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CATEGORIE EXTERNE 
SAMENWERKING
Uit de vijf voordrachten:
- ‘Communicatiecomponent van NII’ 

door de heer ir. Ruud Overduin (TNO 
Technical Sciences);

- ‘Cyber: the good, the bad and the ugly’ 
door de heren Jo Godderij, Raymond 
Bierens en Roy Jansen (ATOS);

- ‘Ter land ter zee en in de lucht, maar via 
IP is de data op de vlucht’ door de heren 
ir. M.R. Oberman en ing. V.M. Kroon 
(Oberman);

- ‘I-Bridge en het virtuele politiekorps’ 
door commissaris drs. Wim Broer en

- ‘Visie op Wireless LAN’ door de heer 
Arjan Veenboer (Juniper).

Kent de Vereniging Officieren Verbindings-
dienst in de categorie Externe Samenwer-
king de publiciteitsprijs Intercom 2011-
2012 toe de heer ir. Ruud Overduin voor 
zijn bijdrage Communicatiecomponent van 
NII in Intercom 2012 nr. 4.

Traditioneel vindt eens per twee jaar en tijdens de VOV Social de (sf)eervolle 
uitreiking plaats van de Intercom Awards. De artikelen uit Intercom 2011-2012 
zijn door een vakjury beoordeeld. In alle categorieën is ook deze keer de prijs 
toegekend en daarnaast heeft de redactie gemeend een redactieprijs toe te kennen.
De vakjury voor de Intercom Awards 2011-2012 bestond uit de kolonels Jean-Paul 
Duckers en Gerdo van Oirschot, lkol Jaap de Feiter en de heer John Akkerman.

De heer ir. Ruud Overduin ontvangt de Award uit handen van de heer John 

Akkerman (vakjury) 

De toekenning van de prijs geschiedt met 
de volgende motivering:

Het artikel Communicatiecomponent 
van Netwerk- en InformatieInfrastruc-
tuur, dat de TNO bijdrage vormt aan het 
Intercomthema ‘De toekomst van draad-
loze Transmissie’, geeft een internatio-
nale oriëntatie. Zonder dat de woorden 
Comprehensive Approach worden ge-
bruikt worden ontwikkelingen geschetst 
en geplaatst in een veelal internationaal 
kader.
Het artikel ademt de interactie en de sa-
menwerking tussen TNO en defensie. 
Inspirerend en praktisch, niet zwevend 
maar met beide benen op de grond. Het 
is geen makkelijk artikel, wel een begrij-
pelijk artikel. Het is de verdienste van de 
auteur om een als taai en moeilijk toe-
gankelijk ervaren onderwerp op verteer-
bare en smakelijke wijze vorm te geven.
De auteur biedt geen one-size fits all op-
lossing, maar schetst oplossingsrichtin-
gen waarbij hij naast operationele effec-
tiviteit ook de kosteneffectiviteit en de 
betaalbaarheid benoemt. 
De auteur is er in geslaagd om met be-
houd van operationele samenhang de 
militaire toepassingen vorm en inhoud 
te geven en juist de operationele samen-
hang maakt dit artikel voor de ‘verbin-
delaar’ van betekenis.

De heer ing. Ed Cornelissen ontvangt namens heer ing. Jan van Dijk de Award uit 

handen van lkol Jaap de Feiter (vakjury)
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CATEGORIE 
vERbINdINGSdIENST, HISTORIE 
EN TRAdITIE
Uit de vier voordrachten:
- ‘The Royal Dutch Canadian Signal Com-

pany’ door maj b.d. Peter Yska;
- ‘Koperen jubileum Muziek- en Tamboer-

korps Verbindingsdienst’ door maj b.d. 
W. Vastenhoud;

- ‘De band tussen Ede en de Verbindings-
dienst’ door lkol b.d. Ed van Seters en

- ‘The Sky is the Limit?’ door de heer Jan 
van Dijk (Logistiek Centrum Woens-
drecht).

Kent de Vereniging Officieren Verbindings-
dienst in de categorie Verbindingsdienst, 
Historie en Traditie de publiciteitsprijs  

Intercom 2011-2012 toe aan de heer Jan 
van Dijk, senior engineer satcom bij Logis-
tiek Centrum Woensdrecht voor zijn bij-
drage The sky is the limit? in Intercom 2012 
nr. 4.

CATEGORIE 
vERbINdINGSdIENST 
OPERATIONEEL

Uit de vijf voordrachten:
- ‘1GNC: een veranderende omgeving, in-

novatiekansen.’ door kap Dennis van der 
Braak;

- ‘GOLD CHALLENCE 2011 over inter-
net’ door lkol Kees Verdonk en maj Den-
nis van der Braak;

- ‘Offensieve Cyberoperations’ door Elnt 
Mar Daan Dreijer;

- ‘Common effort’ door kap Jeroen Lal-
leman en

- ‘JOP CIS FALCON SPARK 2012’ door 
maj KLu Johan Kuijvenhoven.

Kent de Vereniging Officieren Verbindings-
dienst in de categorie Verbindingsdienst 
Operationeel de publiciteitsprijs Intercom 
2011-2012 toe aan eerste luitenant der  
mariniers Daan Dreijer voor zijn bijdrage  
Offensieve Cyberoperaties in Intercom 2011  
nr. 4.

CATEGORIE 
vERbINdINGSdIENST TECHNIEK

Uit de vijf voordrachten:
- ‘NIMCIS System-of-Systems’ door ma-

jmrns J.D. Holwerda;
- ‘Mijmeringen en voorspellingen’ door 

kol b.d. Geerlof Kanis;
- ‘Natuurbrandbestrijding Roekelse bos’ 

ing. A. Oosterbroek (DMO C2SC);
- ‘Protected Core Networking’ door lkol 

Ron Bertelink (DMO C2SC) en
- ‘Klein maar fijn. Het project DCMO-

LRC.’ door de heer ing. G.P. (Berry) 
Jansen (DMO C2SC).

Kent de Vereniging Officieren Verbindings-
dienst in de categorie Verbindingsdienst 
Techniek de publiciteitsprijs Intercom 
2011-2012 toe aan luitenant-kolonel b.d. 
Ron Bertelink voor zijn bijdrage Protected 
Core Networking in Intercom 2011 nr. 3.

De toekenning van de prijs geschiedt met 
de volgende motivering:
De heer Jan van Dijk is er in geslaagd om 
30 jaar satellietcommunicatie bij defensie 
op een bijzonder lezenswaardige manier 
te verwoorden. In zijn artikel De sky is de 
limit? beschrijft hij op geheel eigen wijze 
de introductie en verdere ontwikkeling 
van deze technologie. Daarnaast geeft hij 
in zijn artikel aan hoe de diverse systemen 
tijdens diverse missies zijn ingezet. Op 
anekdotische wijze verhaalt hij over de 
technische huzarenstukjes die nodig 
waren om de veelal civiele systemen voor 
militair gebruik geschikt te maken. Na 
een periode van vallen en opstaan is satel-
lietcommunicatie niet meer weg te den-
ken uit onze civiele samenleving en hui-
dige militaire operaties. 
Satellietcommunicatiesystemen zijn cru-
ciale bouwstenen geworden van de net-
werken die het Wapen van de Verbin-
dingsdienst moet kunnen uitbrengen.
Kortom, een goed leesbaar artikel dat een 
bijzonder relevante ontwikkeling op ons 
vakgebied beschrijft. Een waardevolle 
bijdrage aan de rijke historie van het 
Wapen van de Verbindingsdienst.

De heer prof. dr. ir. Tim Grant ontvangt namens Eerste-luitenant der Mariniers Daan Dreijer 

de Award uit handen van kolonel Frank Peersman (namens het vakjurylid kolonel Duckers)

De lkol b.d. Ron Bertelink ontvangt de Award uit handen van kolonel Gerdo van 

Oirschot (vakjurylid)

De toekenning van de prijs geschiedt met 
de volgende motivering: 
Dreijer behandelt in zijn artikel een zeer 
actueel onderwerp waarvoor defensie 
momenteel voor Nederland unieke ca-
paciteiten ontwikkeld. Het stuk is geba-
seerd op zijn NLDA bachelorscriptie en 
heeft een meer wetenschappelijk en con-
ceptueel karakter dan de overige geno-
mineerde artikelen.
De structuur is duidelijk aangekondigd 
en wordt ook gevolgd. De opbouw is 
logisch door eerst historische voorbeel-
den van cyberoperaties te beschrijven die 
velen zullen aanspreken. Vervolgens be-
handelt hij het door hem ontwikkelde 
denkkader bestaande uit een raamwerk 
en model voor fasering voor offensieve 
cyberoperaties. De wijze waarop hij dit 
doet is kiezen voor een goede mix tussen 
het enerzijds conceptueel poneren van 
zijn denkkader en anderzijds heldere 
uitleg van de onderdelen die hier deel 
van uitmaken. Hij doet dit met voor mi-
litairen herkenbare begrippen en een stijl 
die prettig leesbaar is.
Dreijer slaagt er hierdoor in het ietwat 
ongrijpbare ‘cyber’ begrijpelijk te maken 
en te plaatsen in een militaire context. 
Het is een geruststelling dat ook voor 
cyberoperaties een raamwerk en fasering 
passen die ook voor andere, meer regu-
liere militaire operaties gelden, en niet 
door veel IV-ers gehanteerde bedrijfs-
kundige procesmodellen.
Wat de jury zeer aanspreekt in dit artikel 
is dat een relatief jonge collega een door 
hem zelf ontwikkeld denkkader behan-
delt. Hij doet dit op een uiterst pragma-
tische manier met militaire relevantie.
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REdACTIEPRIJS INTERCOM 
2011-2012 

De Vereniging Officieren Verbindingsdienst 
kent de Redactieprijs Intercom 2011-2012 
toe aan commissaris van politie drs. Wim 
Broer, programmadirecteur Virtueel Politie 
Korps voor zijn bijdrage I-Bridge en het Vir-
tueel Politie Korps in Intercom 2012 nr. 3.

De toekenning van de prijs geschiedt met 
de volgende motivering: 
Defensie is druk doende te komen tot 
één Netwerk Informatie Infrastructuur 
die het statische, mobiele en uitgestegen 
domein met elkaar verbindt. Protected 
Core Networking, kortweg PCN, is het 
concept dat NATO heeft omarmd om 
dit te gaan realiseren. Het artikel van de 
overste Bertelink over PCN heeft der-
halve een grote actualiteitswaarde en is 
daarmee interessant voor alle officieren 
van de Verbindingsdienst.
In het artikel legt de schrijver achtereen-
volgens uit wat PCN is, welke uitdagin-
gen er kleven aan vooral de beveiliging 
van data en transport en hoe die opgelost 
kunnen worden met o.a. tunneling en 
payloadvercijfering. Hij geeft helder aan 
dat de realisatie van PCN nog een uitda-
ging is omdat dé IP-vercijferaar er nog 
niet is en vanwege de gefaseerde vernieu-
wing van de bestaande systemen. Zijn 
conclusie is/blijft echter dat PCN de 
toekomst is om te komen tot één NII.
Het artikel is goed gestructureerd, helder 
van schrijfstijl, voorzien van een aantal 
functionele illustraties en daardoor be-
grijpelijk en zeer goed leesbaar.

De commissaris van politie drs. Wim Broer ontvangt de Award uit handen van lkol Edwin Saiboo (hoofdredacteur)

De toekenning van de prijs geschiedt met 
de volgende motivering:
Wim Broer, commissaris van politie, 
slaagt er in om stap voor stap kennis om-
trent het i-Bridge programma, ‘het open 
laboratorium voor civiel-militaire samen-
werkingsconcepten’, deels opgetrokken 
met het Virtueel Politie Korps het (VPK) 
qua kennis aan de lezers over te dragen. 
Wim weet in zijn inleiding, binnen één 
kolom de lezer te boeien en hem als het 
ware uit te dagen, hierbij kritische kant-
tekeningen te maken en niet bang te zijn 
om de vinger op de zere plek leggen; de 
zere plek bij de overheid, de politie en 
ook defensie.
Broer toetst de i-Bridge solution aan de 
wenselijkheid en de noodzaak in de hui-
dige samenleving. Hij speelt in op actu-
aliteit, denk aan Haren 2012.
Onder het motto, ‘Een illustratie zegt 
meer dan drie kolommen’, legt Wim uit 
en bewijst met visualisatie dat de strate-
gische samenwerking een brug vormt 
tussen militaire en civiele partners. Hier-
bij wordt zijn samenwerking met iVENT, 
het innovatie-platform, zeer prominent 
genoemd. 
Naast een toekomstvisie en kritische 
tonen – Wim gaat immers de minder 
positieve wijze waarop de ICT binnen de 
politie in het nieuws is geweest niet uit 
de weg – benadrukt hij het kansrijke con-
cept voor de b.v. Nederland, onze sa-
menleving en geeft zo indirect invulling 
aan de 3e hoofdtaak van Defensie. 
Een uiterst NATOPS, prettig en prak-
tijkgericht artikel. Hierbij is Wim tevens 
een futurist.
Het is een thema waar we in 2013 veel 
aandacht aan besteden.

Sfeerimpressie van de VOV Social met de uitreiking van 

de Intercom Awards op 14 februari 2013 in Ede.


