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REDACTIONEEL
Op dit moment bestaat de redactie uit tien personen en die mogen eigenlijk wel eens in 
het zonnetje worden gezet. Zeven van die tien staan op de foto. Suzanne Visschedijk, Wim 
Rietkerk en Ömer Köse waren verhinderd.

Even terugblikken 
naar de afgelopen In-
tercom. Die Intercom 
is ook verspreid on-
der alle VOOV-leden 
en is daarnaast tot op 
C2 ondersteunende 
element verspreid bin-
nen de Koninklijke 
Landmacht. Daar was 
een inhoudelijke reden 
voor en dat waren de 
artikelen over de reor-
ganisatie van de CIS 
eenheden. Niet onbelangrijk. Dat die artikelen in een behoefte zouden voorzien, dat was te 
verwachten. De verwachtingen zijn echter overtroffen. Niet eerder zijn zoveel downloads 
genoteerd en was er een dergelijk grote vraag naar extra exemplaren van Intercom. Van de 
1700 stuks zijn er nog ca. 40 ‘over’.

In aankomende Intercom edities verwacht de redactie ook (re-) organisatieartikelen over het 
Joint IV Commando en de krijgsmachtstaven te kunnen aanbieden. 

PET AAN DE WILGEN
Deze maand is brigade-generaal Theo Ent na 38 jaar actieve dienst met functioneel leeftijds-
ontslag gegaan. Bgen Ent was de laatste negen jaar de wapenoudste van Verbindingsdienst. 
In de volgende Intercom wordt uitgebreid stil gestaan bij die periode en in die Intercom 
stelt de nieuwe wapenoudste kolonel Gerdo van Oirschot zich aan u voor.
De redactie wenst bgen Ent een uitdagende ‘buiten dienst’ periode toe en bedankt langs 
deze weg de generaal voor zijn advies en ondersteuning aan de redactie. De redactie kijkt 
uit naar een voortzetting van de samenwerking met de nieuwe wapenoudste.
Op de voorpagina neemt bgen Ent symbolisch afscheid van Defensie en wordt hij bedankt 
voor bewezen diensten, maar dat had u al gezien. In de cartoon (in deze Intercom) hangt 
Theo zijn pet aan de wilgen en Gerdo, die komt er wel uit!

VOLOP IN BEWEGING: TWEE EVENEMENTEN
In het najaar staan twee evenementen op de rol. Allereerst op 8 oktober het VOV symposium 
de Comprehensive Approach bij C2. En op 28 november het EOV mini-symposium in het 
kader van 25 jaar EOV. In deze Intercom de uitgebreide convocaties met alle detailinfor-
matie. Dat mag u niet missen.

WISSELINGEN VAN DE WACHT
In deze Intercom ruime aandacht voor de commando-overdrachten bij 101 CIS bataljon, 
102 EOV compagnie, de School Verbindingsdienst, het regimentscommando en de StafStaf 
compagnie van de 11 Luchtmobiele brigade.

DODENHERDENKINGEN 2013
Daarnaast doet Intercom verslag van de jaarlijkse her-
denkingen van de Gevallenen van de Verbindingsdienst 
op historische grond in Rotterdam en bij het eveneens 
historische Leeuwmonument in Amersfoort.

IN DEZE INTERCOM
Een viertal (kortere) artikelen, die stuk voor stuk aan het 
denken zetten en dat is ook de bedoeling.
Daarnaast een uitgebreid verslag van het VOV symposium 
Nationale Inzet.

Geniet van de zomer en van deze Intercom. Veel lees- en 
kijkplezier.

Lkol Edwin Saiboo, Hoofdredacteur

Achterste rij (van links naar rechts): Remke Postma, Edwin Saiboo, Erik Asschert, 

Edwin Doelitzsch en Hans Verboom. Zittend: Harry Buitendam (l) en Hans Vane-

man (r).


