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en de broodnodige resultaten op dit gebied 
ten goede. 
In deze editie van Intercom presenteert het 
Chapter The Hague van AFCEA zich en zal 
in de komende uitgaven van Intercom steeds 
actuele informatie, zoals het jaarprogramma, 
contactgegevens en nieuws uit onze vereni-
ging publiceren. 

‘Join the club’

Partners/bedrijven

EEN INTERNATIONALE 
ACTIVITEIT IN HET DIEPE 
ZUIDEN VAN ONS LAND
Op 16 mei waren wij te gast bij het JFC 
Brunssum, één van de twee overgebleven 
Joint Forces Commands in de NAVO Com-
mando Structuur. Chef-staf luitenant-gene-
raal ir. Richard Tieskens, gaf een overzicht 
van de veranderingen die zich in snel tempo 
binnen de NAVO aan het voltrekken zijn.
Daarna heeft kolonel Wout Bouwmans 
toegelicht hoe het CIS Logistics Depot 
functioneert als onderdeel van het nieuwe 
NATO Communications & Information 
Agency (NCIA). Hij ging daarbij ook in op 
de samenwerking met de industrie, nu en 
in de toekomst. 

“ZWAAR WEER” IN 
LEIDSCHENDAM
Op 27 juni zullen wij Eurotempest bezoeken 
waarbij NCIM te Leidschendam optreedt 
als gastheer.
Eurotempest ontwikkelt en verzorgt TEM-
PEST systemen, randapparatuur en meet-
diensten aan Defensie en overheidsdiensten 
in de EU en NATO landen. Eurotempest zal 
een bedrijfspresentatie geven, gevolgd door 

een demonstratie. Tijdens de demonstratie 
laten zij zien dat een niet-tempest systeem 
eenvoudig op afstand uitgelezen kan wor-
den, door het opvangen van de elektromag-
netische straling die het systeem uitstraalt.
Kijk voor meer bijzonderheden op 
www.afcea.nl

IMPRESSIE VOORGAANDE 
BIJEENKOMSTEN
De Van Ghentkazerne in Rotterdam was op 
6 december 2012 het decor van het traditi-
onele jaarlijkse AFCEA diner.

Onze gastheer, LKOLMARNS Bert Aben, 
gaf een toelichting op de rol van de Ko-
ninklijke Marine tijdens antipiraterijmissies. 
Verder deelde hij op een geanimeerde wijze 
zijn persoonlijke ervaringen tijdens zijn vele 
uitzendingen. Het uitstekende diner werd 
feestelijk omlijst door een combo van de 
Marinierskapel.
Op 24 januari 2013 werd op de Soldaat Ket-
ting Olivierkazerne in Zeist een interessante 
briefi ng verzorgd door Kapitein Jaco van der 
Vlies van de DMO/ Wps&Bedr over het 
Maintenance Modernisation Programme. 
Onder de titel “monteur van de toekomst” 
ging Van der Vlies in op de mogelijkheden 
van het gebruik van tablets in combinatie 
met virtual reality software met als doel om 
de effectiviteit van de monteur te vergroten 
en daarmee de “logistieke footprint” in het 
inzetgebied te verkleinen.

CONTACTGEGEVENS 
secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
www.afcea.nl
Naast deze website kunt u ons volgen op 
Twitter: @AFCEA_NL , op LinkedIn waar 
u zich kunt aansluiten bij de groep AFCEA 
NL Chapter . Sinds kort is er ook ruimte voor 
foto’s waar AFCEA_NL vele afbeeldingen 
en presentaties deelt. Zie http://tinyurl.
com/AFCEA-FOTO

Welkom bij AFCEA Nederland, Chapter Den Haag.
AFCEA International is een wereldwijde non-profi t organisatie ten diensten van 
defensie, overheid, industrie en onderzoekscentra, en dient als een internationaal 
ethisch forum voor professionele kennis en netwerken op het gebied van com-
municatie, IT, inlichtingen en veiligheid.

HET BESTUUR
President: Bgen ir. Bert Booman (SHAPE)
Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
Wnd president: CDRA b.d. Willem Voogt
Secretaris (1): De heer Jaap van der Lelie 
(KPN)
Secretaris (2): Lkol b.d. Martin van Riemsdijk
Jaarprogramma: De heer Arnold Franse 
(TNO) 
Penningmeester en Mediamaster: De heer 
Ad Koolen (Compumatica) 
Internationale Zaken: De heer Marcel de 
Krom 
Algemene Zaken: Genm b.d. Ruud van Dam 
(Capgemini)
Adviseur: De heer Toon Akkermans (NCIM)

VAN DE PRESIDENT

AFCEA (Armed Forces Communications and 
Electronics Association) is een non-profi t or-
ganisatie met meer dan 130 ‘Chapters’ over 
de gehele wereld. AFCEA vormt een brug 
tussen overheden en industrie op het gebied 
van communicatie, elektronica, intelligen-
tie, commando en controle en informatie 
management systemen. Voor defensiespeci-
alisten op het gebied van C2 ondersteuning, 
burger of militair, een must om lid te zijn 
– of te worden – van AFCEA. Dat komt 
nóg beter de internationale samenwerking 
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