuigen die de ECM-middelen 
aan hadden staan. Wij hebben gekozen om 
Bowman HF uit het NIMCIS systeem (New 
Integrated Marines Communications and 
Information System) aan te vragen en in te 
bouwen. Onze ervaringen met de Bowman 
systemen zijn goed en we hoopten dat de 
invoering ervan een ‘quick fix’ zou zijn voor 
de PTG uitbreiding naar Imam Sahib. Later 
meer hierover.
Verder zijn er twee buitenlandse systemen 

die in het verbindingsarsenaal van de PTG 
zitten; Tetrapol en Isaf Force Tracking System 
(IFTS). Tetrapol staat voor Terrestrial 
Truncking Radio Police. Het is een half-
duplex systeem met handhelds en voertuig-
sets dat voor point-to-point gesprekken en 
groepsomroepen gebruikt wordt. 
IFTS is een Situational Awareness systeem 
(of Blue Force Tracker) dat locaties van voer-
tuigen verzendt en ontvangt. Via kleine 
tekstberichten kun je er ook mee chatten. 
Waar de ervaringen met Tetrapol zeer goed 
waren, ondanks de kwetsbare handsets, was 
IFTS een heel ander verhaal. Het systeem 
had last van onze ECM middelen en werd 
zodoende alleen nog voor de chatfunctie 
gebruikt. Dat was jammer want PTG-3 heeft 
veel effort gestoken in het inbouwen en wer-
kend krijgen van dit systeem. Zo werd er 
speciaal een burger NATO functionaris uit 
Kabul ingevlogen om lessen te verzorgen.

uitdagingEn voor dE 
tactischE vErbindingEn
Zoals al eerder vermeld was de grootste uit-
daging om de primaire en secundaire ver-
binding voor uitbreiding naar Imam Shahib 
mogelijk te maken. De problemen lagen op 
verschillende gebieden.
De keuze voor HF was intern vlot gemaakt 
en nog voor onze rotatie besproken en be-
dacht in Doorn. Echter, de GPM missie is 
een krijgsmachtbrede missie met sturing 
vanuit het operational command: Staf 
CLAS. De invoering van Bowman HF is 
daardoor ingewikkelder dan het lijkt. Niet 
alleen moeten alle PTG’s na ons werken met 
deze systemen, er moet ook een instandhou-
dinggarantie zijn. Hierdoor zou het Korps 
Mariniers de systemen minimaal 2,5 jaar 
kwijt zijn.
Naast deze planning en procedurele proble-
matiek waren er ook genoeg praktische uit-
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dagingen. De methode om vanaf 40 tot 100 
km verbinding te maken met HF is niet 
eenvoudig. Tot 40 á 50 km is een grondgolf 
in goede omstandigheden mogelijk. Daarna 
is er een skywave nodig en wel een Near 
Vertical Incidence Skywave (NVIS). Hier-
mee worden radiogolven verticaal omhoog 
gezonden om op de ionosfeer weer verticaal 
naar beneden afgebogen te worden. Hier-
voor zijn speciale antenneopstellingen en 
zeer specifieke frequenties per dagdeel 
nodig. Deze vereisten vragen om goede po-
sities voor zowel mast als antenne, verder 
komt het aan op een nauwkeurige frequen-
tiepredictie, en goed opgeleid personeel om 
dagelijkse bewaking en aanpassingen op het 
systeem mogelijk te maken. Al met al een 
zeer arbeidsintensieve methode waar onze 
onderofficieren MARNVB zich in vast heb-
ben gebeten. Het inbouwen van het systeem 
was al een uitdaging omdat de Bushmasters 
al vol zaten met middelen. De juiste posities 
en de aansluitingen vormden een complexe 
puzzel die uiteindelijk, in samenwerking met 
LCW uit Dongen en het SST uit Doorn, op 
de werkvloer door eigen personeel werd op-
gelost Er moest een plek worden gezocht 
voor o.a. een speciale NVIS antenne inclusief 
aangepaste montagepot, een radioset, een 
versterker, een antenne coupler en de aan-
sluiting voor spanning. En dan nog is de 
opstelling een tijdelijke oplossing tot er be-
tere posities worden ingepland door LCW. 
De plek van de set voor de operator was 
bijvoorbeeld niet ideaal. Dit moest worden 
verholpen door de aansluiting op het SOTAS 
II ringleidingsysteem in de Bushmaster. De 
kabels hiervoor moesten hiervoor speciaal 
worden aangepast, en dat kostte tijd. Der-
halve hebben we helaas niet van deze aan-
sluiting kunnen profiteren en hierdoor heb-
ben de operators nogal wat kunst,- en 
vliegwerk moeten uitvoeren om alle verbin-
dingen bij te houden.
Een absoluut positieve bijkomstigheid van 
het NIMCIS HF systeem was de Situational 
Awareness-tool die Bowman kent en door 
middel van een ‘Auto-SA’ functie te gebrui-
ken is. De posities van de voertuigen konden 
zo van de sets worden verstuurd en bijge-
houden worden op de vernieuwde CT1-
laptops. Dit compenseerde te gebrekkige 
werking van IFTS en gaf dus de PTG OPS-
ROOM toch de near-realtime Situational 
Awareness die het nodig had. 
Een andere uitdaging was een constante ef-
fort om de ECM maatregelen te coördineren 
met de verbindingen. PTG-3 heeft in dit 
opzicht het initiatief genomen om door mid-
del van een maandelijkse meeting te rap-
porteren naar C-PTG, J6 DOPS, Staf CLAS 
en JTF CIED, dit om de coördinatie te be-
vorderen. Er is op dit gebied meer aandacht 
nodig om tijdens ernstinzet ECM en verbin-
dingen samen optimaal te laten presteren. 
Een volgende uitdaging was de verplaatsing 
van de OPSROOM-verbindingen bij de ver-

huizing naar de nieuwe stafgebouwen. Het 
totale pakket aan verbindingen moest wor-
den verhuisd. Hiervoor moesten speciale 
platformen gebouwd worden om de SAT-
COM en TACSAT middelen te kunnen 
plaatsen. Ook hebben we twee semiperma-
nente BICC masten laten bouwen door een 
installatieteam van CLSK. In deze masten 
zijn met handgemaakte kabels VHF LERC 
antennes, ROVER antennes, Tetrapol an-
tennes en zelfs de antennes van EUPOL 
opgehangen, en dat op 30 meter hoogte. 
Voor HF antennes hebben we de masten in 
een speciaal aangewezen HF veld kunnen 
opzetten. De nabijheid van een munitiebun-
ker heeft ons, door Duitse regelgeving, tot 
de laatste dag voor de deadline geplaagd. 
Gelukkig kon, door de goede contacten met 
de oosterburen, de procedure sneller door-
lopen worden en is ook een HF-veld op tijd 
gerealiseerd.
Behalve uitdagingen hebben we uiteraard 
op het gebied van tactische verbinding ook 
kansen gezien en benut. Deze worden ver-
derop in het artikel uiteengezet.

nEtwErkEn
Een ander belangrijk deel van de PTG ver-
bindingen is de lifeline van de Staf, Intel en 
logistiek: TITAAN en andere netwerken. De 
dagelijkse militaire planning en instandhou-
ding is steeds meer afhankelijk geworden van 
de toegang tot deze netwerken. 
Het meest prominente netwerk is TITAAN. 
Bij de CLAS en CLSK al een primair en van-
zelfsprekend middel maar voor Mariniers 
een tamelijk nieuw systeem. Hoewel wij als 
MARNS al enige jaren bij oefeningen een 
variant van TITAAN gebruiken en er dus 
door sommigen bij eerdere uitzendingen wel 
wat ervaring mee was opgedaan, was TI-
TAAN voor het meeste CZSK personeel 
nieuw. Daarbij kwamen dan nog de applica-
ties als bijvoorbeeld ISIS en TMS. 
Voor CZSK personeel was het dus wennen 
aan zowel de TITAAN Zwart en TITAAN 
Rood netwerken als aan de applicaties, en 
de IM-regelgeving die daarbij hoort. 
Voor de netwerkbeheerders en de incident-
managers was het weer op een andere manier 
nieuw. De mannen waren goed bekend met 
de reguliere middelen als LAN access boxen, 
de LAN backbone boxen en de conventio-
nele shelters (Basis Module). Nu werden zij 
als specialisten geconfronteerd met een op 
maat gemaakt netwerk met de uitgebreide 
Server Container Equipment (SCE) pantser-
container dat onderdeel was van een uitge-
breider netwerk via glasvezelkabels in zgn. 
Pit&Duct over het gehele kamp. We had- 
den regelmatig te maken met gebroken glas-
kabels door overvolle buizen en grondver-
zakkingen of werkzaamheden in de buurt. 
Ook waren veel buizen vol met gruis gelo-
pen. 
Het netwerk is aan Nederland gekoppeld via 
2 Tactische Trailers (MilSatCom). Er is een 
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verbinding opgezet waarmee Rood over 
Zwart en Zwart over Rood getunneld kan 
worden. Verder maakte men in het netwerk 
gebruik van onder meer Virtual Servers en 
de applicatie Replistor. Dit maakt het PTG 
TITAAN netwerk een stuk ingewikkelder 
dan een regulier TITAAN netwerk.
Andere gebruikte netwerken zijn voorbeeld; 
het DVB-RCS (DVB-RCS; Digital Video 
Broadcasting – Return Channel via Satellite) 
voor vuil internet, intel-netwerken en 
het netwerk van Buitenlandse Zaken, dat 
binnenkomt via de IPT’s of Swedish-scho-
tels. 

Voor contact met de coalitie heeft PTG de 
beschikking over ISAF Secret. Dit netwerk 
wordt beheerd door militairen maar aanleg 
en onderhoud is uitbesteed aan het bedrijf 
Thales. Ook het NATO Communications 
Network (NCN) telefoonnetwerk viel hier 
onder. Verder is de PTG aangesloten op 
Duitse netwerken als het militaire telefoon-
netwerk en netwerk middels Lotus Notes.
De noodverbinding naar Nederland werd 
gerealiseerd door de TIGER telefoon met 
de RBGAN te gebruiken. Deze zou worden 
gebruikt als alle verbindingen met TITAAN 
uit zouden vallen; gelukkig heeft deze situ-
atie zich nooit voorgedaan en is het dus al-
leen bij testen gebleven.

uitdagingEn oP 
nEtwErkgEbiEd
De netwerkbeheerders en incidentmanagers 
hebben op veel hoger niveau moeten acteren 
dan normaal van hen verwacht hoeft te wor-
den. Dit was voor hen een leuke uitdaging 
maar wel een die serieus genomen diende te 
worden. Zij kregen te maken met veel com-
plexere componenten, verbindingen en be-
heermogelijkheden dan een conventioneel 
TITAAN netwerk. 
De nieuwbouw en de verhuizing hebben veel 
werk gekost door zowel het glaskabel leggen 
over het gehele kamp als het operationeel 
krijgen van de switches en convertors. We 
werden geplaagd door logistieke verstorin-
gen en diverse problemen met betrekking 
tot instellingen. 
Wat veel zorgen heeft gebaard waren veel 
glaskabel-breuken in een korte tijd. De bui-
zen bleken overvol te zitten met lijnen en 
gruis. Alternatieve wegen moesten worden 
gezocht. Dit gold voornamelijk voor de rou-
tes naar de nieuwe locatie. Volgens tekenin-
gen zouden lijnen direct gelegd kunnen 
worden via ideale routes. Dit bleek echter in 
de praktijk anders en zelfs de aansluiting op 
het nieuwe deel was niet gerealiseerd. Dit 
vroeg om veel inventiviteit van CIS perso-
neel. Deze karaktereigenschap bleek naast 
volharding de meest waardevolle tijdens de 
gehele uitzending. 
Een andere uitdaging was de bereikbaarheid 
van personeel over het kamp. We troffen een 
situatie aan waarin relatief veel gebruik werd 

gemaakt van lokale mobieltjes omdat niet 
iedereen de beschikking heeft over Duitse 
Tetrapol handhelds. Niet wenselijk vanwege 
TEMPEST regels en omdat de lokale pro-
viders niet te controleren of te vertrouwen 
zijn. Daarom werd MOTEL AF bij CLSK 
aangevraagd en is een systeem met 50 hand-
sets in gebruik genomen. Dat betekende 
voor ons en een team aan werkbezoekers dat 
er een mast en een serverkast of Node 
geïnstalleerd moest worden en dat deze ver-
volgens met de juiste configuratie software 
moest worden geladen. 
Als laatste was de ingebruikname van de 
nieuwe stafgebouwen een van de grootste 
uitdagingen op netwerkgebied. De SCE 
container en de MilSatCom trailer moesten 
voorzichtig worden verhuisd en weer wor-
den geïnstalleerd op de nieuwe plek. Een 
ingevlogen ‘CIS taakteam’ installeerde op 
maat gemaakte hardware en glasvezelkabels. 
PTG C2OST heeft op deze manier meer dan 
5 km nieuw glasvezelkabel getrokken. Een 
nieuw aangelegde 48 aderige glasvezelkabel 
moest in de SCE op een module worden 
gefuseerd door de KPLMARNVB die net 
een week geleden kennis had genomen van 
de laatste methode. Vele uren gingen zitten 
in de ‘laatste loodjes’ om alle geïnstalleerde 
hardware online te krijgen en de staf te kun-
nen laten verhuizen. De deadline werd ge-
haald en 6 oktober konden de eerste gebrui-
kers verhuizen. Dit is qua CIS een van de 
belangrijke speerpunten van PTG-3 ge-
weest. Via glasvezelkabels en patchkasten 
kon en kan vanaf dat moment een diversiteit 
aan netwerken doorgeschakeld worden naar 
de nieuwe kantoren. Ook is er een robuuste 
ringleiding van glasvezelkabel over de ver-
schillende Nederlandse locaties op Kamp 
Kunduz gerealiseerd.

dE kansEn
Verdeling NLD TACSAT kanaal in drie 
kanalen.
Door een initiatief van 2 OOFFMARNVB’s, 
die goed waren opgeleid op TACSAT ra-
dio’s, heeft de PTG-3 het initiatief genomen 
om te testen of de verdeling van het NLD 
TACSAT kanaal in 3 kanalen mogelijk zou 
kunnen zijn. Dit bleek het geval en dat werd 
door de J6 DOPS als kans gezien om effici-
enter met dit middel om te gaan. Door diens 
actieve benadering heeft PTG-3 nog zelf 
kunnen profiteren van deze kans. Er ont-
stonden zo 2 kanalen voor de PTG: 1 voor 
voice en 1 voor data, plus een kanaal voor 
oefeningen en andere inzet. 

Afstemming en samenwerking ECM-
CIED efforts top down en internationaal.
Tegenwoordig zijn verbindingen en ECM-
CIED maatregelen onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Ze gebruiken hetzelfde spec-
trum en storen elkaar door pieken in het 
vermogen. Antennes ‘strijden’ om een plek 
op het dak van een voertuig en accu’s draai-
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en overuren om beide systemen van span-
ning te voorzien. Ook bij het optreden met 
coalitiepartners blijft het een aandachtspunt 
om ECM maatregelen niet te laten storen 
op elkaars verbindingen. Dit vraagt om 
nauwgezette afstemming en bewaking. Het 
is gebleken dat als dit pas op de werkvloer, 
dus tijdens ernstinzet, gebeurt, het voor veel 
zaken al te laat is. De afstemming moet al 
‘top-down’ worden ingezet waarna de de-
tails op de werkvloer plaats kunnen vinden.

Logistieke bewaking en instandhouding 
door het hanteren van het zogenaamde 
verbindingsmagazijn. 
Hoewel het voor ons als CZSK wennen was 
aan het systeem van ‘bouwstenen’ en ‘blau-
we bonnen’ begrepen we al gauw dat dit de 
leidende manier was om PTG verbindings-
middelen over eenheden te verdelen. Een 
groot nadeel daarbij was dat radio’s en toe-
behoren niet meer centraal beheerd konden 
worden. Er kon niet gemakkelijk een uitwis-
seling van defecte materialen plaatsvinden 
omdat elke ‘bouwsteen’ een eigen adminis-
tratieve lijn heeft. De gebruiker heeft dus 
wel een stapel ‘blauwe bonnen’ maar geen 
werkende set. Een systeem waarin een ‘ver-
bindingsmagazijn’ de ‘bouwsteenhouder’ is 
en de gebruiker een leenbon tekent, zou veel 
flexibiliteit en efficiëntie opleveren. Ook het 
specialisme wordt dan gecentraliseerd en een 
groepscommandant hoeft dan geen onder-
delen te beheren waarvan hij geen idee heeft 
hoe deze eruit zien. Op CIS/netwerk gebied 
gebeurde dit bijvoorbeeld wel door de 
MATCIS beheerder. Dit werkte goed en dit 
zou voor tactische verbindingsmiddelen ook 
goed werken.

Operators en VB kader in de OPSROOM.
De invoering van diverse nationale en inter-
nationale verbindingssystemen hebben ge-
zorgd voor een veelvoud aan radiosets in de 
OPSROOM. Dit zorgt voor extra druk bij 
de watchkeeper. Ook meer gecompliceerde 
middelen als HF en HPW vereisen een die-
pere kennis dan nu het geval bij de meeste 
niet-verbindelaars die als watchkeeper wacht 
draaien. PTG-3 heeft dit ondervangen door 
MARN1 advanced signallers en KPL- 
MARN verbindelaren als operator mee te 
laten draaien in de OPSROOM. Dit is de 
standaard vanuit de MCP en CP SOP’s van 
het Korps Mariniers en zoiets blijkt bij paars 
optreden zowel relevant als waardevol. Als 
men het onderhouden van de verbinding 
aan vakspecialisten toewijst kan de duty of 

watchkeeper zich concentreren op de ope-
ratie zelf. Een gemis tijdens PTG-3 is dat er 
geen toegewezen kaderlid VB en eigenlijk 
ook geen operators voor de OPSROOM op 
de bemanningslijst stonden. Dit moesten 
o.a. kaderleden opvangen die eigenlijk an-
dere verantwoordelijkheden hadden. 

Kwaliteit VB personeel bij eenheden. 
Aansluitend op het bovenstaande is ook het 
pakket aan verbindingssystemen bij de een-
heden gegroeid en gecompliceerder gewor-
den. Om al deze systemen tot in stresssitu-
aties goed te kunnen bedienen, is goed 
opgeleid en vooral betrokken personeel 
nodig. Deze mensen moeten in staat zijn 
probleemoplossend op te treden op alle ver-
bindingsmiddelen binnen de eenheid. Dit is 
te realiseren door bij manoeuvre-eenheden 
veel aandacht te besteden aan de kwaliteit 
van gespecialiseerd verbindingspersoneel.

Bewaking aansluiting niveau netwerkbe-
heerders met in gebruik zijnde ‘uitzen-
dings’- netwerken.
Het is van groot belang gebleken dat de 
netwerkbeheerders bekend zijn met alle 
nieuwe facetten binnen het netwerk waar zij 
beheer op gaan uitoefenen. In uitzendingen 
zoals de PTG verschilt het netwerk (te) veel 
van een regulier mobiel TITAAN netwerk. 
Het is belangrijk dat netwerkbeheerders de 
kans krijgen om goed te kunnen opwerken. 
Dit kan door begeleiding en aanvullende 
opleidingen of cursussen. 

afsluitEnd
Hoewel de PTG missie minder kinetisch is 
en het hier en daar voor onze eenheden ope-
rationeel wellicht minder bewogen was dan 
bijvoorbeeld tijdens de TFU, is het op ver-
bindingsgebied wel een uitermate uitda-
gende missie geweest. Verbindingsperso-
neel heeft op een hoog niveau moeten 
presteren en heeft er uitgehaald wat er uit te 
halen viel. Wij hebben veel te danken aan de 
JCG (Joint CIS Group); die ons bijstond 
waar het meteen nodig was, de ‘sectie G6’ 
van staf CLAS; die alle details kon nazoeken 
en maximaal betrokken bleef, en sectie J6 
DOPS die ons te alle tijde praktisch met raad 
en daad volledig bijstond. Ook SST Doorn 
heeft in een kort tijdsbestek veel voor ons 
kunnen doen om HF werkbaar te krijgen. 
Door te blijven samenwerken, inventief te 
blijven en vertrouwen in elkaar te kweken, 
heeft CIS PTG-3 iets neer kunnen zetten 
om trots op te zijn! 
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