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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).
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11 SATCOM SERVICES: ONDERSTEUNING IN EEN NIEUW JASJE

Hierbij stelt de auteur LTZ2 Jan Ruers zich de vraag of dat past. In de huidige situatie zijn 
de satcom services onder drie verschillende diensten belegd. In de nieuwe situatie vindt een 
volledige samenvoeging plaats en een andere manier van organiseren en van werken.

13 CIS&IV INNOVATIE! WAAR ZIJN WE BANG VOOR?

De vraag zou ook kunnen luiden: ‘Wie is er bang voor?’ LTZ2 Jan Ruers stelt wederom de 
organisatievraag aan de orde waarom geen centrale en alomvattende satcom dienst  
Defensie.

16 CERTIfICATED fOR WIDEBAND GlOBAl SATCOM

Deelname aan het Wideband Global Satcom programma begint meer en meer vorm te 
krijgen. Voor de een is dat de panacee voor alle satellietcapaciteit waarvan je maar kan 
dromen. De realiteit leert echter dat alle landgebonden componenten nog intensieve cer-
tificering voor de boeg hebben, voordat van operationeel gebruik sprake kan zijn. Daarop 
anticipeert SURCOM en Via Sat. Oordeel zelf.

21 VOV SyMpOSIUM NATIONAlE INZET

‘Wanneer alles fout gaat, dan zijn wij er nog.’ Nationale Inzet doe je niet zo maar, dat 
vereist kennis van zaken en afstemming op alle bestuurlijke en uitvoerende niveaus. Onder-
steunen van civiele autoriteiten is een dagelijkse activiteit, maar anno 2013 nog geen van-
zelfsprekendheid. Dat is aan het veranderen.

28 3 (UK) COMMANDO BRIGADE plUGUp

UK/NL Interoperabiliteit laat dat maar eens zien in de echte praktijk. Voor die uitdaging 
stond het Korps Mariniers. Die interoperabiliteit heeft zich bewezen tijdens de oefening 
JOINT WARRIOR 2013. Gaat zo iets vanzelf?. Nee, daar moet je wel wat voor doen! De 
gevechtsorganisatie analyseren, het systeem configureren en testen en dan de PLUG UP 
met de Britse partners. Plug and play bestaat alleen in PowerPoint, maar dat wist u al.

VERENIGINGSNIEUWS

3 Redactioneel
5 In dit nummer
7 Hamerstuk
15  Convocatie VOV Symposium Comprehensive Approach bij C2 op 8 oktober 2013
19  Convocatie 102 EOV compagnie Mini Symposium 25 jaar EOV op 28 november 2013
44 Verslag VOV Algemene Ledenvergadering 2013, Garderen 9 april 2013

VASTE RUBRIEKEN

9  Column: Kleiner en Goedkoper door ir. Teus van der Plaat
26  Nog net niet waar gebeurd: Transrealiteit en het Ei van Columbus door drs. Vincent 

Hoek
52 Cartoon
52 d’Agenda
55 Personalia

EN VERDER

17 MTKV gespot in Wageningen en Utrecht
30  Foto-impressie Commando-overdracht 101 CIS bataljon, Garderen 18 januari 2013
31  Foto-impressie Commando-overdracht 102 EOV compagnie, ’t Harde 25 januari 2013
32 139e Verjaardag Regiment Verbindingstroepen, Amersfoort 18 februari 2013
36 Foto-impressie 1e ALV VVPRV, Amersfoort 18 februari 2013
37  Foto-impressie Commando-overdracht School Verbindingsdienst, A’foort 7 maart 

2013 
39  Foto-impressie Centrale Beëdiging Regiment Verbindingstroepen, A’foort 21 maart 

2013
40 Foto-impressie Commando-overdracht Regiment Verbindingstroepen, A’foort 21 
 maart 2013
41 Foto-impressie Commando-overdracht StafStaf compagnie 11 LMB, S’bergen 29 maart 
 2013
42 Foto-impressie Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst, Rotterdam 3 en 4 mei 2013
43 Foto-impressie 23e Herdenking Gevallenen Verbindingsdienst, Amersfoort 23 mei 
 2013
48 Marketentsters nemen afscheid
49  Vaste Expositie Verbindingsdienst meer dan een collectie door lkol b.d. Ed van Seters
53 Loopbaanpatronen Verbindingsdienst
54 AFCEA

Omslag- en inzetfoto’s (met dank aan Audio Visuele Dienst Defensie, kap b.d. A.J.J.  
Buitendam, kap b.d. H. Meijers, de heer G. Wieringa en de heer R. van der Eijk).

IN DIT NUMMER
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Het is al weer even geleden, maar in maart 
is het overleg tussen Defensie en de Centra-
les weer hervat en zijn de reorganisaties 
weer opgepakt. De vertraging die is ont-
staan, heeft een behoorlijk verdringingsef-
fect gehad en zodoende heeft het drie maan-
den stil leggen van het overleg voor veel 
reorganisatietrajecten geresulteerd in zes 
maanden vertraging. Dat kwam deels door 
de vertraging zelf, deels doordat de SG Aan-
wijzing URD (Uitvoering Reorganisaties 
Defensie) licht is aangepast en deels doordat 
er een nieuwe planning moest worden ge-
maakt om ophoping van reorganisaties te 
voorkomen. Voor de CIS-bataljons betekent 
dit dat ze in oktober pas gaan reorganiseren. 
Gezien de vertraging is dat dan met een 
nieuwe projectleider en onder leiding van 
een nieuwe commandant 
bij beide bataljons.

In april hebben we de 
jaarlijkse Algemene 
Vergadering gehad, ge-
combineerd met het 
voorjaarssymposium. 
Voor het eerst was dit in 
het nieuwe KEK-gebouw 
in Garderen met alle mo-
derne faciliteiten en 
ruime parkeermogelijk-
heden. Het verslag van de 
vergadering kunt u lezen 
in de Intercom. Het sym-
posium was zeer geslaagd. 
Dat vindt niet alleen het 
bestuur, maar we hebben 
diverse complimenten 
gehad, ook van niet-le-
den. Er waren prominen-
te sprekers, waaronder de 
commandant Landstrijd-
krachten en de directeur 
van de Veiligheidsregio 
Utrecht, maar ook de pe-
lotonscommandant die het – voor wat be-
treft de CIS-ondersteuning – moet uitvoe-
ren. Daarnaast hadden we ook prominente 
deelnemers, zowel vanuit Defensie als vanuit 
de veiligheidsregio’s. 

De afgelopen maanden is de vereniging ver-
tegenwoordigd geweest bij een aantal eve-
nementen. Op 28 april was ik namens de 
vereniging en samen met onze wapenoudste 
aanwezig bij de reünie van de Identiteits-
groep Steenrode Baretten. Meerdere ver-
enigingsleden zijn uitgezonden geweest als 
lid van de Multinational Force and Observers 

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

hamERSTuk

voor de inrichting in gebouw C op de 
Bernhardkazerne om te zetten in concrete 
acties. Door zorg van Defensie zullen er dit 
jaar aanpassingen aan het gebouw worden 
gerealiseerd, zodat ze volgend jaar kunnen 
beginnen met de daadwerkelijke inrichting. 
De wens is om dat te doen met moderne 
middelen, zoals multi-touch tafels en infor-
matiezuilen, maar daar hangt natuurlijk een 
prijskaartje aan. De vrijwilligers zijn druk 
doende om daar sponsoren voor te krijgen 
en wij zullen ze daar als vereniging bij helpen.

In juni is de Regimentsportdag gepland 
met na afloop voor al onze leden een barbe-
cue. Een ideale gelegenheid om de verbran-
de calorieën weer aan te vullen met een hapje 
en een drankje onder het genot van een ge-

zellig samenzijn. Om 
misverstanden te voor-
komen: de barbecue is 
ook bedoeld voor leden 
die niet hebben kunnen 
deelnemen aan de sport-
dag om dienstredenen, 
fysieke ongemakken of 
anderszins. 

We zijn ook al weer druk 
bezig met de voorberei-
dingen voor het na-
jaarssymposium. On-
derwerp zal zijn de 
comprehensive approach 
en in het bijzonder de 
invloed daarvan op com-
mandovoering en de 
commandovoeringson-
dersteuning. Ook spre-
kers van buiten Defensie 
komen aan bod, want 
dat is de essentie van de 
comprehensive ap-
proach. Het gaat om de 
samenwerking tussen 

Defensie en andere actoren, gouvernemen-
teel en niet- gouvernementeel.

Na een voorjaar waar een najaar bijna jaloers 
op zou worden, lijkt de zomer er toch aan 
te komen. Ik wens u allen een fijne, leerzame, 
sportieve en/of rustige zomervakantie, af-
hankelijk van wat uw plannen zijn en hoop 
u na de vakantie weer in goede gezondheid 
te mogen begroeten op het symposium in 
oktober.

Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter

in de Sinaï, dus als vereniging worden we 
daar jaarlijks voor uitgenodigd. Daar werd 
ook de mededeling gedaan dat Nederland 
de bijdrage aan deze missie weer heeft her-
nieuwd met vier mensen. Misschien niet veel, 
maar we staan daar weer op de kaart. Op 23 
mei ben ik aanwezig geweest op de Vetera-
nendag Verbindingsdienst, georganiseerd 
door de Vereniging van Veteranen en 
Postactieven van het Regiment Verbindings-
troepen (VVPRV). ’s Middags werd de jaar-
lijkse Herdenking Gevallenen Verbin-
dingsdienst gehouden, waar namens de 
vereniging een bloemstuk is gelegd bij het 
monument. Het is toch altijd weer een in-
drukwekkend moment wanneer de 119 
namen worden voorgelezen en je ziet dat 
velen actief mee doen met een dergelijke 

herdenking, van veteraan van de Tweede 
Wereldoorlog tot toekomstig collega’s in 
opleiding bij het BPV-peloton. Voor de ou-
dere collega’s: BPV staat voor Beroeps Prak-
tijk Vorming. In dat peloton zitten leerlin-
gen van Regionale Opleidingscentra die 
gekozen hebben voor de opleiding Veilig-
heid en Vakmanschap met het oog op een 
toekomstige baan bij Defensie.

De enthousiaste vrijwilligers van ons Mu-
seum – sorry, onze Historische Collectie 
(ik kan er maar moeilijk aan wennen) – zijn 
druk bezig om de plannen die waren gemaakt 
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NEDERLAND BLIJFT ACHTER
Bij nader onderzoek 
blijkt dat deze cellen al 
volop in gebruik zijn, 
echter niet in Neder-
land. Zoals al eerder 
gesteld, vinden de echte 
innovaties op draadloos 
gebied vooral plaats in 
het buitenland. Zo is 
AT&T in de USA al jaren bezig met het 
aanbieden van femtocellen om de dekking 
van hun 3G- en thans ook 4G-netwerk te 
verbeteren. 
Inmiddels zijn er al 1,5 miljoen Amerikanen 
die in huis een 3G- of 4G- femtocel hebben. 
Deze werken thans met grote tevredenheid, 
want de dekking binnen en buiten het huis 
wordt aanmerkelijk verbeterd. De cellen 
worden aangesloten op de aanwezige inter-
netverbinding. 

HICK UPS BIJ EERSTE UITROL
Overigens zijn 
er wel grote 
problemen ge-
weest bij de ini-
tiële uitrol van 
deze cellen. Het 
probleem was 
vooral de samenwerking tussen de femto-
cellen met een bereik van enkele tientallen 
tot tweehonderd meter en de macrocellen, 
die een bereik van enkele kilometers heb-
ben. Het probleem zat in de handovers, een 
delicaat proces, want de telefoon moet elk 
moment weten op welke cel hij zichzelf wil 
afsteunen. 
Inmiddels is hier een forse ervaring mee en 
een firma als Cisco heeft bijvoorbeeld recent 
het Israëlische bedrijf Intucel overgenomen 
dat dit probleem heeft opgelost. Deze firma 
levert software die 6000 keer per minuut 
nagaat op welke cel, welke frequentie en met 
welk vermogen een device moet worden af-
gehandeld. 
Tijdens de Olympische Spelen in London 
vorige zomer was deze software in staat om 
samen met de bestaande operatornetwerken 
en vele macro-, femto-, en picocellen 1 mil-
joen foto´s per minuut af te handelen. Dit 
zijn onvoorstelbare hoeveelheden en hoewel 
er uiteraard wel af en toe kleine storingen 
waren, werkte alles zeer vloeiend.

VODAFONE IN NEDERLAND
Een ander voorbeeld is de Japanse operator 
Softbank, die inmiddels een compleet 3G-
/4G-netwerk heeft gerealiseerd met femto-
cellen in meer dan 10 miljoen woningen en 
bedrijven. Dit is gedaan met apparatuur van 
de firma Ubiquisys. Ook deze firma is in-
middels door Cisco overgenomen voor een 
bedrag van 350 miljoen dollar. In Japan heeft 
men dus al gerealiseerd wat de firma Qual-
comm voorspelt als de toekomst van draad-
loze communicatie: steeds meer verkleining 
van cellen omdat dat de enige manier is om 
de hoeveelheid data te transporteren. 
Ook in Nederland wordt gebruik gemaakt 
van femtocellen door Vodafone. Naar schat-
ting zijn er inmiddels 1500 in gebruik. Voor 
een eenmalig bedrag van 75 euro kunt u 
goede dekking in huis kopen. Al deze 
voorbeelden geven aan dat het gebruik van 
femto- en picocellen enorm aan het toene-
men is en dit biedt dus voor Defensie ook 
grote mogelijkheden in zowel het groene als 
het witte domein. 

KLEIN EN NIEUW: RASPBERRY PI
Een tweede klei-
nere en goedko-
pere ontwikke-
ling waar ik op 
wil wijzen, is 
de ontwikkeling 
van de Rasp-
berry Pi. 

Dit is een kleine goedkope op ARM gebaseer-
de computer die een ongelofelijk lage prijs 
heeft van 35 dollar. Hij beschikt over 512 Mb 
geheugen, 2 usb-slots, een 700 MHz pro-
cessor en een HDMI-aansluiting. Daarnaast 
kan in het geheugen worden voorzien door 
een micro SD-kaart van bv. 4 tot 32 Gig. Op 
deze computer kan een HD-scherm en een 
toetsenbord worden aangesloten, waardoor 
hij functioneert als een (kleine) doch volle-
dige Linuxcomputer. Hij is ontworpen door 
een stichting in de UK, die tot doel heeft om 
scholieren op een laagdrempelige en goed-
kope manier te laten programmeren en leuke 
toepassingen voor weinig geld te maken.  
Inmiddels is zich een zeer grote commu-
nity aan het vormen rondom dit platform 
dat de meest uiteenlopende toepassingen 
bedenkt. Bijvoorbeeld een supercomputer 

met honderden van deze units, een auto 
met deze computer, mediastreamers voor 
thuisgebruik, bewakingscamera’s met HD-
beelden en gaming. Het is werkelijk teveel 
om op te noemen. Uiteraard doet het Re-
search & Innovatiecentrum van IVENT ook 
mee, want wij hebben de firma AET Europe, 
de makers van de interface van de Defen-
siesmartcard, gevraagd een driver te maken 
voor de Defensiepas, zodat we deze com-
puter kunnen gaan gebruiken in combinatie 
met de telestick software als zeer goedkope 
thuiscomputer voor Defensiemedewerkers. 

THUISWERKEN MET DE 
RASPBERRY PI
Zoals bekend, moeten velen vanwege het 
bezuinigingsbeleid van Defensie hun laptop 
inleveren. Als u zelf beschikt over een beeld-
scherm en toetsenbord kunt u binnenkort 
zelf zo’n computer kopen en dan heeft u 
voor ca. 50 euro een departementaal ver-
trouwelijke thuiswerkplek, die het prima 
doet met de telestick software. Aangezien 
iedereen toch al een telestick heeft, kan dit 
een goedkoop en mooi alternatief zijn voor 
degenen die hun eigen computer niet met 
een telestick willen gebruiken. Bijvoorbeeld 
voor de vele Applefanaten die, naast de 1200 
euro die men besteedt aan een privé Apple-
computer, ook wel 50 euro kunnen uitgeven 
voor een separate veilige Defensie thuiswerk-
omgeving. 
Uiteraard zijn er voor deze kleine goedkope 
computer ook binnen Defensie vele andere 
toepassingen te verzinnen. De lezers van 
Intercom kunnen er zeker enkele tientallen 
verzinnen. Het grote voordeel is de open-
heid van het systeem en de zeer lage kosten. 
Kortom, zowel op computer- als communi-
catievlak is er voor onder de 100 euro veel te 
beleven. Het wordt allemaal dus inderdaad 
veel kleiner en goedkoper! 

COLUMN: KLEINER EN GOEDKOPER

In mijn laatste zeer uitgebreide column had ik het al over de pico- en femtocelrevo-
lutie die op ons afkomt. Dit zijn hele kleine wifi- en of LTE-cellen die in omvang 
niet groter hoeven te zijn dan een pakje sigaretten en die slechts enkele watts aan 
energie vragen. Het zendvermogen is laag en varieert tussen de 10 en 200 milliwatt. 

Ir. Teus van der Plaat, IVENT Research en Innovatie Centrum
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GLOBAL COVErAGE The L-TAC service is available throughout the global footprint on the I-4 constellation. Customized beams 

covering the user’s area of operations will be available. CAPABILITIEs The shorter wavelength of the L-Band compared to the  

UHF allows users to operate with small, inexpensive antenna’s. To have the Tactical Radio communicating via satellite without  

touching the Land Earth Station, Inmarsat released the L-TAC terminal which is connected directly to the Radio to provide connec-

tion via the satellite to the Tactical Radio beyond line of sight using small L-Band antennas. The initial product release  

features omni-directional antenna’s for Comms On The Move (COTM) Man portable and vehicular L-TAC systems will be available.

When operational distances extend beyond line of sight, the  
normal workhorse UHF terminals run out of range and are unable 
to meet the capability requirements without the use of rebroadcast  
(or relay) stations. These lead to additional force protection and 
force sustainment requirements, which of course create logistic 
and combat tasks that potentially divert assets from the main effort. 

To solve above challenge the Single Channel Tactical Satellite (TAC-

SAT) using the UHF band on military satellites is now used. However the  

demand on these channels exceeds supply and is rather expensive. L-TAC 

of Inmarsat comes here with a new innovative solution making TACSAT 

channels available on their I-4 satellites L-Band transponders to provide 

single hop relay capability in space as provided by military UHF. Channels 

are engineered to offer a 25KHz channel for both Voice and/or low speed 

data. The 25KHz channels can be divided into up to 5 KHz sub-channels.
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SATCOM ServiCeS: OnderSTeuning in nieuw jASje

LTZ2 Jan Ruers, Satellietcommunicatieplanner IVENT

inLeiding
Vooruitlopend op de afkondiging van JIVC 
wil ik u toch al een inkijk geven wat dit gaat 
betekenen voor de ondersteuning van satel-
lietcommunicatie. De organisatie is op pa-
pier uitgewerkt en beschikbaar maar zoals 
gezegd zal voor wat betreft de uiteindelijke 
bedrijfsvoering nog een en ander worden 
afgesproken.

Oud: Huidige SiTuATie
De diverse ondersteunende afdelingen die 
met SATCOM te maken hebben zijn fysiek 
en organisatorisch verspreid. Dat maakte de 
communicatie en dagelijkse praktijk er niet 
makkelijker op en de dislocatie tussen de 
afdelingen is meer een blok aan het been dan 
een zegen.

nieuw: PrOduCTgrOeP
TrAnSMiSSieSySTeMen
In de nieuwe organisatie is één subsectie 
SATCOM services voorzien onder de Pro-
ductgroep Transmissiesystemen (PG TS). 
De sectie PG TS omvat alle activiteiten op 
het gebied van satellietcommunicatie, 
(radio-)transmissiesystemen, frequentiema-

nagement, comms EOV-systemen en het 
beheer van een pool van middelen t.b.v. 
vredesoperaties. TS ondersteunt operatio-
nele eenheden bij de gereedstelling van de 
diverse transmissiesystemen en draagt mede 
zorg voor beheer en beschikbaarheid, inclu-
sief het verhelpen van verstoringen, van de 
uitgerolde infrastructuur. TS levert inhou-
delijke technische kennis t.b.v. systeemma-
nagement en projecten. 
SATCOM Services levert technische kennis 
en advies aan SATCOM-projecten, systeem-
managers en operationele gebruikers. De 
subsectie is verantwoordelijk voor het tech-
nisch beheer van het satellietgrondstation in 
Nederland en geeft invulling aan de SAT-
COM planning, toewijzing en planning van 
de beschikbare satellietcapaciteit. Alleen de 
satcom operators die de 24/7 dienst draaien 
blijven onder een andere afdeling vallen, 
Security operations & Cyber. Wat de uitein-
delijke locatie wordt voor de afdeling SAT-
COM services is nog de vraag en hangt ook 
af van andere ontwikkelingen maar het wordt 
of Stroe of Camp New Amsterdam. Belang-
rijkste is dat zowel de SATCOM operators 
als ook het SATCOM services personeel op 

één locatie worden gefaciliteerd. Uitzonde-
ring hierop zijn de technische beheerders 
van het ankerstation, deze blijven logischer-
wijs geplaatst op de Willem Lodewijk van 
Nassaukazerne alwaar zich het hoofd an-
kerstation zich bevindt.

COnCLuSie
De diensten zoals we die nu leveren zullen 
ook in de toekomst gewaarborgd blijven, 
uitgangspunt daarbij is de gebruiker die 
SATCOM ondersteuning te leveren die 
nodig is zodat hij zijn taak kan uitvoeren.

Transmitendus nuntius, scite et cito.

Met de op handen zijnde reorganisaties en de oprichting van JIVC zal er veel gaan 
veranderen. Het is nog niet voor alles en iedereen duidelijk wat dit in de dagelijkse 
praktijk gaat betekenen.
In diverse presentaties zien we dat het credo ‘Goed is goed genoeg’ wordt gehan-
teerd. Wat dat gaat inhouden voor de dagelijkse praktijk moeten we nog bezien. 
LTZ2 Jan Ruers, nauw betrokken bij de huidige en de toekomstige organisatie, 
vergelijkt oud met nieuw.

SubSeCTie SATCOM ServiCeS
- Hoofd Satcom services/Planner  

Satcom Sr (LTZ2OC)
- Planner Satcom Medior (ELNT)
- Planner Satcom Junior (AOO)
- Engineer Medior (Bgr/Schaal 11)
- Engineer Junior (Bgr /Schaal 10)
- CIS Specialist Sr (ELNT)
- CIS Specialist Jr (AOO)
- CIS Beheerder Satelliet Grondstation 

Sr (Bgr/Schaal 8)
- 2x CIS Beheerder Satelliet Grondsta-

tion (Bgr/Schaal 7)

JIVC (deels) en Satcom services
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CIS&IV InnoVatIe! Waar zIjn We bang Voor?

LTZ2 Jan Ruers, Satellietcommunicatieplanner IVENT

In dit artikel beschouwt LTZ2 Jan 
Ruers de ondersteuning van onze CIS 
& IV organisatie. We zien dat we op 
sommige terreinen volop aan het mo-
derniseren zijn: nieuw materieel, nieu-
we operationele concepten, high tech 
oplossingen om met de ontwikkelin-
gen in de wereld mee te kunnen blijven 
doen. Maar we laten gelijktijdig na dit 
net zo voortvarend met sommige van 
onze ondersteunende pijlers te doen. 
De centrale boodschap van Jan is dat 
andere producten en services leveren 
leidt tot aanpassingen van processen en 
procedures en dat leidt tot een andere 
organisatie.

VeranDeren gaat SoMS 
MoeIzaaM 
Innovatie in ons bedrijf kan wel eens heel 
moeizaam gaan in tegenstelling tot de bui-
tenwereld. Voordat u in de pen klimt lees 
even verder, want ik heb het hier niet over 
het operationele materieel. Dat gaat best de 
goede kant op en soms ook heel snel. Mijn 
eigen Koninklijke Marine maakt telkens weer 
grote stappen voorwaarts als een nieuw type 
schip ontworpen wordt. Wat me echter tel-
kens weer verbaast is dat een grote techno-
logische vooruitgang nog niet betekent dat 
we onze bedrijfsvoering moderniseren; dit 
gaat vaak maar mondjesmaat. Een voor-
beeld; als ik kijk naar de KM moet ik stellen 
dat we heel lang zijn blijven vasthouden aan 
het optische communicatieconcept van 
lichtmorse en vlaggenseinen. Een veel ge-
hoord argument hiervoor was dat men als 
NATO-lidstaat om interoperabiliteitsrede-
nen verplicht was deze vaardigheid in stand 
te houden. Dit terwijl er best technische 
middelen en argumenten waren om het ver-
ouderde concept te vervangen. Helaas blijkt 
de NATO vaker een blok aan het been te 
zijn als het om vooruitgang op nationaal 
niveau gaat. Zo ook in dit geval, pas onlangs 
is door de Operationele School besloten om 
geen opleidingen meer te geven in deze ver-
ouderde optische seinmethodieken. In mijn 
ogen een dapper, maar ook terecht besluit 
omdat er genoeg alternatieven zijn die daar-
naast ook nog minder opleidingsintensief 
zijn, men hoeft immers de morsevaardigheid 
niet meer aan te leren. Als een collega oud-
seiner-telexist dit leest zal hij vast denken 
dat ik gehersenspoeld ben, maar dat valt wel 
mee. Natuurlijk zal de nostalgische invals-
hoek van deze seinmethoden een warm 
plekje bij me blijven houden, maar we moe-
ten vooruit! 

Nu weet ik net zo goed als iedereen dat ver-
andering, zeker als iets zo verankerd is van-
uit het verleden, altijd weerstand krijgt van-
uit één of andere hoek. Dat is een 
natuurlijke reactie die niemand vreemd is. 
Ongetwijfeld zijn er ook zulke voorbeelden 
bij andere krijgsmachtdelen. Maar waarom 
gaan we soms zo krampachtig om met ver-
anderingen? We willen allemaal goed en 
modern materieel om mee te werken. Dat 
brengt ons uitdagingen maar geeft ook aan-
zien. Maar als we dit vervolgens in een joint 
of paarse omgeving moeten doen worden 
we terughoudend. Of dat de reden is dat dit 
soort ontwikkelingen op hun zachts gezegd 
stroef verlopen is misschien wat ver gezocht, 
maar ik kan me toch niet aan die conclusie 
onttrekken. Ik ben van mening dat als we 
innoveren in het operationele veld dit niet 
kan zonder innoveren in de ondersteuning. 

een geÏntegreerD noC
Een goed voorbeeld is het ‘geïntegreerde 
Netwerk Operatie Centrum’ (NOC) dat op 
Camp New Amsterdam gebouwd gaat wor-
den. Ja, ik hoor u al zeggen: dat had er al 
lang moeten staan dus in welke eeuw komt 
het dan!? Maar ik ben er van overtuigd dat 
we al een stuk verder zouden zijn met de 
realisatie van een geïntegreerd NOC als men 
de scepsis en terughoudendheid met betrek-
king tot deze organisatorische en technische 
innovatie zou laten varen. Persoonlijk had 
ik het liever gister dan vandaag want ik ben 
een groot voorstander van een dergelijk con-
cept en dat komt voort uit mijn ervaring aan 
boord.
Ik zal het probleem van de scepsis proberen 
te illustreren met nog een voorbeeld uit mijn 
verleden dat hier treffend op geprojecteerd 
kan worden. 

Begin jaren negentig van de vorige eeuw 
werden de nieuwe M-fregatten (MFF) in 
dienst gesteld binnen de Koninklijke Marine. 
Zij waren het modernste van het modernste 
waarmee Nederland voorop liep in de mari-
tieme wereld, ook v.w.b. bedrijfsvoering aan 
boord. Om het niet te lang te maken, aan 
boord maakte men voor de communicatie 
gebruik van een geïntegreerd communica-
tiemanagementsysteem. Dit ging inhouden 
dat ook de bedrijfsvoering moest worden 
aangepast. Voortaan zou de communicatie
controller(voormalige chef radio of chef sei-
ner) bij bepaalde rollen fysiek plaatsnemen 
in de commandocentrale. De commscon in 
die tijd kwam voort uit het telegrafisten of 
seiner-telexist korps, net als ik. Er heerste 

nogal wat weerstand onder het gros van de 
oudere generatie om de cultuur te verande-
ren. Waarom? Waar was men bang voor?
Als we nu kijken naar de joint en paarse or-
ganisaties doet zich eigenlijk eenzelfde fe-
nomeen voor. Een ondersteunende afdeling 
als IVENT wordt bemand met personeel uit 
alle krijgsmachtdelen en burgers. We staan 
aan de vooravond van een grote reorganisa-

oVer De aUteUr 
LTZ2 Jan Ruers is zijn loopbaan begon-
nen als matroos-3 seiner-telexist. Hij 
heeft vele zeemijlen met ontzettend veel 
plezier mogen varen en werken, instruc-
tie gegeven op de NLBE Opschool en 
mee mogen werken en denken aan nieu-
we CIS/IV ontwikkelingen. Sinds 2006 
is hij bij IVENT werkzaam als satelliet-
communicatieplanner op Camp New 
Amsterdam. In deze laatste functie heeft 
hij te maken met alle krijgsmachtdelen, 
DOPS, DMO, JCG, leveranciers van sa-
tellietcapaciteit en internationale part-
ners. Een dynamische baan waar hij zijn 
ervaring in kwijt kan maar zeker ook veel 
leert, niet in de laatste plaats van de col-
lega’s bij de andere krijgsmachtdelen. 

Dagdromen over een geïntegreerd Netwerk Operatie 

Centrum. Het zou zo maar  

kunnen.
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tie en straks wordt het JIVC in het leven 
geroepen. Een grote stap voorwaarts maar 
dat is in mijn ogen niet de belangrijkste stap 
die we kunnen maken. Een stap voorwaarts 
zou het pas zijn als we de hele bedrijfsvoering 
(net als bij het MFF in die dagen) ook fysiek 
gaan integreren zoals voorzien op het ‘ge-
integreerde NOC’. Je kunt zoveel reorgani-
seren als je wilt, maar als je je centrale be-
heerorgaan uiteindelijk over diverse locaties 
gescheiden houdt schiet je na de zoveelste 
reorganisatie niet veel op.

Het geïntegreerde NOC op Camp New Am-
sterdam, waar uiteindelijk de 24/7 operators 
en aanverwante diensten gefaciliteerd moe-
ten worden is al een beetje het lachertje van 
de klas geworden als je zo links en rechts om 
je heen hoort. Dat is in mijn ogen zeer on-
terecht aangezien dit een signaal is dat we 
vooruitgang in de weg staan. Wat de reden 
ook mag zijn dat we er nog steeds niet zitten, 
het blijft vreemd dat we straks een vooruit-
strevende organisatie als de JIVC bemannen 
maar v.w.b. bedrijfsvoering er fysiek weinig 
mee opschieten. Ergens onderschat men m.i. 
wat het belang van een dergelijke integratie 
kan betekenen voor defensie. 

De beDrIjFSVoerIng 
VernIeUWen
Stel dat reeds 5 jaar geleden een geïntegreerd 
NOC was gebouwd op Camp New Amster-
dam. Dan zou de huidige reorganisatie naar 
een JIVC veel minder complex zijn, ach-
teraf betalen we dus toch weer een prijs voor 
het uitstellen van innovatie. Waar komt dat 
toch vandaan? Is dit vernieuwen met oog-
kleppen? Beschermen wat men heeft en al-
leen binnen die begrenzing voor vooruit-
gang kiezen? 
Ik heb de ontwikkeling van het ene scheeps-
type naar een volgende gelukkig van dichtbij 
mogen meemaken. Door er mee te werken 
en als verbindelaar in op te groeien, instruc-
ties voor te schrijven en te adviseren. Prach-
tige tijd vol vernieuwing en vooruitgang. En 
in mijn ogen geldt dit ook voor het geïnte-
greerde NOC. Ook dat is innoveren en mis-
schien wel evolueren. We plaveien de weg 
voor de generaties na ons.
De overgebleven opsrooms in Stroe en Den 
Helder integreren, de verschillende NOC’s 
van IVENT eveneens, gescheiden op rubri-
cering/operatie daar waar nodig, gecombi-
neerd waar mogelijk. Het verschil tussen de 
witte, groene en blauwe CIS & IV diensten 
zullen steeds kleiner worden en misschien 
zelfs grotendeels verdwijnen. Dus waarom 
de bedrijfsvoering hierin nog langer zo strikt 
gescheiden houden? Ik begrijp best dat er 

altijd wel situaties zijn die hierom vragen, 
maar voor het overgrote deel moet je con-
cluderen dat dit op een andere manier kan. 
Ik hoop dat begin 2013 de concrete schetsen 
van het geïntegreerde NOC het licht mogen 
zien want op dit moment is dit nog in een 
ontwerpfase en zijn er nog geen impressies 
vrij beschikbaar. Ik ben ervan overtuigd dat 
het een grote stap voorwaarts is in de CIS 
& IV dienstverlening. Maar daar moet het 
wat mij betreft niet ophouden, innovatie en 
evolutie hoort niet te stoppen. Een volgen-
de stap is misschien het door JIVC leveren 
van Satcom as a service voor het operatio-
nele domein. Daardoor hoeft een OPCO of 
eenheid op oefening zich alleen druk te 
maken over wat ze moeten kunnen en niet 
over hoe ze het willen inrichten. Daarmee 
gepaard gaat dat ze niet hoeven te zorgen 
voor opleiden en exploitatie etc. En daarmee 
plaveien we weer een nieuwe weg die we in 
kunnen slaan. Van opleiden tot exploitatie, 
de verschillende OPCO’s doen op dit mo-
ment nog veel van hetzelfde. Terwijl de 
satcom-materie toch echt niet veel van elkaar 
verschilt, of het nu op zee, in de lucht of op 
land is. Maar dat is voer voor een ander ar-
tikel en misschien een andere auteur. En ook 
in dit geval moeten we een objectief ant-
woord zien te vinden op de vraag; Waar zijn 
we bang voor?

Ankerstation Lauwersmeer



In de traditionele operatie was de focus gericht op de militaire aspecten 
van de operatie. De operaties werden gepland en uitgevoerd met militaire 
partners. Natuurlijk waren er civiele aspecten die een rol speelden, maar 
deze vervulden een ondergeschikte rol. Het adagium van ‘need to know’ 
en het verrassingselement waren essentieel. Operationele veiligheid was 
de reden om informatie absoluut niet te delen. ‘De vijand luistert mee’. 
Zelfs het delen van informatie tussen de militaire actoren was geen van-
zelfsprekendheid. De ‘4-eyes community’ bijvoorbeeld was een gegeven.

In de huidige operaties is de focus niet alleen gericht op de militaire as-
pecten. De militairen vervullen een ondersteunende rol. Zij faciliteren 
de activiteiten van civiele actoren in de operatie. De militairen brengen 
veiligheid om ervoor te zorgen dat onze civiele partners de ‘rule of law’ 
kunnen implementeren of ervoor kunnen zorgdragen dat er een goed lo-
kaal bestuur wordt geinstalleerd. Indien er in Afghanistan een weg moet 
worden aangelegd dan wordt dit project door civiele actoren uitgevoerd. 
Om dit te kunnen doen moeten ze kunnen werken in een veilige omge-
ving. De militairen dragen hier zorg voor. Dit impliceert dat het uitwis-
selen van informatie niet alleen tussen militairen plaatsvindt, maar dat 
het essentieel is om informatie uit te wisselen tussen de militaire -en de 
civiele actoren. Het ‘need to know’ adagium moet veranderen in ‘need to 

share’. Dit betekent dat de operationele veiligheid negatief wordt beïn-
vloed. Waar en wanneer de operatie wordt uitgevoerd is bij velen bekend. 
Niet coördineren met civiele actoren betekent echter dat de operatie niet 
succesvol zal zijn. Informatieuitwisseling gebeurt alleen als er sprake is 
van een vertrouwensbasis tussen de verschillende actoren. Deze vertrou-
wensbasis kan niet pas te velde worden opgebouwd. Hier moet al veel 
eerder mee worden begonnen. Wat we ons ook moeten realiseren is dat 
informatieuitwisseling niet wordt belemmerd door de techniek, maar door 
de bereidheid om informatie te delen en het onderling vertrouwen tus-
sen de betrokken partijen. Opvallend is dat de discussie wel vaak over de 
techniek gaat en niet over de menselijke aspecten.
Ter afsluiting een paar uitdagingen waar we in het kader van de Com-
prehensive Approach tegen aan lopen. De militairen die altijd de leiding 
willen hebben moeten een ondersteunende rol gaan vervullen. 
Civiele actoren willen niet met de militairen geassocieerd worden, omdat 
dit hun veiligheid negatief beïnvloedt. Civiele partners willen niet ‘geco-
ordineerd’ worden. De miltairen willen snel resultaten. Het liefst tijdens 
de rotatie. Civiele partners hebben een iets langere planningshorizon.  
En zo kun je nog wel even doorgaan. Toch is er een ding helder. Er moet 
iets veranderen om succesvol te zijn. Een traditionele aanpak gaat in een 
comprehensive operatie niet werken.

SprekerS tijdenS dit SympoSium  Kol Toine Visser, Director Command and Control Centre of Excellence | Lgen (Ret) Ton van  
Loon, former Commanding General 1 (German/Netherlands) Corps | Lkol (GS) Soenke Marahrens, Commanding Officer A-Battalion, German Joint  
Signal School | Hans Rouw, Programme Leader Security and Disarmament, IKV Pax Christi | Jan van de Pol, C-C2SC - Hoofd van de afdeling Systemen,  
Applicaties, Trainers & Simaluatoren (SATS) van JIVC/C4II | Dr Paul Edward Howland, Chief, Service Strategy and Innovation, NATO Communications  
and Information Agency | Cecil Penso, zelfstandige coach in vraagstukken als hoe onderling vertrouwen te kweken en te vergroten en daarmee de bereid-
heid tot het delen van informatie te accepteren (managed behavior). meer informatie via de WeBSite WWW.vovklict.nl

Genm KootKazerne • KeK Gebouw
D I n S D a G  8  o K t o b e r  2 0 1 3  •  1 2 . 0 0  u u r

Om de kennis van de leden van de VOV en andere geïnteresseerden te vergroten heeft het bestuur  
van de VOV besloten een symposium omtrent dit thema te organiseren. Hierbij zullen een militaire  
operationele commandant en een vertegenwoordiger van een civiele hulporganisatie hun visie op ge-
volgen van de CA geven. Een vertegenwoordiger van de Duitse Joint Signal School heeft een prikkelende 
briefing die duidelijk maakt waarom C2 en C2 ost gaat veranderen. Vervolgens zal NATO Communica-
tions and Information Agency (NCI Agency) de gevolgen binnen NATO met name als het gaat om het 
Federated Mission Network (FMN) onder woorden brengen. 
Hoe gaan we de noodzakelijke informatieuitwisseling tussen militairen en tussen militairen en  
civiele actoren technisch ondersteunen en vooral ervoor zorgen dat die informatieuitwisseling in vol 
vertrouwen plaatsvindt? Het Nederlandse C2 Support Centre zal de Nederlandse ontwikkelingen op  
het gebied van C2 ondersteuning schetsen. 
Na het symposium zou het voor allen duidelijk moeten zijn dat de wijze waarop de huidige missies  
worden uitgevoerd grote gevolgen heeft op C2 en C2 ondersteuning.

VOV_Symposium.indd   1 19-07-13   13:44
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CERTIFICATED FOR WIDEbAnD GlObAl SATCOm

De heer Gerrit Cupido (SurCom International B.V.) en de heer Marty Conrad (ViaSat, Inc.)

The WGS constellation will consist of at least 
10 geo-synchronous satellites and will be 
fully completed in 2019. Each satellite has 
a calculated life span of 15 years. The system 
provides 
X/Ka band in-theater connectivity, X/Ka 
band high-capacity “reach back” or back-
haul services and powerful, high-capacity 
broadcast services on Ka band. 

WGS augments and partly replaces the aging 
Defense Satellite Communications System 
(DSCS) that is operating in X-band only. 
Each WGS satellite has 10 times the capa-
city of a DSCS satellite. Or, in other words: 
just one WGS satellite provides more SAT-
COM capacity than the entire DSCS fleet. 
By using steerable beam and cross banding 
technology the system provides tremendous 
operational flexibility, capable of providing 
capacity where operations demand. 

mulTIlATERAl pARTICIpATIOn
The Netherlands MOD has become a part-
ner in the WGS project. An MOU was signed 
in January 2012 aimed at “a long term mul-
tilateral partnership to cooperate on the 
provision of global military satellite commu-
nications.” Apart from the US and the Ne-
therlands, this MOU was also signed by New 
Zealand, Canada, Denmark and Luxem-
bourg. Effectively, all participants will be 
sharing in the cost of construction and 
launch of WGS-9. 

Under the terms of the MOU, each partner 
benefits from an individual allocation pro-
file of SATCOM resources, administered 
pro-rata with its level of contribution. Access 
to existing WGS Systems was available to 
each partner country immediately after sig-
ning of the MOU. The Netherlands were 
initially allocated a bandwidth of 43 MHz, 
spread over 3 satellites. Capacity will be gra-
dually increasing to more than 80 MHz with 
the increase of the number of on-orbit satel-
lites. Netherlands military, especially the 
Navy, is increasing its use of WGS capacity 

continuously. 

WGS GROunD EquIpmEnT 
SySTEm CERTIFICATIOn
US MILSATCOM authorities impose strin-
gent demands on technical quality of ground 
equipment that is used to access wideband 
satellite systems. All FDMA and IP modems 
as well as X- and Ka-band satellite earth ter-
minals must be certified for use. This inclu-
des equipment intended for use on WGS, 
not only civilian components but also already 
existing military components.

The MILSATCOM Certification Process is 
a joint effort between the Defense Informa-
tion Systems Agency (DISA), various US 
commands and the Joint SATCOM Engi-
neering Center (JSEC). Each modem and 
terminal is type-tested by JSEC against re-
quirements specified to ensure interopera-
bility and non-interference with other mo-
dems and terminals when used on DoD 
wideband systems.

ViaSat Inc. and SurCom International B.V. 
have been working together for a long time 
in selling and supporting Tactical Satellite 
products (UHF TacSat) to the Netherlands 
MOD. Now both companies finalized a part-
nership agreement to market ViaSat WGS 
certified satcom products in the Benelux 
countries.

CERTIFIED WGS nETWORkInG 
SySTEmS FROm VIASAT
ViaSat offers a complete set of MILSAT-

mIlSATCOm TACTICAl 
TRAIlER CERTIFICATIOn
As part of the testing of the quality of the 
ground equipment the Netherlands 
MOD will participate in the 12 months 
US MILSATCOM testing program and 
contribute with one Milsatcom Tactical 
Trailer.

COM Certified satellite systems for secure 
networking that integrate advanced com-
mercial networking technologies to opti-
mize the power of Wideband Global Satcom. 
The systems provide a variety of network 
access options for enterprise, command and 
control, and trunking/backhaul communi-
cations. Designed and certified to military 
standards, the systems can operate on com-
mercial and military satellites at X-, C-, Ku-, 
and Ka-band frequencies. All are secured 
with FIPS 140-2 TRANSEC.

lInkWAyS2 – Full-mESh, 
STAR (hub/SpOkE), OR hybRID 
C2 nETWORkInG, On-ThE-
mOVE OR AT-ThE-hAlT
The ViaSat LinkWayS2® modem is the bat-
tlefield standard for C4I communications, 
selected by the U.S. Army WIN-T and 
USMC SWAN programs. This hubless MF-
TDMA VSAT system enables cost-effective 
integration of a variety of applications into 
a single platform, in any network topology, 
via unicast or multicast.

Adaptive, on-demand bandwidth allocation 
and bandwidth-efficient coding and modu-
lation give you broadband connections 
between any ViaSat LinkWay-equipped 
sites. Features such as turbo coding and 
8PSK modulation provide substantial band-
width savings and reduce transponder costs 
compared with other systems.

Cbm-100
The ViaSat LinkWayS2network system is 
also available to any micro satellite terminal 
in an embeddable version – the ViaSat Com-
mercial Broadband Modem 100 (CBM-
100). This embeddable modem packs all the 
capability of the same waveform into an 
ultra-compact form factor that is small 
enough to integrate into satcom terminals 
sized at one meter or less.

mD-1377 JOInT Ip mODEm – 
EnTERpRISE AnD C2
The Joint IP Modem combines flexible satel-
lite networking with information assurance 
to deliver secure, high-speed IP communi-
cations. Certified to NATO STANAG 4622 

On May 24, 2013, Wideband Global Satcom-5 or short WGS-5 satellite was 
launched from Cape Canaveral to be placed into geo-synchronous orbit at 52.5 
west, off the east coast of the United States. This satellite is the fifth launch 
in the US-DOD program called Wideband Global Satcom, designed to provide 
protected, world-wide high capacity satellite communications to the military. 
After commissioning of the WGS-5, the constellation will provide near world-
wide coverage. WGS-6 will be launched in August of this year and WGS-7 to 10 
are under construction for launch in the years to come. This article outlines the 
WGS program and underlines quality assurance and the certification of civilian 
and military ground components. 

ViaSat LinkWayS2® modem
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ed. 2, this system is the Department of De-
fense point-to-multipoint satellite modem 
standard for connecting all U.S. forces. 

This system creates an IP networking back-
bone to enable efficient sharing of voice, 
video, and data communications across the 
battle space using adaptive and variable 
coded modulation techniques. Using trans-
portable and mobile SATCOM platforms 
equipped with Joint IP modems enables 
enterprise-wide access to core Global Infor-
mation Grid (GIG) services including 
SIPRNET, NIPRNET, VTC, DSN, DRSN, 
and JWICS. This modem can also provide 
multiple network variations, adapting to dif-

ferent network architectures to suit the ap-
plication.

mD-1366 EnhAnCED 
bAnDWIDTh EFFICIEnT mODEm 
– bACkhAul AnD TRunkInG
The MD-1366 EBEM is the only commer-
cially-available, bandwidth-efficient modem 
certified to MIL-STD-188-165B and com-
pliant with STANAG 4486 ed. 3. The MD-
1366 defines a new military standard for 
high-speed satellite communications, deli-
vering much-needed capacity for high-speed 
broadband and multimedia transmissions.

The MD-1366 supports the communicati-
ons, command, and control requirements of 

today’s highly mobile military forces. The 
modem interfaces to a variety of legacy mi-
litary communications equipment, but uses 
advanced technologies, such as turbo coding 
and higher-order modulation techniques, to 
increase efficiency and throughput.
The EBEM is approved to use its internal 
AES encryption algorithms in lieu of exter-
nal TRANSEC devices in government instal-
lations, to protect sensitive, but unclassified 
data.

REFEREnCE
De heer Gerrit Cupido, Sales Manager 
Communication Systems
SurCom International B.V.
PO Box 202, NL-3910 AE Rhenen
Utrechtsestraatweg 206A, NL-3911 TX 
Rhenen
The Netherlands
Mail: Gerrit@surcom.nl
Internet: www.surcom.nl

MD-1377 Joint IP Modem

MD-1366 Enhanced Bandwidth Efficient Modem

mTkV GESpOT In 
WAGEnInGEn En uTREChT

Op 5 mei is het MTKV in Wageningen gespot tijdens het bevrij-
dingsdefilé. De foto, met dank aan de familie De Feiter, is hiervan 
het bewijs. De gemeente Utrecht organiseerde op zaterdag 22 juni 
een Veteranendag voor de ruim 900 veteranen in de stad. Deze 
veteranen, jong en oud, hebben in de afgelopen decennia deelge-
nomen aan oorlogs- en vredesmissies in diverse landen. De Ge-
meente Utrecht heeft het MTKV verzocht het begin van de mid-
dagbijeenkomst op te luisteren. Bij die gelegenheid heeft de 
voorzitter van de VOV, kolonel Frank Peersman, volledig in stijl 
van het Regiment Verbindingstroepen sjerpen uitgereikt aan het 
MTKV. Het MTKV is volop in beweging en maakt zich op voor 
al weer de volgende activiteit: de Taptoe in Ede op 20 september.

Wageningen 5 mei. MTKV op volle sterkte en in vol ornaat, maar nog zonder sjerp. Utrecht 22 juni. Sjerp in stijl van het regiment, mede mogelijk gemaakt door 

sponsoring van de VOV.
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Na een vleugje EOV-historie en een hedendaagse blik is er volop tijd om van 

gedachten te wisselen over de toekomst van 102 EOVcie. Op deze jubileumdag 

is het mogelijk om te netwerken zonder gestoord te worden en te communiceren 

zonder dat er geïntercepteerd wordt! Deze dag is bestemd voor actieve EOV’ers, 

oud-commandanten EOVcie en voor genodigden uit het EOV-netwerk.
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en visie op de toekomst van EOV...
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VOV –sympOsium NatiONale iNzet

‘WaNNeer alles fOut gaat, zijN Wij er NOg’

Garderen, 9 april 2013 - Een gemêleerd gezelschap van ruim 300 man laat zich op 
uitnodiging van de VOV in het fraaie auditorium van de Generaal-majoor Kootka-
zerne informeren over de ‘derde hoofdtaak’ van Defensie: de nationale inzet. Mocht 
na afloop nog iemand denken dat ‘derde’ betekent dat de eerste en de tweede taak 
belangrijker zouden zijn: nee!

C-101CISbat, luitenant-kolonel Rob Mie-
dema, is gevraagd als dagvoorzitter op te 
treden. Dat is voor hem de eerste keer en hij 
heeft zich daarom vooraf georiënteerd op 
deze taak. Het schijnt hem vooral een lucra-
tieve schnabbel voor BN’ers toe, die op zo’n 
middag alles losjes aan elkaar praten en ook 
de tijd in de gaten houden. Hoe zal het hem 
vergaan? 

Miedema schetst aan de hand van de begrip-
pen ‘Samenwerking <-> Bekendheid’ de 
situatie van de krijgsmacht op de markt voor 
nationale inzet. Defensie heeft unieke capa-
citeiten en expertise in huis, die civiele au-
toriteiten nog beter zouden kunnen benut-
ten, wat de belastingbetaler uiteindelijk veel 
geld bespaart. Maar bij die autoriteiten is 
soms nog wat angst en terughoudendheid 
te bespeuren om Defensie in te zetten. Con-
clusie: wij moeten nog meer bekend maken 
wat we hebben en wat we kunnen. Of zou 
het zo kunnen zijn dat Defensie zich op-
dringt, omdat ze zichtbaar en relevant wil 
zijn voor de samenleving en de politiek? In 
ieder geval moet de ‘hulporganisatie defen-
sie’ goed beslagen ten ijs komen. Veelzeg-
gend waren de teksten op T-shirts, waarop 
de Amerikaanse Federal Emergency Ma-
nagement Agency - die niet overdreven slag-
vaardig was opgetreden bij calamiteiten - 
werd geparodieerd: Fix Everything My Ass. 

“ga Naar buiteN!”
Key note speaker is luitenant-generaal Mart 
de Kruif. Hij is met plezier gekomen, alleen 
al omdat het deze middag eens niet over 
bezuinigingen gaat. Nationale inzet is een 
groeimarkt, zegt hij, en ook neemt het ‘on-
veiligheidsspectrum’ alleen maar toe. Niet 

alleen tussen staten, maar ook op gebieden 
als cyber en terrorisme. Niettemin is in de 
beeldvorming de directe link tussen de 
krijgsmacht en de (internationale) veiligheid 
verminderd en daarom moet de krijgsmacht 
met minder geld toe. Dus moeten de capa-
citeiten slimmer worden ingezet; dubbelin-
gen in de organisatie zijn uit den boze. 

Bij nationale inzet zijn zowel de kwantiteit 
(‘handjes’) als de kwaliteit belangrijk. De 
krijgsmacht heeft in de Afghanistanperiode 
capaciteiten ontwikkeld, die stuk voor stuk 
ook geschikt zijn voor binnenlands gebruik. 
De landmachtchef noemt als voorbeelden 
de analysecapaciteit van ISTAR, search, de 
Raven, covered ops (verkenningsgroepen 
hebben al eens ’s nachts langs een snelweg 
gelegen om verdachte bewegingen te obser-
veren), duikers en cyber.
Nationale inzet groeit ook door de integra-
tie van de brigades en de RMC’s (“Als jong 
paraat luitenant vond ik die verplichte borrels 
bij de PMC het ergste, maar de RMC-rol is 
nu extreem veranderd”). En het groeit ook 
van onder af: elke inzet brengt meer bekend-
heid met zich mee. 
De rol van de Officier Veiligheidsregio 
(OVR) is volgens generaal De Kruif essen-
tieel: “Hij moet contactueel ijzersterk zijn 
en de ‘effecten’ die de krijgsmacht kan waar-
maken, goed kennen. Dan kan hij de civiele 
autoriteiten goed adviseren.” En waar het 
gaat om een acute situatie: “Eerst handelen, 
dan pas toestemming vragen!” Dat het nog 
niet altijd direct goed gaat, bleek bij de ver-
moedelijke Sarinverdenking in Limburg: 
“Waar was ons responsteam?”
De Kruif ziet mogelijkheden om de natio-
nale inzet verder te professionaliseren. Hij 
vindt dat bij de militaire secundaire oplei-

dingen ook de andere spelers van de hulp- en 
veiligheidsdiensten uitgenodigd moeten 
worden. Dat zal het wederzijds vertrouwen 
bevorderen en alleen dan, als je elkaar ver-
trouwt, kun je goed samen opereren. 
Ook op verbindingsgebied heeft de generaal 
nog wel enkele wensen: “Bij uitval van de 
civiele communicatie heb je mobiele verbin-
dingen nodig en dat zijn we in Afghanistan 
een beetje afgeleerd. C2 moet weer on the 
move. En Titaan en Mulan, die moeten echt 
op elkaar worden afgestemd. Dan kun je veel 
beter aanhaken bij de civiele overheid.” 
Ten slotte verzucht De Kruif dat de boeg-
beelden van de krijgsmacht te weinig op tv 
komen bij actuele zaken met een militair 
karakter: “Elke keer dat Christ Klep bij Pauw 
en Witteman zit, hebben wij gefaald!” 

OVer bruggeN eN braNdjes
Dr. Peter Bos was infanterieofficier en is nu 
algemeen directeur van de Veiligheidsregio 
Utrecht. Hij is ook commandant van USAR.
NL, de joint and combined bijstandseenheid 
voor het zoeken en redden van slachtoffers 
van rampen (zoals bij de aardbeving in 
Haïti). Als oud-militair heeft hij kennelijk 
nog steeds een scherp observatievermogen: 
“Er zitten maar weinig civiele mensen uit 
veiligheidsregio’s in de zaal, hoewel ze wel 
uitgenodigd zijn.” En dat is volgens hem 
tekenend voor de bekendheid van de veilig-
heidsregio’s: “Ook wij hebben boegbeelden 
in de media nodig.”

Met als voorbeelden de orkaan Katrina en 
dreigende dijkdoorbraken in Nederland be-
toogt Bos, dat de krijgsmacht al snel drin-
gend nodig is bij een calamiteit. Niet alleen 
vanwege de ‘handjes’, maar ook vanwege de 
vele specifieke kwaliteiten: “Want een ramp 
brengt altijd andere problemen met zich 
mee: de stroom valt uit, evacuatie, plunde-
ringen ...”
Waar komen de veiligheidsregio’s (VR) van-
daan en waar gaan ze naartoe? Ze komen 

Dagvoorzitter lkol Rob Miedema

Commandant Landstrijdkrachten lgen Mart de Kruif

Dr. Peter Bos, directeur Veiligheidsregio Utrecht
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oorspronkelijk voort uit een centralisatie van 
zo’n 400 brandweerkorpsen. In de 25 VR’s 
wordt de regionale brandweer – naast haar 
taak om te blussen, te redden en aan crisis-
beheersing en rampenbestrijding te doen – 
een rol als platform voor de andere hulp-
diensten toebedacht. Maar 25 VR’s leidt al 
snel tot 25 doctrines en tot 25 keer een ander 
gedrag. De slagvaardigheid van VR’s kan 
volgens Bos als ‘aandachtspunt’ worden ge-
classificeerd. En nu de politie verder centra-
liseert van 25 naar 10 korpsen is het de vraag 
of de VR’s mee moeten centraliseren.
Heeft de VR de capaciteit van de krijgsmacht 
nodig? “Ja, bij grotere incidenten zeker!”, 
is het volmondige antwoord van Peter Bos. 
Maar om goed samen te kunnen opereren 
is meer ‘overbrugging’ nodig: “Meer samen 
oefenen en meer officieren VR aanstellen. 
Vooral zou de OVR een nog meer nadruk-
kelijke rol moeten krijgen in het aanhaken 
van Defensie bij de VR.”

it takes tWO tO taNgO
Kolonel Jean-Paul Duckers wordt door de 
dagvoorzitter ingeleid als ‘de man met een 
filmpje’ en inderdaad stelt hij ook deze keer 
niet teleur. Met een fragment uit The Siege 
toont hij het spanningsveld van de samen-
werking tussen het civiele gezag en de mili-
taire slagkracht. Een goed begin voor zijn 
verhaal over Versterking Civiel-Militaire 
Samenwerking (VCMS), een gezamenlijk 
project van de ministeries van V&J en van 
Defensie. Want hoewel de inzet van militai-
ren altijd onder civiel gezag zal plaatsvinden, 
zal de rol van Defensie méér moeten zijn 
dan slechts een vangnet: It takes two to 
tango!

Defensie moet verankerd worden als erken-
de veiligheidspartner, met meer betrokken-
heid in de koude fase. Zie hier de doelstelling 
voor de toekomst van de civiel-militaire sa-
menwerking, die momenteel door beide 
ministeries wordt uitgewerkt en waarvan 
Duckers de projectleider namens Defensie 
is, samen met mr. Marcel van Eck namens 
V&J. Nu in het Regeerakkoord Rutte-2 is 
opgenomen dat er een effectieve samenwer-
king tot stand moet worden gebracht tussen 
de verschillende veiligheidsdiensten, heeft 
de VCMS de wind in de rug. En dat de 

nieuwe SG op Defensie, Erik Akerboom, de 
vorige Nationaal Coördinator Terrorisme-
bestrijding en Veiligheid (NCTV) was, zal 
wellicht ook geen toeval zijn.
Het kernbegrip voor de komende tijd is mul-
tidisciplinaire samenwerking. De focus ligt 
op bovenregionale inzet en een strategie 
voor grootschalige evacuaties. Een speciale 
commissie (Hoekstra) gaat de Wet op de 
Veiligheidsregio’s evalueren.
De VCMS-club heeft ook de nodige richt-
lijnen meegekregen. Dat men het politieke 
tij mee heeft, wil nog niet zeggen dat er ook 
veel geld beschikbaar is. Dus is de eerste 
richtlijn: het moet budgetneutraal. De be-
schikbare capaciteiten moeten integraal 
benut kunnen worden, met optimaal rende-
ment voor de belastingbetaler. Daarom geen 
onnodige duplicaties bij de verschillende 
diensten: als de KL met de Raven werkt, 
moet de politie die niet ook gaan aanschaf-
fen.
Het werkveld van VCMS is opgesplitst in 
thema’s. Een voorbeeld: Opleiden, trainen 
en oefenen, inclusief simulatie. Hier wordt 
gedacht aan gezamenlijke cursussen van de 
KMA, de Politieacademie en de Brandweer-
academie. Laat functionarissen deelnemen 
aan wederzijdse carrièrecursussen. Train 
bestuurders en uitvoerders. Een ander on-
derwerp, voor de verbindelaren iets dichter 
bij huis: werk samen op C2- en IT-gebied. 
Zorg voor interoperabiliteit; niet alleen van 
de techniek, maar vooral ook van de proce-
dures. Met nog een ander voorbeeld krijgt 
kolonel Duckers de zaal (onbedoeld?) aan 
het lachen: bij zijn pleidooi voor de uitwis-
seling van functionarissen toont hij twee 
foto’s van Ad van Baal; de ene in KL-uni-
form, de andere als directeur van de Politie-
academie, waar hij echter juist enkele dagen 
tevoren wegens een vertrouwenscrisis is op-
gestapt. 
Al het werk van de VCMS moet medio 2013 
uitmonden in een boekwerk met kansrijke 
ideeën. Daar gaan de beide ministers zich 
over buigen, en dan zullen we zien wat er 
in de praktijk gebracht zal worden. 

CritiCal COmmuNiCatiONs
Als voorbeeld van multidisciplinaire samen-
werking vertellen Ferry Heeneman van KPN 
en kapitein ter zee Rein Bloemendaal MSc 
enkele gezamenlijke ervaringen. Eerstge-
noemde zet zich in voor gespecialiseerde 
complexe C2-techniek voor Defensie, 
Openbare Orde en Veiligheid. Aan de hand 
van de brand in de zendmast in Smilde ver-
haalt hij over de problemen die dat heeft 
veroorzaakt. Hier komt Rein Bloemendaal 
in beeld – wellicht bekend van Purple NEC-
tar – die vanuit DMO te hulp schiet met een 
noodmast, die op de JWF-kazerne in Assen 
wordt opgebouwd met de hulp van hoog-
werkers van de genie, ondanks frisse tegen-
werking van enkele omwonenden, die ineens 
last van nimby krijgen.

Wat betreft de toen nog komende abdicatie 
op 30 april, vertelt Heeneman, dat er as he 
speaks reeds allerlei masten op allerlei ge-
bouwen geplaatst zijn en dat er reeds 150 
KPN-monteurs in touw zijn om alles op die 
dag vlekkeloos te laten verlopen. Aan het 
draaiboek van de vorige troonsafstand uit 
1980 hadden ze niet zoveel, want het feno-
meen ‘internet’ speelde toen nog geen en-
kele rol. Intussen weten we dat KPN met 
vlag en wimpel geslaagd is voor deze test. 
Ferry Heeneman wil nog wel kwijt dat KPN 
het aan zijn stand verplicht is om geen fac-
tuur te sturen voor het verzorgen van de 
verbindingen op deze dag.

OpplaN 10 eN meer
Tweede luitenant Anneloes de Geest is com-
mandant van het NatOps-peloton van 
101CISbat. Zij is met haar drie C2-ost mo-
dules, waarvan één altijd op 8 uur notice en 
de andere twee op 24 uur, een uiterst zicht-
bare component van de verbindingsdienst 
voor nationale inzet. Tussen haakjes: wat 
ook uiterst zichtbaar is, is haar zelfverze-
kerde optreden voor deze zaal met een ge-
varieerd en hoog gegradueerd publiek. Geen 
plankenkoorts bij deze jonge pelotonscom-
mandant. Het is me al vaker opgevallen: je 
kunt van het huidige onderwijs alles vinden, 
maar de jongelui zijn stukken beter in hun 
presentatietechniek dan wij – althans dan ik 
– vroeger.

De modules kunnen ingezet worden bij het 
Stafdetachement Nationale Operaties of bij 
een veiligheidsregio. Daar kunnen ze de ver-
bindingen garanderen van een regionaal of 
gemeentelijk beleidsteam, een regionaal 
operatieteam of een COPI (Commandopost 
Plaats Incident). En omdat de inzet kan 

Kol Jean Paul Duckers (r), Hoofddirectie Algemene 

Beleidszaken

De heer Ferry Heeneman, KPN

KTZ Rein Bloemendaal, DMO
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plaatsvinden in uiterst onoverzichtelijke 
situaties, heeft de module zijn eigen infra 
en eigen energievoorziening en kan men 
24 uur volledig zelfvoorzienend opereren. 
Daarna moet er aan eten, drinken, brand-
stof en aflossing gedacht gaan worden. Wat 
kan de sergeant met zijn vier korporaals 
CIS-specialisten en twee soldaten senior 
CIS-operators allemaal op de mat leggen? 
Om te beginnen kunnen ze vijftig laptops 
met in- en extern bellen installeren. Acht 
printers en vier beamers stellen ze ook ter 
beschikking en de kers op het toetje is een 
Sympodium. Uw niet-VBDD correspon-
dent wist niet beter dan dat sympodium 
een zachte koraalsoort is, maar uit het on-
volprezen Google blijkt het ook een soort 
digitaal schoolbord te zijn.

Dit alles is dus de gegarandeerde capaciteit 
volgens Opplan 10. Maar er kan meer. Er 
kunnen civiele applicaties aangekoppeld 
worden. Het RAVEN-beeld kan met een 
live streaming verbinding zichtbaar ge-
maakt worden. Remote werken is mogelijk. 
Een HF-radioverbinding kan in de lucht 
gebracht worden. De totale capaciteit kan 
ook verdeeld worden over meer dan drie 
crisiscentra. En ten slotte kan er ook een 
VTC georganiseerd worden (Google leer-
de mij dat dit niet staat voor Vrije Tijds-

Centrum, maar voor videoteleconferen-
tie). 

Het NatOps-peloton zit niet de hele dag 
achterover te leunen, wachtend op Uur U. 
Anneloes: “We proberen onze dienstverle-
ning aan te passen aan wat momenteel 
normaal is in communicatieland. Voorbeel-
den? Een privaat GSM-netwerk, live strea-
ming beelden van (KMar-)camera’s, een 
koppeling aan Dares, de club van zendama-
teurs, waardoor we onze footprint zeer snel 
kunnen uitbreiden over heel Nederland, 
aankoppelen aan civiele netwerken, wifi, en 
desnoods zelf als internet service provider 
fungeren.” De officieren veiligheidsregio 
zijn volgens haar nu al enthousiast, maar 
bij de veiligheidsregio’s zelf is nog terug-
houdendheid te bespeuren. Het peloton 
wordt nog te weinig uitgenodigd bij oefe-
ningen. Waarop de aanwezige brandweer-
commandant van de VR Hollands-Midden 
spontaan roept: “Kom in week 44 en 45 
maar bij ons!”

Luitenant De Geest zal met haar peloton 
zonder twijfel een graag geziene gast zijn 
bij alle civiele overheden wanneer het er 
echt op aan komt.

miljOeNeN
Twee civiele overheidsdienaren van de 
FIOD hebben de lastige taak om als laatste 
sprekers het publiek nog even weg te hou-
den van de netwerkhap. Maar zij brengen 
een gedetailleerd en uitermate spannend 
verhaal over het rechercheren naar geld dat 
met drugs is verdiend. Wie toen niet in het 
auditorium aanwezig was, zal dit verhaal 
moeten missen, want het leent zich om 
veiligheidsredenen niet voor publicatie. 
Het sluitstuk was in ieder geval dat de FIOD 
- die de woningen van een criminele fami-
lie in Zuid-Nederland al eens had door-
zocht, maar daarbij niets had gevonden - 

uiteindelijk de hulp van Defensie inriep 
waarna een advanced search ploeg van de 
genie die woning binnen ging. Door hun 
specifieke werkwijze en bouwkundige ach-
tergrond lepelden zij in enkele uren ruim 
vier miljoen euro op. Bingo! 

Dagvoorzitter Miedema haakt bij het be-
danken van deze sprekers handig in op hun 
verhaal: “Jullie vinden miljoenen en dan 
heb ik hier alleen maar een simpel flesje 
wijn voor jullie.” Voor Rob Miedema ligt 
er ongetwijfeld nog een glanzende carrière 
als dagvoorzitter in het verschiet. 

parestO CateriNg
Garderen is een uitstekende locatie: een 
mooi gebouw, lekkere broodjes en een 
bijzonder parestoteam. Waar op andere 
locaties Paresto gewoon goed is, zijn ze 
in Garderen nog een tikje beter: daar 
werkt een door-en-door professionele 
parestobrigade. 

Dit team heeft de circa 300 aanwezigen 
proactief gespijsd en gelaafd. De dames 
en heren kwamen met bladen vol de foyer 
in, zodat iedereen in een mum van tijd 
voorzien was. Geen lange wachtrijen; al-
leen maar positief verraste gezichten. Dit 
hebben ze natuurlijk alleen kunnen doen 
dankzij de keukenbrigade, die klaarblij-
kelijk ook op deze snelle werkwijze be-
rekend is. 

Tlnt Anneloes de Geest, Commandant Nat Ops peloton 

101 CISbat

Paresto in actie

Symposium Nationale Inzet: netwerken tussen de bedrijven door
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iNdustrie eN defeNsie   
sameN bij VOV sympOsium
Vonk B.V. is sterk in licht en in koffers. 
Hun producten zijn hufter-proof en dus 
onder alle omstandigheden bruikbaar. Di-
recteur Ernst Vonk staat graag op beurzen 
en evenementen: “Iedereen heeft kostbare 
spullen, die goed verpakt moeten wor-
den.” Ook verlichting zit bij Vonk in het 
assortiment (die moet per slot van rekening 
ook in koffers verpakt worden). Hèt merk 
hierbij is Peli. Die maakt bijvoorbeeld lam-
pen speciaal voor de industrie waar explo-
siegevaar bestaat. Peli geeft daarbij een 
explosieveiligheidsgarantie: de speciale 
ledlampjes kunnen geen explosie veroor-
zaken.

Wim Wegereef van Defence & Security 
B.V. showt een bestuurbare vliegende pa-
rachute, waarmee spullen met precisie kun-
nen worden afgeworpen. Hij was wel 
enigszins bedroefd, omdat Defensie kort 
daarvoor heeft besloten tot de aankoop van 
een Amerikaans systeem.

Het CIMIC-bataljon staat prominent in 
de foyer met indrukwekkende boekwer-
ken: hun 3D Arts systeem; een geheel an-
dere soort ondersteuning van de comman-
dovoering. Majoor ( R) KLu, Chris Way, 
analist bij de Sectie S2 legt uit: “3D Arts 
is een informatiesysteem per land in een 
mogelijk missiegebied. Het staat vol met 
kennis en ervaringen, bijvoorbeeld ook de 
lessons learned.

Daarop gebaseerd schetst 3D Arts ook een 
aantal mogelijke scenario’s ontwikkelin-
gen in dat land.” Chris Way, van huis uit 
logisticus, heeft hier twee jaar full time aan 
gewerkt, samen majoor (R) Mohammed 
Maouli en kapitein (R) Nico van de Veen. 
“We zoeken naar de speld in de hooiberg, 
door die hooiberg in kaart te brengen”, 
zegt Way, “omdat alles met elkaar samen-
hangt.” Dat deden ze voor bijvoorbeeld 
Mali, maar het is net zo goed voorstelbaar 
voor een schijnbaar uitontwikkeld land als 
Nederland: “Als je zou denken dat alles 
hier al bekend is, zou ik zeggen: ‘Keep on 
dreaming’, maar beter lijkt het mij om wak-
ker te worden en er wat aan te doen. Neem 
nou mensensmokkel; wat weten we daar 
nu eigenlijk van?”

Adjudant Wim Wolf van 107 Aerial Sys-
tems batterij (JISTARC) laat de Scan Eagle 
zien : “Hiervan hebben we 2 land- en 1 
maritiem systeem, dat mee gaat op de Z.M. 
Johan de Witt voor de anti-piraterijmissie. 
De Scan Eagle kan op 3 km hoogte het 
verschil zien tussen een schop of een ge-
weer.”

De batterij, die uiteraard ook de Raven 
heeft, die met een armzwaai het luchtruim 
kiest, functioneert helemaal zelfstandig. 
Zo hebben ze een beeldinterpretatiegroep, 
en verzorgen ze hun eigen opleidingen.

Margaret Brinkman van de firma DGMar-
keting representeert een aantal bedrijven. 
De symposiumdeelnemers kunnen op 
video een eye fly zien; een minuscule ca-
mera, die op een muur in een ruimte wordt 
geschoten en die vervolgens beelden gaat 
uitzenden. 

Zebra Technologies is – de naam verklapt 
het al – een fabrikant van barcoderingsma-
chines, cardprinters e.d. Martin Karssen 
vertelt dat zijn bedrijf ook Defensie kan 
helpen efficiënt te opereren, bijvoorbeeld 
bij calamiteiten. Met een polsbandje met 
barcode kun je bijvoorbeeld slachtoffers 
snel identificeren. Alles wat je als bedrijf of 
als overheid wil weten, kun je in een bar-
code versleutelen. Hoe vroeger in het pro-
ces Zebra betrokken wordt, des te beter 
men klant specifieke producten kan ont-
wikkelen. 

Eurotempest. Deze fabrikant zorgt ervoor 
dat de straling die wordt uitgezonden 
wordt door laptops en computers afge-
schermd wordt. Hoe? Door een good old 
Kooi van Faraday. 

Arnout de Jong is de baas van Delft Dy-
namics en hij staat er stralend bij: “Ons 
bedrijf is een van de vier, die uit 44 bedrij-
ven zijn gekozen om verder onderzoek 
voor Defensie te doen, in het geval van 
Delft Dynamics naar de ontwikkeling van 
een multicopter die uit een box kan opstij-
gen en dan vanuit de lucht informatie 
zendt.” Het project heet ASIMOV: Auto-
nome Snel Inzetbare Multicopter. Het 
basismodel is de Spider met 4 rotorbladen. 
De Jong verwacht dat de ASIMOV na zo’n 

2,5 jaar productontwikkeling gereed kan 
zijn.

Buiten, bij de ingang van het gebouw staan 
twee militaire eenheden, waarvan de een 
al decennia lang een gewaardeerd veilig-
heidspartner is van de civiele overheid – 
juist: de EODD – en de andere hard op 
weg is zo’n gewaardeerde partner te wor-
den: een Responsteam en een DIM-ploeg 
van het CBRN-centrum in Vught. Kapi-
tein Don Keek, chef van het responsteam, 
hoopt hier op veel belangstelling van func-
tionarissen uit veiligheidsregio’s. 

En dat zelfde kan gezegd worden van Ken-
bri Fire Fighters, die altijd graag hun 
nieuwste brandweervoertuigen en blusge-
reedschap laten zien. 

Zolang er complexe IT-systemen zijn, zijn 
er kwetsbaarheden. Daarom verzorgt FOX 
IT gastcolleges en trainingen om cyberex-
perts op te leiden of om basale securityken-
nis over te dragen.

Impressie van 3D Arts

Scan Eagle met JISTARC operators

De Spider

EOD in de warme belangstelling van civiele partners

FOX IT ook een partner bij opleiden en trainen
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nog net niet waar gebeurd

transrealiteit en het ei van Columbus

Mensen hebben een referentiekader nodig om hun omgeving te kunnen begrijpen, 
een ‘Sitz im Leben’. Zij bouwen dat referentiekader op vanaf hun jeugd; ervarin-
gen, leermomenten en overgedragen kennis uit hun omgeving leveren allemaal een 
bijdrage. Zolang die omgeving stabiel blijft gaat dat opbouwen prima. Oefening 
baart dan kunst. Er zijn diploma’s te behalen, procedures fijn te slijpen en na te 
volgen, sociale ladders te beklimmen. Wijsheid komt met de jaren en je kunt ‘er’ 
komen door ‘te doen wat iedereen doet’. Als je omgeving en wereldbeeld langer 
stabiel blijft, dan kun je zelfs hele organisaties bouwen. De NAVO bijvoorbeeld, 
als tegenhanger van de bekende dreiging die jarenlang uit het Oosten kwam.

over de auteur
I-Interim Rijk is onderdeel van De Werk-
maatschappij van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
Drs. Vincent Hoek (1970) werkt sinds 
1 juni 2011 bij I-Interim Rijk. Na zijn 
studie Politieke Wetenschappen en Pu-
blic Affairs Management in Leiden en 
Rotterdam liep zijn carrière via PR-werk 
in politieke campagneteams en diverse 
business development gerelateerde ICT 
adviesfuncties voor overheden en het 
bedrijfsleven. Sinds 2002 is Vincent 
werkzaam voor de rijksoverheid als Or-
ganisatie Ontwikkeling Architect.

kant zette.
Zo ontstond een plat vlak, waarop het eitje 
rechtop bleef staan. Punt gemaakt.

Niets is moeilijk voor degene die het niet 
zelf hoeft te doen. Je moet de dingen anders 
‘zien’.
Een belangrijke reden voor de houding van 
Columbus’ tijdgenoten was hun wereld-
beeld.
In hun ogen was de aarde plat. Iedereen kon 
dat met eigen ogen zien. Een logisch gegeven.
Columbus wilde naar Indië varen, gelegen 
in het oosten, en dat wilde hij doen door 
naar het westen te varen. Dat was gek, vond 
men – Als je snapt dat de aarde een bol is is 
het helemaal geen gekke gedachte, maar dat 
moet je dan wel ‘zien’.

vervreemdingseffeCt
Perceptie is een realiteit en de realiteit is dat 
op systeemniveau de wereld vaak anders is 
dan je tot dan toe denkt. Wat dacht die indi-
aan die langs het strand liep en de schepen 
van Columbus voor anker zag gaan? Niets 
in zijn referentiekader kan hem hebben voor-
bereid voor zeilschepen vol blanken, vuur-
wapens, paarden en vreemde ziekten. Zij 
veranderden zijn wereld volkomen, eeuwen-
oude beschavingen legden het af tegen een 
handjevol avonturiers. Niet omdat beide 
beschavingen elkaar niet als rationele men-
sen erkenden, maar omdat beide kampen de 
conceptuele instrumenten misten om elkaar 
naar behoren te categoriseren. De indianen 

deden er te lang over om  in te schatten of 
die Spanjaarden bezoekers of veroveraars 
waren. Spaanse politici en theologen wor-
stelden op een speciaal congres in Valladolid 
(1550) met de nieuwe eisen aan moraal en 
ethiek. Waren indianen menselijk? Was hun 
kunst het bewijs van beschaving en moest er 
dus onderhandeld worden, of mocht bescha-
ving worden opgelegd aan die wilden?  
Uiteindelijk won Realpolitik het van ethiek, 
met als conceptueel resultaat de eerste stap-
pen naar globalisering van rechtsfilosofie en 
mensenrechten: ‘de hele wereld is mense-
lijk’.
‘Het eitje’ bracht ons aardappel, zonne-
bloem, maïs en chocola en omdat de india-
nen ‘op’ raakten, ook de Afrikaanse slaven-
handel. Zonder dit was er geen patatje-mèt 
geweest, geen Koetjesreep en ook geen 
Tante Es of Judeska. 

In feite zet de Conquista zich nog voort; via 
het internet tot in de kleinste uithoeken van 
de wereld.
Het effect op de referentiekaders van hen 
die met alternatieve realiteiten te maken krij-
gen is vergelijkbaar. Dit is niet alleen het lot 
van mensen in geïsoleerde gebieden, of voor 
digibeten in B00b-land, maar ook van u, de 
lezer van dit artikel.

nu wij
Probeer een kind eens uit te leggen dat Spo-
tify niet veel verschilt van een Wurlitzer 
jukebox die met platen werkt. Vergelijk Ka-
pitein Nemo’s Nautilus uit ‘Twintigduizend 
mijlen onder zee’ met een genetwerkte Wal-
rusklasse van onze Koninklijke Marine. Zo 
hetzelfde en toch zo totaal anders. Steam-
punk is niet voor niets een populair genre. 
Waar Jules Verne zich onder water reizen 
nog moest voorstellen, vinden wij dat ‘ge-
woon’. Herinner je de thriller ‘The Net’ 

wereldbeeld en 
transrealiteit
Het wordt pas lastig als we iets zien of mee-
maken dat ‘werkelijk nieuw’ is. Nieuwe com-
binaties. Lijnvliegtuigen gebruikt als kami-
kaze bommen. Creatieve ‘cyberaanvallen’. 
Transrealiteit. 
Het is dan extra moeilijk om verbanden te 
zien met de dingen waar we wèl vertrouwd 
mee zijn. 
Juist daar en dan is het zaak om ‘bij’ te blij-
ven: met nieuwe inzichten vallen hele we-
relden te ontdekken.

tik een eitje
Toen de ontdekkingsreiziger Christoffel Co-
lumbus terugkwam, na zijn ‘ontdekking van 
Amerika’, vond zijn omgeving dat hij nogal 
uitgesproken eisen had voor zijn verdere CV: 
titels, aanspraken …
Bij een gezamenlijke maaltijd werd hij daar-
om door zijn opdrachtgevers hard aange-
pakt.
Zij vertelden hem fijntjes dat hij moest dim-
men; dat ‘iedereen’ Amerika wel had kunnen 
ontdekken.
Columbus pakte daarop een gekookt ei en 
daagde zijn critici uit om het ei op zijn punt 
te balanceren.
Dat lukte natuurlijk niemand. Tot onze 
Chris het ei met een stevige tik op zijn bolle Ei van Columbus
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(1995), waarin Sandra Bullock ‘zelfs pizza 
via internet bestelde’. Realiseer je vervolgens 
dat ‘cyberspace’ pas voorkomt sinds 1984, 
namelijk In ‘Neuromancer’ van William Gib-
son. Gibsons boeken spelen zich af in een 
nabije toekomst, waardoor je je thuisvoelt 
in zijn beschrijvingen … behalve dat je som-
mige gebruiksvoorwerpen of processen niet 
meteen ‘snapt’.
Cyberpunk is niet voor niets een populair 
genre geworden.

Wie vandaag echter ‘Kill Decision’ van Da-
niel Suarez op zijn iPad leest, over UAV 
drones die als ‘mieren’-zwerm zelfstandig 
moordmissies uitvoeren op basis van gesyn-
thetiseerde geurstoffen, die ziet dat alle in-
grediënten die je nodig hebt om een derge-
lijk horrorbeeld te realiseren vandaag 
allemaal al bestaan.
Met digitaliteit is ook virtualiteit gekomen. 
De beschreven principes zijn ‘echt’. De aarde 
is niet plat!
Al wat nodig is, om verrast te worden door 
een nieuwe wereld, is één Columbus en één 
ei.
De geest is uit de fles en de realiteit komt 
niet langer in een doosje met gebruiksaan-
wijzing. 

transrealiteit
Virtuele realiteit (VR) is gewoon natuur-
kunde, opgebouwd uit elektronen, maar het 
is ook een ‘poort tussen realiteiten’. Een 
brug tussen mensen die realiteiten verschil-
lend ervaren, zoals we die ook beleven van-
uit onze hersenchemie. Zo is iemand die 
opgaat in een boek even onbereikbaar voor 
zijn omgeving. Ook iemand die een com-
puterspel speelt, vertoeft qua beleving in een 
andere realiteit. 
Niet zelden leidt het afbreken van een com-
puterspel tot fysieke ontwenningsreacties als 
slapeloosheid.
Als individu zijn we unieker dan we denken, 
maar als soort verschillen we niet van onze 
voorouders.

Zo ontstaat de gevaar-
lijke situatie dat onze 
wereldbeelden kort-
stondiger, indringender 
en laagdrempeliger aan 
elkaar kunnen worden 
geplakt, maar dat we nog 
steeds de neiging heb-
ben om gelijkgestemden 
op te zoeken die onze 
identiteit en wereld-
beeld bevestigen, wat 
kan leiden tot extremis-
me.  
Dit levert een uitdaging 
op, waarvan we net als 
Columbus de essentie 
moeten leren doorzien.
Waar hij de oceaan 
moest bezeilen, kunnen 

wij dankzij mobiele-, social- en cloud com-
puting tijd- en plaats onafhankelijk werken, 
waardoor gegevensverwerking dynamisch 
en grensoverschrijdend wordt. De grens tus-
sen de echte en de virtuele wereld vervloeit 
in transrealiteit tot een soort virturealiteit. 

virturealiteit
Google’s ‘Project Glass’  (de Augmented 
Reality bril) of producten als ‘I’m Watch’, 
het horloge waarmee de gebruiker als een 
moderne David Hasselhoff in Knight Rider 
telefoon én sociale media om zijn pols heeft 
waaruit dan een hologramscherm met visu-
alisaties opstijgt, illustreren deze trend. 
In virturealiteit heb je niets meer aan spel-
regels. Hier heerst xerocratische cryptohië-
rarchie, waarbij de invloed ligt bij hen die 
internetbreed snappen hoe het spelletje echt 
werkt.

Games bijvoorbeeld krijgen minder formele 
en transparante spelregels en minder ‘gover-
nance’. 
Makers van moderne games hebben zelf al 
allerlei achterdeurtjes, hacks, shortcuts en 
verborgen doorgangen en valdeuren in hun 

game ingebouwd, waarmee de spelers de 
formele regels via coaching vanuit hun eigen 
sociale netwerken een handje kunnen hel-
pen.

Gamificatie, ofwel ‘spelletjes’ maken van 
serieuze zaken, is een serieuze aangelegen-
heid geworden.
Games, of dat nu videospelletjes, apps of 
andere uitingen zijn, verweven zich met de 
samenleving. 
Tablets en smart phones zijn meer computer 
dan telefoon en leveren naast spraakdien-
sten, ook plaatsbepaling, kaartmateriaal, 
gameconsoles en bandbreedte … het gaat 
veel verder dan ‘apps’.
Het gevolg is dat mensen vandaag in staat 
worden gesteld - en steeds vaker ook in staat 
worden geacht - om in real-time te reageren 
op situaties en combinaties van variabelen, 
combinaties die wij nooit beschreven heb-
ben. Er zijn heel wat eitjes te tikken om die 
Nieuwe Werelden te interpreteren.

aanPassingsstress
Net als de Inca’s en de Spanjaarden mist 
onze generatie een referentiekader voor 
nieuwe realiteiten.
Zo zijn digitalisering en virtualisering we-
zenlijk andere begrippen met onder meer 
verstrekkende juridische gevolgen voor ka-
derscheppende voorschriften en contractu-
ele instrumentatie.
Virturealiteit stelt frisse eisen aan informa-
tiebeveiliging, persoonsgegevens, open data 
en digitaal archiveren. De weg van digita-
lisme naar virtualisme eist ‘opvoeding’ van 
organisaties op technisch, conceptueel en 
menselijk vlak, want virtualisatie is in bijna 
alle opzichten tegengesteld aan digitalise-
ring. De manier waarop mensen nu IT ge-
bruiken is een afgeleide van de organisaties 
waarin we werkten. De tekstverwerker is een 
digitale typemachine; workflow is een digi-
taal stempelkussen. Mensen pasten zich tot 
dusver aan hun bestaande organisaties aan, 
maar omdat virtualisatie veel verder gaat 
moeten organisaties vandaag de dag zelf 
transparant en meetbaar meebuigen met wat 
virtuele technologie vermag. De crisis is de 
aanpassingsstress van onze samenleving aan 
die nieuwe realiteit.

Net als de Conquistadores in Valladolid be-
seften, is het tijd voor creative destruction 
en een reset.

Cyberpunk: the future is now.

Google Glass

Aanpassingsstress
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De tweejaarlijkse door de UK georganiseerde oefening ‘Joint Warrior 13’ vormde het 
operationele raamwerk voor een plug-up met 3 CDO BDE. Gedurende enkele jaren 
waren bij de UK Royal Marines en het Korps Mariniers verschillende BOWMAN/
NIMCIS systeem- en software versies in gebruik. Dat is nu weer gelijk getrokken en 
de verwachtingen op het gebied van samenwerking en systeemintegratie waren bij deze 
oefening dan ook hooggespannen. In dit artikel gaat de korporaal (!) der mariniers 
verbindingen S. van Pelt (1 Marbat/14 Ostcie) nader in op een succesvol gerealiseerde 
samenwerking en CIS integratie met 3 (UK) Commando brigade van de Royal Marines. 
Hij zal ook ingaan op wat daaraan vooraf ging. 

InleIdIng
Medio april zal, voorafgaande aan het 40-
jarig bestaan van het UK/NL samenwer-
kingsverband, de oefening ‘Joint Warrior 
13’ plaatsvinden. Tijdens deze oefening zal 
het al weer meer dan een decennium gele-
den zijn dat een compleet mariniersbataljon 
onder leiding van 3 (UK) Commando Bri-
gade Royal Marines heeft geacteerd. Uiter-
aard is in deze periode wel samengewerkt 
op kleinere schaal, bijvoorbeeld tijdens de 
oefeningen Cougar en Caribbean Archer in 
2011 en tijdens de laatste wintertraining in 
Noorwegen. Echter, door allerlei operatio-
nele verplichtingen onder andere als force 
protection bij de politietrainingsmissie in 
Afghanistan en bij de Vessel Protection 
Detachments in de Hoorn van Afrika, is dit 
beperkt gebleven tot de maximale grootte 
van ongeveer een compagnie.
De ‘groene poot’ van de N6 van NL-
MARFOR, heeft de op handen zijnde oe-
fening ‘Joint Warrior 13’ aangegrepen om, 

voorafgaand aan deze oefening, op CIS 
gebied volledige interoperabiliteit plaats te 
laten vinden tussen BOWMAN en NIMCIS

In het verleden is er uiteraard al samenge-
werkt door middel van deze twee systemen, 
maar volledige interoperabiliteit op het ge-
bied van zowel voice, data als (automatic) 
situational awareness was tot nu toe nog niet 
bewezen. Eén van de redenen dat dit nog niet 
is gebeurd, is het feit dat onze Britse part-
ners met een andere softwareversie werkten. 
Ook op het gebied van hardware waren er 
verschillen. Nu ook binnen onze organisatie 
de uplift naar de versie 5.4 van Bowman and 
ComBAT and Information and Platform-
heeft plaatsgevonden, zijn deze verschillen 
er niet meer. Er stond dus niets meer in de 
weg om de maximale capaciteiten van het 
systeem te bewijzen en te benutten, en dat 
in een operationele setting. 
In dit artikel doe ik verslag van onze inspan-
ningen die in februari/maart dit jaar, tijdens 
de 3 CDO BDE plug-up in Engeland, heb-
ben plaatsgevonden. Het proces bestond uit 
een aantal fasen die in de loop van dit artikel 
verder zullen worden toegelicht.

VoorbereIdIng
Het behoeft geen uitleg dat een operatie of 
oefening in de orde van grootte van Joint 
Warrior veel planning en voorbereiding ver-
eist. Zeker op het gebied van CIS vindt er 
maanden van tevoren al een intensief proces 
plaats om alle deelnemers te laten samenwer-
ken. Deze voorbereiding heeft uiteindelijk 
geleid tot een NIMCIS communicatieplan 
waarin diverse gegevens zijn samengevoegd. 
Hierbij moet onder andere gedacht worden 
aan de verschillende gebruikers met hun 
voertuigen, radio’s en randapparatuur, de 
bijbehorende frequenties, crypto om bevei-
ligd te kunnen werken en aan de verschillen-
de modes waarin gewerkt zal worden. Ook 
zal er een ORBAT geschreven (en bekend 
gemaakt) moeten worden ofwel moet een 
bestaande instructie moeten worden aange-
past aan deze specifieke operatie.

Mergen
Tijdens de uitvoering van Joint Warrior 
zal de brigade uiteindelijk bestaan uit acht 
manoeuvre-eenheden, variërend in grootte 
en opererend op zee, aan land en in de lucht. 
De slagkracht van de brigade zal verzorgd 
worden door het tweede mariniersbataljon 
en de battlegroup van 42 CDO RM. Deze 
worden ondersteund door onder andere 
artillerie-eenheden van 29 CDO, genie-
eenheden van 24 CDO en verkenningseen-
heden van 30 CDO. Verder zal er gebruik ge-
maakt worden van grote aantallen schepen, 

3 Cdo bde PlUgUP

UK/nl InTeroPerAbIlITeIT

nIMCIS
Het New Integrated Marines Commu-
nications and Information System, kort-
weg NIMCIS is identiek aan Bowman. 
NIMCIS is de projectnaam voor de Ne-
derlandse verwerving van het UK Bow-
man systeem. DE projecten NIMCIS I 
en II waren voor het Korps Mariniers 
destijds de vervanging van de (voorna-
melijk) Philips en Clansman verbindings-
apparatuur. Hoofdzakelijk vanwege de 
integrale samenwerking van het Korps 
Mariniers met 3 Commando Brigade 
Royal Marines binnen UK/NL Amphi-
bious Force (AF) is er in 2005 gekozen 
voor Bowman.
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helikopters, Vikings, landingsvaartuigen en 
raiding craft. Deze zijn allemaal uitgerust 
met BOWMAN/NIMCIS. Het tweede ma-
riniersbataljon zal opereren vanaf Hr. Ms. 
Rotterdam.
Om aan te geven hoe groot het communi-
catieplan voor een dergelijke operatie uit-
eindelijk wordt, volgt hier een opsomming 
van een gedeelte van de inhoud van dit plan:
623 datagebruikers,
1012 platformen (schepen/voertuigen),
1809 radio’s,
127 radionetten en
320 frequenties.

Een communicatieplan van dit formaat 
begint op unit level (bataljonsniveau) en 
wordt gemaakt door de Bowman System 
Manager (BSM) van die eenheid. Uitein-
delijk leveren al deze BSM´s hun communi-
catieplannen aan bij de Formation Bowman 
System Manager (F-BSM), die geplaatst is 
bij NLMARFOR/3CDO BDE. Gedurende 
deze fase is er uiteraard veel overleg om af te 
stemmen tussen deze personen. Uiteindelijk 
zal de F-BSM deze communicatieplannen 
samenvoegen tot één geheel, het zogenaam-
de mergen. Voor het communicatieplan van 
Joint Warrior werd het mergen door een 
Britse en een Nederlandse F-BSM gezamen-
lijk gedaan.

UITVoerIng
Na het mergen kan er worden overgegaan tot 
het testen van het communicatieplan. Voor 
het communicatieplan van Joint Warrior 
gebeurde dit met een groep van vier onder-
officieren vanuit NLMARFOR, de Staf van 
Mariniers Training Commando en de beide 
mariniersbataljons. Voor de uitvoering van 
zowel het mergen als het testen, zijn al deze 
mensen van 25 februari tot en met 9 maart 
2013 in het Verenigd Koninkrijk geweest.
In de eerste week waren ze te gast in de Royal 
Marines Barracks Stonehouse te Plymouth. 
Tijdens deze week vond het daadwerkelijke 
mergen plaats. Hierbij werd dus het Neder-
landse deel samengevoegd bij de delen van 
de Britse eenheden van de brigade. Ondanks 
dat dit tijdrovende proces zeer veel afstem-

ming vereiste, is dit succesvol verlopen. Aan 
het eind van de week was er zelfs al tijd om 
op kleine schaal het samengevoegde plan te 
testen. Vervolgens werd (volgens goed Brits 
gebruik) deze eerste week afgesloten met 
een aantal social engagements. Te gast bij 
de Royal Marines sergeants mess werden de 
UK/NL banden nog eens aangehaald door 
de nieuwe Brigade Regimental Sergeant 
Major. Kortom, niet alleen integratie op 
technisch, maar ook op sociaal gebied.

De tweede week van dit bezoek stond in het 
teken van het daadwerkelijk testen van het 
plan. Dit gebeurde tijdens de zogenaamde 
plug-up. Deze plug-up vond plaats in War-
minster. Hier was op dat moment het over-
grote gedeelte van het CIS-personeel van 
de brigade aanwezig. Dit was in de historie 
van BOWMAN/NIMCIS de eerste keer 
dat een Nederlandse eenheid aanwezig was 
bij een plug-up geleid door 3 CDO BDE. 
Ook hier kwam dus weer duidelijk het UK/
NL samenwerkingsverband naar voren. De 
plug-up werd geleid door de Nederlandse 
uitwisselingsonderofficier, geplaatst bin-
nen het Comms Squadron van de brigade. 
Gedurende deze hele week was een System 
Engineer van fabrikant General Dynamics 
aanwezig. Omdat volledige interoperabili-
teit tussen beide systemen technisch nog niet 
eerder was bewezen, kon hij als vraagbaak 
dienen bij eventuele bijzonderheden.
Tijdens de plug-up werd alle verbindingsap-
paratuur in een vooraf bepaalde volgorde 
getest. Dit was dan ook het moment om te 
bewijzen dat alles werkte. Hierbij werd een 
lange lijst van targets aangehouden om alle 
mogelijkheden te kunnen testen. Het gaat 
te ver om deze volledig te beschrijven, maar 

aan het einde van de week zijn al de gestelde 
doelen behaald. De twee belangrijkste pun-
ten op de lijst wil ik u echter niet onthouden:
het realiseren van volledig interoperabel (be-
veiligd) data berichtenverkeer;
het voorzien in Real-Time Automatic Situ-
ational Awareness. Dit werkte zowel vanaf 
onze eenheid richting de brigade als an-
dersom.

Het mergen en de plug-up zijn naar volle te-
vredenheid verlopen en we hebben de BOW-
MAN/NIMCIS interoperabiliteit volledig 
kunnen bewijzen.

ConClUSIe
Tijdens de plug-up is bewezen dat het mo-
gelijk is om succesvol een Nederlands en een 
Brits communicatieplan samen te voegen tot 
een UK/NL communicatieplan en daarmee 
volledige interoperabiliteit te garanderen. 
Met de juiste voorbereiding kan een Ne-
derlandse eenheid dus onder bevel van een 
Britse eenheid werken, met behoud van vol-
ledige Command and Control. Andersom 
kan een Britse eenheid op dezelfde manier 
onder Nederlands bevel werken. Dit zal op 
kleine schaal al plaats gaan vinden tijdens de 
deployment African Winds, in het najaar van 
2013. Hierbij zal een Britse eenheid onder 
bevel van NLMARFOR komen te staan. 
Met de deelname van Nederland aan de door 
de Britten geleide plug-up is een precedent 
geschapen. Het uitvoeren van zo’n plug-
up Is namelijk een voorwaarde voor Een  
succesvolle UK/NL oefening of operatie.

Joint Warrior 2013

bronnen en reFerenTIeS
- NIMCIS SYSTEM-OF-SYSTEMS 
 door majoor der mariniers J.D.  
 Holwerda in Intercom (2011-2).
- NIMCIS door majoor der mariniers  
 Christ van Dinteren in Intercom 
 (2007-1).
- NIMCIS door majoor der mariniers  
 Christ van Dinteren in Qua Patet  
 Orbis (2006-2).
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COMMANDO-OVERDRACHT 101 CISBATALJON

GARDEREN 18 JANUARI 2013

Onder winterse omstandigheden heeft lkol 
Detlev Simons voor het front van de troepen 
en in aanwezigheid van familie, collega’s en 
oud-collega’s en ten overstaan van militaire 
autoriteiten het commando over 101 CIS 
bataljon overgedragen aan lkol Rob Mie-
dema die hiermee de vijfde bataljonscom-
mandant is geworden. Lkol Detlev Simons 
heeft uit handen van de regimentscomman-
dant, lkol Jaap de Feiter, de regimentsspeld 
in zilver ontvangen voor zijn inzet voor en 
ondersteuning van het Regiment Verbin-
dingstroepen.

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam en AVDD

101 Communicatie en Informatie Systemen bataljon 

Regiment Verbindingstroepen

Bgen Van Griensven, Commandant van het 

Ondersteunings Commando Land

Alle Krijgsmachtdelen zijn vertegenwoordigd bij de niet-ingedeelde militairen. De grootste fans van Detlev en Rob voorzien van bloemen.

Geconcentreerde blik bij de paradecommandant majoor Bert Siebering. De overdracht van het fanion en het commando over 101 CIS bataljon.

Lkol Simons en lkol Miedema begeleid door de bataljonsadjudant De Gussem. Voor het front van de troepen op het kolonel Joostenplein op de genm Kootkazerne 

in Garderen.
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COMMANDO-OVERDRACHT 102 EOV COMPAGNIE

’T HARDE 25 JANUARI 2013

Op 25 januari 2013 heeft majoor Ruud Da-
niëls het commando over 102 Elektronische 
Oorlogsvoeringscompagnie (EOV) overge-
dragen aan majoor Hans Verboom. Deze 
overdracht vond plaats op de thuisbasis van 
de EOV in ’t Harde op de Luitenant-kolonel 
Tonnetkazerne .

In de periode dat majoor Daniëls het com-
mando had over de EOV-compagnie was 
één van de memorabele momenten het ont-
vangen van de Outstanding Unit Award van 
de Association of Old Crows (AOC). Deze 
internationale onderscheiding heeft de een-

Drie oude kraaien en Hans: van links naar rechts maj Hans Verboom, maj Ruud Daniels, lkol Bart Zonnenberg en lkol Otto Ghuijs.

heid te danken aan de inzet in Afghanistan. 
Een ander hoogtepunt uit deze periode is 
de overdracht van het KL-EOV systeem in 
2012 en de transformatie van 103 ISTAR-
bataljon naar het Joint ISTAR Commando. 
Met deze omvorming is personeel van 102 
EOV ook joint ingezet in 2012. Naast dat 
de compagnie verschillende keren is ingezet 
heeft 102 EOV ook altijd haar vaste aandeel 
in de JISTARC-modules.

In de toespraak van maj Daniëls heeft hij 
iedereen bedankt voor de goede tijd bij 102 
EOV en wenste hij zijn opvolger, maj Ver-

boom, veel succes met zijn nieuwe functie 
als commandant van 102 EOV-compagnie. 
In een korte toespraak gaf deze aan om met 
volle inzet en innovatieve ideeën het com-
mando op te pakken.

25 JAAR EOV COMPAGNIE
Maj Hans Verboom is de negende comman-
dant van de compagnie die dit jaar 25 jaar 
bestaat. Bij deze gebeurtenis wordt op 28 
november 2013 uitgebreid stilgestaan tij-
dens het mini-symposium 25 jaar EOV.
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Door regimentsadjudant Bert Oost

Deze 139ste verjaardag van ons Regiment was in meerdere opzichten een hele 
bijzondere.
In de eerste plaats omdat op deze dag de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) 
van onze Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbin-
dingstroepen (VVPRV) plaats vond. Vrijwel gelijktijdig hielden de vrijwilligers van 
onze Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen een informatieochtend 
voor de ‘Vrienden van het museum’ en werd vóór het regimentsappèl ook nog 
een flink naambord met deze hele lange naam onthuld. Tot slot het traditionele 
regimentsappèl met een prima opkomst en aansluitend de ook traditionele recep-
tie waarbij ik zeer verheugd was dat ik daar ook een grote groep van soldaten en 
korporaals ontwaarde (al of niet onder lichte dwang, maar ze waren er wel en 
kennelijk hadden ze het goed naar hun zin met in de ene hand een frisje of pilsje 
en in de andere hand een snack).

Van al deze activiteiten probeer ik u een 
kort en bondig verslag uit te brengen. In 
het bijzonder voor hen die (een deel) heb-
ben gemist.

De ALV VVPRV
Zowel de aanmelding voor leden als ook 
de aanmelding voor deze ALV kwam wat 
hortend op gang. Uiteindelijk kan ik jullie 
melden dat we, ijkpunt 18 februari, zo’n 118 
leden hebben waarvan er 62 als lid aanwezig 
waren op de ALV.

Maj Johan van Wanrooij schetste als ‘projo 
VVPRV’ in het kort het verloop van de 
ochtend en gaf daarna het woord aan lkol 
Jaap de Feiter. In een korte welkomst- en 
openingstoespraak van de regimentscom-
mandant (RC), die tevens de voorzitter is 
van de VVPRV, werd het ontstaan van de 

VVPRV toegelicht en gaf deze aan dat i.v.m. 
de op handen zijnde commando-overdracht 
het praktischer was dat de toekomstige RC 
de spreekwoordelijke voorzittershamer zou 
hanteren. Verder werd er aan het begin van 
de vergadering een kiescommissie benoemd 
en werd met instemming van de vergadering 

besloten dat het Huishoudelijke Reglement 
(op 1 wijziging na) vooralsnog het eerste ver-
enigingsjaar gehanteerd zal gaan worden. Bij 
een komende ALV kunnen eventuele ‘hick 
ups’ besproken en zo nodig aangepast wor-
den. Daarna kwam het na een korte uitleg 
van de interim secretaris tot een stemming 
middels stembriefjes. Uiteindelijk bleken er 
7 regimentsleden bereid om tot het bestuur 
toe te treden, maar omdat er 6 bestuurs 
functies zijn, zou er middels stemming één 
kandidaat af gaan vallen.

139e VeRJAARDAG ReGIMeNT VeRBINDINGSTROePeN

AMeRSFOORT 18 FeBRuARI 2013

De regimentscommandant lkol Jaap de Feiter. 
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Na stemming bleek dat aooi Dirk van El, 
kpl1 Guus Hellwich, aoo b.d. Ad Koolen, 
lkol b.d. Jan Mulder, lkol Hans Peters en 
maj Johan van Wanrooij de personen zijn 
die voor de komende tijd de koers van onze 
VVPRV gaan bepalen en werd het interim 
bestuur bedankt voor de bewezen diensten. 
De oplettende lezer kan nu constateren dat 
dit een mooie mix is waarbij alle categorieën 
vertegenwoordigd zijn. Zowel door de ran-
gen heen als ook actief dienend of b.d. en 
zowel veteraan als postactief. De regiment-
scommandant is functioneel altijd de voor-
zitter zodat het bestuur dus uit 7 personen 
bestaat. Ook de jaarlijkse contributie werd 
vastgesteld en wel op Є 10,00 voor het jaar 
2013. Vanwege gebrek aan gegevenserva-
ring zal op de volgende ALV moeten blijken 
of de vereniging met deze inkomsten haar 
doelstellingen kan verwezenlijken. Ook nu 
weer wil ik benadrukken dat contributie van 
de leden slechts één van de geldstromen is. 
Per lid stelt C LAS namelijk ook geld voor 
veteranenactiviteiten beschikbaar (en dat is 
meer dan de nu vastgestelde contributie) en 
ook het Veteranenfonds (V-fonds) doet, ook 
al op basis van het ledenaantal, een flinke duit 
in het zakje. Om even na 11.00 uur was de 
vergadering ten einde en was er ruim een ½ 
uur de tijd om de verstrekte consumptiebon-
nen om te zetten in iets vloeibaars. Daarna 
kon men aanschuiven aan een prima bami 
schotel. De late beslissers (zij die nog geen 
lid zijn) hebben dit in ieder geval al gemist!!

HISTORISCHe COLLeCTIe
Omdat ik zelf aanwezig was bij de ALV van 
de VVPRV (kon ook moeilijk anders als lid 
van het interim-bestuur) kan ik hier slechts 
summier iets van zeggen. De vrijwilligers 
waren in ieder geval tevreden. De groep van 
23 personen (exclusief de vrijwilligers zelf) 
hebben in een presentatie een goed beeld 
gekregen van onze toekomstige Historische 

Collectie en een aantal (vier naar ik begre-
pen heb) werd zelfs zo enthousiast dat ze 
een actievere rol willen gaan spelen bij de 
Historische Collectie.

Veel regimentsleden die even na de middag 
op de Bernhardkazerne arriveerden hebben 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om even 
een blik in de hal van gebouw C te werpen en 
kunnen constateren dat er een mooie hal met 
veel lichtinval en een flinke vestibule beschik-
baar is gekomen. Rond 13.45 uur waren en-
kele honderden regimentsleden getuige van 
het feit dat de regimentscommandant, samen 
met onze wapenoudste bgen Ent een groot 
blauw-wit doek van de voorgevel van gebouw 
C trok om zo het bord (in KL Huisstijl, want 
dat is de beperking die we opgelegd kregen) 
met de tekst: HISTORISCHE COLLEC-
TIE REGIMENT VERBINDINGSTROE-
PEN zichtbaar te maakten. Vanwege de 
flinke hoeveelheid letters is dat bord ca. 5 

meter lang geworden en dus niet te missen 
(en zo moet dat ook tussen al dat cavalerie-
geweld op de Bernhardkazerne, het is nu ook 
onze bakermat). 

ReGIMeNTSAPPÈL
Rond 14.00 uur werd er, met wat lichte 
drang, aanstalten gemaakt om op te gaan 
stellen op het Veteranenplein. Na het op-
marcheren van onze wapenoudste en daarna 
de regimentscommandant gaven beiden een 
korte terugblik, maar vooral een blik vooruit.
Daarna was het tijd voor de uitreiking van 
een aantal regimentswaarderingen. Allereerst 
werd gememoreerd dat lkol Detlev Simons bij 
zijn commando-overdracht van een maand 
geleden al de Regimentsdraagspeld in Zilver 
uitgereikt had gekregen vanwege de wijze 
waarop hij, vanuit zijn positie, het regiment 
keer op keer positief op de kaart gezet had.
Dit keer was het de beurt aan aoo b.d. Cor 
Janssens die vanwege zijn verdienste voor de 

De commandant Regiment Verbindings-
troepen verleent de Regiments-draag-
speld in Zilver aan lkol Detlev Simons.

Motivatie.
U heeft de afgelopen jaren, als bataljons-
commandant van 101 CISbat, ruim twee 
jaar lang uitvoering heeft gegeven aan het 
uitdragen en ondersteunen van de doelstel-
lingen van het Regiment Verbindingstroe-
pen.

Door uw bataljon zo sterk mogelijk in te 
zetten bij de diverse regimentsactiviteiten 
heeft u een grote bijdrage geleverd aan 
historisch besef, traditiehandhaving en Es-
prit de Corps van zowel 101 CISbat als het 
regiment. Onder uw leiding was er steeds 
maximale deelname bij de Verjaardag Ver-

bindingsdienst, de centrale beëdigingen, re-
gimentssportdag, Herdenking Gevallenen 
Verbindingsdienst en het regimentsdiner. 

Jaarlijks kon het regiment er van op aan dat 
op 4 mei in Rotterdam een detachement van 
101 CISbat “acte de presence” gaf tijdens 
de Nationale Dodenherdenking.
Ook de medewerking en inzet van uw batal-
jon aan de diverse werkgroepen van het re-
giment en deelname met een detachement 
aan de Nationale Veteranendag, getuigen 
van een groot regimentshart.

Door uw nimmer aflatende inzet, drive en 
enthousiasme heeft u, soms positief kritisch 
maar altijd met veel overtuiging, de verbin-
dingsdienst, het regiment en 101 CISbat de 
afgelopen twee jaar breder op de kaart gezet.

Aoo b.d. Cor Janssens ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de 

regimentscommandant lkol Jaap de Feiter. De wapenoudste bgen Theo Ent.
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De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Zilver aan de adjudant 
b.d. C.A.J. Janssens.

Motivatie.
U heeft zich de afgelopen 4 jaar zeer ver-
dienstelijk gemaakt voor ons Regiment 
door u in te zetten voor veteranen en ve-

teranenzorg. Toen de Stichting Regiment 
Verbindingstroepen zich aansloot bij het 
Veteranenplatform bent u ons regiment 
gaan vertegenwoordigen bij de vergade-
ringen in dat forum. U heeft daarbij aan 
de wieg gestaan van de inrichting van de 
zogenaamde ‘nulde lijns zorg’.  Recent 
heeft de C-LAS deze zorg belegd bij zijn 
regimenten en korpsen. Ondanks de grote 

reisafstanden bent u toch regelmatig naar 
Ede en Amersfoort gereisd om het bestuur 
van de Stichting Regiment Verbindings-
troepen op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen. Door uw betrokkenheid 
en inzet voor de veteranen van ons Regi-
ment, bent U in de afgelopen jaren een 
grote steun geweest voor de Commandant 
Regiment Verbindingstroepen.

Ritm B.A. Wuring ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de re-

gimentscommandant lkol Jaap de Feiter.

Lkol Detlev Simons ontvangt de Regimentsdraagspeld in Zilver uit handen van de regimentscommandant lkol Jaap de Feiter.

Aooi Bert Oost ontvangt de Regimentsdraagspeld in Goud uit handen van de regi-

mentscommandant lkol Jaap de Feiter.
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De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Zilver aan ritmeester B.A. 
Wuring.

Motivatie.
Als officier van het Wapen der Cavalerie 
bent u al sinds 1997 geplaatst bij 102 EOV 
Cie. En om die reden maakt u ook deel 
uit van het Regiment Verbindingstroepen.
102 EOV Cie is een bijzondere eenheid 

binnen het Wapen van de Verbindings-
dienst. Al die jaren heeft u uitmuntend 
gefunctioneerd en bent u betrokken bij 
de regimentsactiviteiten van ons regiment. 
Vele malen heeft u als cavalerist onze 
regimentsactiviteiten als beëdigingen, 
sportdagen, verjaardagen en herdenkin-
gen bijgewoond en binnen 102 EOV Cie 
uw personeel gestimuleerd om dat ook te 
doen.
Het is uw verdienste dat vele functies bin-

nen 102 EOV Cie geborgd zijn als verbin-
dingsfuncties. Daardoor staat 102 EOV 
Cie sterk als Verbindingseenheid op de 
kaart. Bovendien levert u met uw expertise 
t.a.v. de 4e dimensie een belangrijke bij-
drage aan het bestaansrecht van 102 EOV 
Cie. Tot slot bent u binnen 102 EOV Cie 
een gewaardeerd collega. Hiermee bent u 
een voorbeeld voor uw collega’s en een 
steun voor de Commandant Regiment 
Verbindingstroepen.

Stichting Regiment Verbindingstroepen en 
dan m.n. de Veteranenzorg de Regiments-
draagspeld in Zilver uitgereikt kreeg.
Ritmeester B.A. Wuring van 102 EOV Cie 
kreeg deze regimentswaardering vanwege 
zijn inzet gedurende 15 jaar bij 102 EOV. 
Naast betrokkenheid bij ons regiment heeft 
hij er voor gezorgd dat veel functies binnen 
102 EOV Cie ‘harde verbindingsfuncties’ 
werden. Ook vanwege de inhoudelijke werk-
zaamheden voor 102 EOV Cie in de zgn. 4e 
dimensie kwam dankzij zijn grote expertise 
102 EOV Cie steeds duidelijker op de kaart.

Tot slot kreeg ik zelf, tot mijn grote verras-
sing, de Regimentsdraagspeld in Goud uit-
gereikt. Natuurlijk voel ik mij zeer vereerd, 
maar toch geeft het een dubbel gevoel. Naar 
mijn beleving heb ik naar vermogen mijn 
werk gedaan. Dat is wat van een ieder, en 
zeker van een RA verwacht mag worden (het 
geld van de baas is immers niet van blik).
Daar waar veel vrijwilligers hun vrije tijd in 
ons regiment steken of naast hun functie tijd 
vrij maken om al- of niet in een werkgroep 
mee te helpen met het organiseren van acti-
viteiten of anderszins een positieve bijdrage 
leveren aan ons regiment, mag ik dat full 
time doen. Wat mij ook goed deed ware de 
vele welgemeende felicitaties die ik daarna 
nog in ontvangst mocht nemen.

Daarna stond het spelen en zingen van 
ons wapenlied op het programma. Om de 
kelen te smeren werd er eerst nog een toost 
uitgebracht op ons regiment en hoewel er 
een kleine 500 glaasjes ingeschonken waren 
bleek dit nog niet voldoende om een ieder te 
voorzien. (Uit de lege flessen achteraf, ca. 11 
½ a 50 borrels per fles kan ik achteraf consta-
teren dat er zo’n 550 regimentsleden op het 
appel aanwezig waren, een aantal waar wij 
met z’n allen zeer tevreden over mogen zijn).
Foto 9. Met onderschrift: Leeuwenbitter: 
Jong geleerd, Oud gedaan.

Tot slot, zoals in het begin al gememoreerd, 
deed het me goed om te zien dat velen, waar-
onder ook veel manschappen, de weg naar 
gebouw R wisten te vinden om daar onder 
het genot van een hapje en een drankje met 
elkaar van gedachten te wisselen. Esprit de 
Corps in optima forma.

De Commandant Regiment Verbin-
dingstroepen verleent de Regiments-
draagspeld in Goud aan de regiments-
adjudant Bert Oost.

Motivatie.
U heeft uw functie van regimentsadjudant 
gedurende 4 jaar zelfstandig en professio-
neel uitgevoerd. In die periode heeft u in-
vulling gegeven aan alle taken van het Re-
giment Verbindingstroepen in het kader 
van Traditiehandhaving, Saamhorigheid 
en Historisch besef. Voorbeelden daar-
van zijn onder andere de voorbereiding 
en uitvoering van diverse beëdigingen, 
herdenkingen en medaille-uitreikingen. 
Daarnaast heeft u het Regiment verte-
genwoordigd bij tal van activiteiten in 
het kader van Vreugde, Verdriet en Rouw. 

U zoekt daarbij voortdurend naar kansen 
ter verbetering van het ‘Esprit de Corps’ 

binnen het Regiment Verbindingstroe-
pen. 
U neemt daartoe voortdurend initiatief en 
komt met voorstellen en plannen. Goede 
voorbeelden daarvan zijn de door u op-
gezette BFT in Rotterdam, en de Regi-
mentslessen aan BPV, VTO, PV en SV.

U heeft in de afgelopen periode een 
groot netwerk opgebouwd onder mili-
tairen, vrijwilligers, veteranen, gemeente 
Amersfoort, het Korps Mariniers, de Ver-
enigingen binnen het Regiment, etc., en 
u onderhoudt dit met zorg. 

Op basis van uw eigen visie en immer 
opbouwende kritiek geeft u, gevraagd en 
ongevraagd advies. U heeft de belangen 
van het Regiment altijd en overal behar-
tigd. U bent daardoor een grote steun 
geweest voor de Commandant Regiment 
Verbindingstroepen.
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FOTO-IMPRESSIE 1e ALV VVPRV

AMERFOORT 18 FEBRUARI 2013

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam, kap b.d. H. Meijers en de heer R. van der Eijk

Projectofficier oprichting VVPRV 

maj Johan van Wanrooij

Oprichtingsbestuur VVPRV io

Gezellig samenzijn

Veteranen en post-actieven Verbindingsdienst

1e Bestuur VVPRV De allereerste Algemene Ledenvergadering

Regievoerder van de oprichting Regimentscomman-

dant lkol Jaap de Feiter

VVPRV
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TERUGBLIKKEN EN
VOORUITKIJKEN
Op een dag als vandaag past het zeker om 
even terug te kijken. Want er is in het hele 
OTK veld veel gebeurd. En dan zijn er goede 
en minder goede ontwikkelingen. Ik ben van 
nature een positief mens, altijd op zoek naar 
kansen, dus laat me nu vooral even terugkij-
ken naar die zaken die mij overwegend po-
sitief zullen bijblijven.

Ik heb in juni 2010 het commando overge-
nomen van lkol Cees Jongerius. Het vertrek 
van de School Verbindingsdienst uit Ede was 
aanstaande, maar werd kort na mijn aantre-
den vertraagd. Uiteindelijk zijn we verhuisd 
en in combinatie met de verjaardag van de 
Verbindingsdienst hebben we AC11 hier, 
samen met het C2SC, feestelijk geopend. 
Gelijktijdig hebben we in die periode de tij-
delijke organisatie BeroepsPraktijkVorming 
(BPV) ICT opgericht, noodgedwongen met 
als standplaats Harskamp. Een lastig traject, 
want er was eigenlijk helemaal niets. Nu, 
bijna drie jaar later, is deze tijdelijke organi-
satie geborgd in de nieuwe organisatie van 
de School Verbindingsdienst met 16 pax, 
met als standplaats Amersfoort. Amersfoort 
als het middelpunt van alles dat met com-
mandovoering en commandovoeringonder-
steuning te maken heeft: training, kennis, 

opleidingen, simulatie en mogelijk straks 
zelfs cyber. Een prima ontwikkeling.
Gekoppeld aan het opleidingstraject BPV 
hebben we de status van Erkend Praktijk 
Leercentrum ICT verkregen, een civiele er-
kenning door ECABO en KENTEQ. Een 
mijlpaal, maar wel één die verplichtingen met 
zich mee brengt, want het aftekenen van een 
praktijkperiode maakt wel deel uit van een 
civiel mbo niveau 2 of 3 diploma. Stap voor 
stap groeien we in die rol. We hebben net 
voor de eerste keer een cyclus met Proeve 
van Bekwaamheid achter de rug. Het traject 
is veelbelovend, de instroom vanuit de Re-
gionale Opleidingscentrums (roc’s) echter 
ronduit teleurstellend. Maar iedereen be-
zweert me dat dit goed gaat komen.

Het tijdig beschikbaar hebben van de juiste 
onderwijsleermiddelen (OLM) speelt voor 
de School Verbindingsdienst continue een 
cruciale rol. Daar heb ik naar oplossingen 
gezocht; maar nog niet naar volle tevreden-
heid. We hebben moderne middelen voor 
de BPV binnengehaald en we krijgen aanvul-
lende OLM uit de herverdeling TITAAN. 
We hebben hier stappen gezet, maar dit zal 
ook voor de toekomst een gevecht blijven. 
Niet alleen voor de BPV, maar ook voor de 
KMA en de vernieuwde KMS vaktechnische 
opleiding (VTO). 

Met dank aan lkol Jaap de Feiter voor de tekst en met dank aan kap. b.d. A.J.J. Buitendam en 
de heer R. van der Eijk voor de foto’s.

Op 7 maart heeft lkol Jaap de Feiter het commando over de School Verbindings-
dienst overgedragen aan lkol Fred Sijnhorst. Delen van de afsluitende toespraak, 
die Jaap bij die gelegenheid heeft uitgesproken, zijn in deze Intercom weergegeven 
omdat daarin nu juist de dynamiek luid en duidelijk tot uitdrukking komt. Never 
a dull moment.

AMERSFOORT 7 MAART 2013

COMMANDO-OVERDRACHT SCHOOL VERBINDINGSDIENST
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Met trots kijk ik naar de kwaliteit die gebo-
den wordt aan de KMA en KMS VTO. Beide 
opleidingen zijn volop in ontwikkeling en ik 
ben er van overtuigd dat dit uitstekende op-
leidingen zijn en blijven. In de KMA VTO 
wordt nu meer aandacht besteed aan het zijn 
van ‘leider’ en komen ook de mentale en 
fysieke component meer aan bod. De nieu-
we KMS VTO is in ontwikkeling zodat we 
het optimale uit de korte opleidingstijd gaan 
halen. Twee opleidingen waar we mee voor-
uit kunnen.

We zijn vorig jaar ook in het zonnetje gezet 
voor 10 jaar CISCO Academy. Dat over-
komt je dan, zonder er ook maar iets extra’s 
voor gedaan te hebben. Maar ook dit is een 
gecertificeerde opleiding, waarbij de belang-
rijkste onderdelen van het huidige TITAAN 
centraal staan. Delen van deze opleiding 
maken inmiddels ook deel uit van de mbo 
ICT niveau 3 opleidingen op diverse roc’s. 
Hoe zich dit naar de toekomst gaat ontwik-
kelen is me nog niet helemaal duidelijk, maar 
mogelijk dat deze opleidingen ook een plaats 
kunnen krijgen in de basiskennis in het kader 
van cyber. Ons kenniscentrum en bureau 
opleidings- en trainingsontwikkeling praten 
mee aan de voorkant van deze cyber-ont-
wikkelingen. Goede zaak, zeker omdat we 
dit ook in de Visie Verbindingsdienst 2020 
geschreven hebben. Een kans voor de 
(School) Verbindingsdienst.

Ik van mening dat we nog veel meer single 
service invulling kunnen/moeten geven aan 
een aantal opleidingen. De instructeurs van 
de School Verbindingsdienst kunnen dat 
absoluut aan. Internationale deelname door 
strategische partners aan opleidingen zoals 
de S6-cursus maar ook het medegebruik van 
de TACSAT-simulator zijn uitstekende ont-
wikkelingen die we vooral moeten voortzet-
ten. Recent hebben we de banden met NOR, 
BEL en de US aangetrokken, en wie weet 
waar dat nog toe gaat leiden. Voldoende 
joint – en internationale borging maakt je 
minder kwetsbaar voor volgende reorgani-
saties. Ik weet dat onze instructeurs dit aan-
kunnen.
Met veel plezier kijk ik ook terug op de Tac-
tische Oefening Zonder Troepen (TOZT) 
in Walcheren en de TOZT in het Reichswald. 
En ik weet, dit soort activiteiten worden door 
de buitenwereld altijd met argusogen beke-
ken op nut en noodzaak, maar ik ben er een 
warm voorstander van dat dit gehandhaafd 
blijft in onze jaarplanning. 

Ik heb veel waardering voor wat het ken-
niscentrum nu doet in het kader van ken-
nisproductie en onderwijsvernieuwing. 
Vooral ook de manier waarop de ontwikke-
ling van loopbaansporen Verbindingsdienst 
na ATLANTA is opgepakt. Binnenkort 
komt er een leidraad voor commandanten 
uit over de loopbaansporen van manschap-

pen (sldn/kpls), onder-
officieren en officieren, 
zowel voor de onder-
bouw als voor de boven-
bouw. Een goede en be-
langrijke ontwikkeling.

En ja, dan zitten we sinds 
vorig jaar in de planning 
van onze reorganisatie. Ik 
heb me met alle moge-
lijke middelen ingespan-
nen om een kwalitatief 
goede school met een 
serieuze capaciteit over-
eind te houden. Ik denk 
dat ik daar, samen met de 
schooladjudant, het 
hoofd interne bedrijfs-
voering en de input van de ondercomman-
danten, goed in geslaagd ben. Ja, we worden 
kleiner en moeten dingen anders gaan doen. 
En sommige keuzes zijn niet rationeel, maar 
ingegeven door numerus fixus etc. Ik heb 
niet iedereen een plekje kunnen geven in de 
nieuwe organisatie, en dat doet pijn. 

Maar we hebben ook reparaties aangebracht. 
Belangrijk vind ik het zichtbaar wegzetten 
van de initiële opleidingen in een apart op-
leidingspeloton. Waarbij ook winst kan wor-
den gehaald door bepaalde delen van de 
opleiding samen op te lopen. Maar we heb-
ben ook kans gezien om de primaire vorming 
en secundaire vorming officieren en onder-
officieren beter op de kaart te krijgen. Daar-
naast krijgen we de capaciteit om structureel 
meer aan trainingsondersteuning te gaan 
doen, voor verbindingseenheden, C2Ost-
elementen, voor G6, S6 en F functionarissen.

We blijven het grootste opleidingsinstituut 
in het operationele CIS domein van de krijgs-

macht. En daarom er liggen kansen op het 
binnenhalen van nog meer joint opleidingen 
op bijvoorbeeld informatiebeveiliging en 
cryptobeheer. Maar ook als single service 
management verzorgen van de TITAAN 4.2 
en ELIAS opleidingen, en tijdig aanhaken 
bij cyber. Die kansen liggen er, maar kunnen 
zonder aanvullende capaciteit moeilijk op-
gepakt worden. Ik heb daar onlangs met lkol 
Sijnhorst over van gedachten gewisseld en 
ik heb er alle vertrouwen in dat hij waar mo-
gelijk deze kansen ook zal benutten.

Ondanks een modern gebouw, alle nieuwe 
dure systemen, simulatoren, etc. ligt de echte 
kracht bij het personeel van de School Ver-
bindingsdienst. Ik vind dat we kwalitatief in 
de afgelopen jaren gegroeid zijn, mede op 
basis van de uitzendervaringen in ons vak-
gebied, en dat door alle rangen heen (en dat 
is wel eens anders geweest). In afwachting 
van de voortgang van de reorganisatie staat 
er een organisatie en kwaliteit gereed om de 
komende periode in te gaan kleuren.
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CENTRALE BEËDIGING REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN

AMERFOORT 21 MAART 2013

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam en de heer R. van der Eijk

Aan belangstelling geen gebrek.

De beëdiging vindt voor alle verbindelaren in beginsel plaats voor het front van het Leeuwmonument in Amersfoort en op het Vaandel van 
het Regiment Verbindingstroepen. Daar wordt de eed of de belofte afgelegd ten overstaan van de regimentscommandant of de commandant 
van een van de beide CIS-bataljons. Het is goed gebruik dat de bataljonscommandant van bij hem werkzaam personeel de eed of de be-
lofte afneemt. Omdat alle negen te beëdigen militairen afkomstig waren van 101 CISbataljon viel lkol Rob Miedema die eer te beurt.

Aangetreden eenheden van het Regiment melden zich.

Cohort te beëdigen militairen onder leiding van kap Peter van de Waal. De Vaandelwacht onder leiding van elnt Andre Markus.

De met de beëdiging belaste commandanten. Geconcentreerde blik in de ogen

Voor het eerst toosten op het Regiment. Bijzonder moment. Leeuwenbitter
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COMMANDO-OVERDRACHT REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN

AMERSFOORT 21 MAART 2013

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam en de heer R. van der Eijk

Onder regenachtige omstandigheden heeft lkol Jaap de Feiter voor het front van de troepen en in aanwezigheid van familie, collega’s en 
oud-collega’s en ten overstaan van militaire en civiele autoriteiten het commando over het Regiment Verbindingstroepen overgedragen aan 
lkol Fred Sijnhorst. Met de symbolische overdracht van het Vaandel van het Regiment Verbindingstroepen heeft Fred het commando over-
genomen. Lkol Jaap de Feiter heeft uit handen van de wapenoudste, bgen Theo Ent, de regimentslegpenning in goud ontvangen voor zijn 
niet aflatende inzet voor het Regiment Verbindingstroepen.

Aftredend regimentscommandant Ikol Jaap de Feiter Leeuwebitter mag niet ontbreken

Wapenoudste bgen Theo Ent en de burgemeester 

van Amersfoort de heer Lucas Bolsius

Onder toeziend oog van de Leeuw Regimentscommandant lkol Fred Sijnhorst De aftredend rc en de wapenoudste

Sfeerimpressie Veteranenplein  (1) Sfeerimpressie Veteranenplein  (2)
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Met dank aan maj André Slob voor de tekst 
en met dank aan de Sectie Communicatie 11 
Lucht Mobiele Brigade voor de foto’s.

Op 29 maart heeft majoor der Grenadiers 
René Zeller in aanwezigheid van familie, col-
lega’s, oud-collega’s en ten overstaan van 
militaire autoriteiten het commando over de 
11 Stafstafcompagnie Garde Grenadiers en 
Jagers (AASLT) ‘7 december’ overgedragen 
aan majoor van de Verbindingsdienst André 
Slob. 

De commando-overdracht vond plaats in 
Schaarsbergen bij het Monument 7 Decem-
ber Divisie.

Delen van de toespraak, die André bij die 
gelegenheid heeft uitgesproken, zijn in deze 
Intercom weergegeven en schetsen een ach-
tergrond van een eenheid die niet bij alle 
verbindelaren bekend zal zijn. 

TOESPRAAK MAJ ANDRÉ SLOB
Generaal, kolonel, collega’s, personeel van 
de stafstafcompagnie, vrienden, familie. Een 
speciaal woord van welkom aan mijn familie. 

Ik ben er dankbaar voor dat jullie dit vandaag 
mee kunnen maken.
Ik zou me kunnen beperken tot: “Ik heb de 
blackberry, ik ben er van.” Ik zal dat niet 
doen. Het is niet alleen voor majoor René 
Zeller een bijzondere dag, deze 29 maart 
2013, ook voor mij is dit een bijzonder mo-
ment. Het is voor mij een eer dat ik in uw 
bijzijn zojuist het commando over heb 
mogen nemen over 11 Stafstafcompagnie 
Garde Grenadiers en Jagers (AASLT) ‘7 de-
cember’.
In het vaandel dat ik zojuist heb aanvaard 
staan de letters E M, van Expeditionaire 
Macht. De stafcompagnie is zoals bekend de 
hoeder van de traditie van de 7 December 

Divisie. Deze divisie werd in 1946 naar 
Nederlands-Indië gestuurd om veiligheid en 
orde terug te brengen in dit overzeese ge-
biedsdeel. René haalde het al aan: “We staan 
hier bij het monument uit respect voor hen 
die het ultieme offer brachten en om onze 
verbondenheid met de traditie van de 7 de-
cember divisie te benadrukken.”
De luchtmobiele brigade kan nog steeds 
gezien worden als een Expeditionaire Macht, 

bereid en in staat om waar dan ook ter wereld 
te worden ingezet. Hier staat een compagnie 
die heeft laten zien dat ze in staat is om het 
optreden van deze brigade op een uitste-
kende manier te ondersteunen. Afgelopen 
oefeningen Quick Sword en Cerberus Guard 
hebben jullie dat wederom laten zien.
Het Pathfinderpeloton, dat zijn gelijke niet 
kent als het gaat om getraindheid en skills, 
heeft afgelopen weken tijdens Cerberus 
Guard nog maar weer eens aangetoond een 
onvervangbaar asset te zijn voor C-11 AMB 
in het nieuwe operationele concept 11 AMB.
Het logistieke peloton en het C2-ostpeloton 
zijn onontbeerlijk voor het optreden van de 
brigadestaf. Tijdens Quick Sword hebben 
zij zeker retentie getoond sinds de oefening 
Peregrine Sword. Op zeer professionele 
wijze werd op Nieuw Milligen een CP neer-
gezet en in bedrijf gehouden, waarbij het de 
staf aan niets ontbrak om er wederom een 
prima prestatie neer te zetten!
Als G6 heb ik de afgelopen jaren veelvuldig 
te maken gehad met de stafcompagnie. Als 
projectofficier voor een aantal oefeningen 
heb ik keer op keer gezien dat het een club 
is met de can-do mentaliteit waar we bij 
luchtmobiel zo trots op zijn.
Ik ben er op mijn beurt trots op het com-
mando te mogen gaan voeren over deze 
luchtmobiele compagnie, de Vijfde Com-
pagnie Grenadiers en Jagers.
Komende jaren zal het personeel van elco 
1010: d.w.z. stafcompagnie, brigadestaf, 
baseco en het bestand zwevend personeel 
mijn hoogste prioriteit hebben.
Niet alleen uw individuele inzetbaarheid, 
maar ook de eenheidsvorming en saamho-
righeid zal mijn warme belangstelling heb-
ben.
Ik heb er zin in, ik ben blij met de compag-
nie die ik mag gaan commanderen.

SchAARSBERgEN 29 MAART 2013

cOMMANDO-OvERDRAchT STAfSTAfciE 11 LMB

Monument 7 December Divisie

Majoor Zeller en majoor Slob in front van het Monument 7 December Divisie Majoor Zeller draagt het commando over aan majoor Slob
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HERDENKING GEVALLENEN VERBINDINGSDIENST

ROTTERDAM 3&4 MEI 2013

Foto’s en tekst met dank aan sgt Boekema en 
regimentsadjudant Nieboer

Begin mei is traditioneel het toneel 
van de herdenkingen van de gevalle-
nen en oorlogsslachtoffers vanaf de 
Tweede Wereldoorlog. Een delegatie 
Verbindelaren van 101 CISbat en een 
KMS-VTO klas van de School Verbin-
dingsdienst hebben deelgenomen aan 
een herdenkingsdienst op de algemene 
begraafplaats Crooswijk te Rotterdam 
op 4 mei. Een dag daarvoor, op 3 (!) 
mei, heeft de KMS-VTO klas onder 
begeleiding van regimentsadjudant  
G. Nieboer een sobere herdenking ge-
houden op de Joodse begraafplaats te 
Rotterdam.

JOODSE BEGRAAFPLAATS
De afwijkende datum van 3 mei heeft te 
maken met de Joodse rustdag, de sabbat, die 
op zaterdag gevierd wordt. Sabbat dient 
volgens de Joodse voorschriften in de eerste 
plaats te worden gevierd door onthouding 
van alle arbeid. Een bezoek aan een graf op 
de rustdag is niet gepast. 
Op de Joodse begraafplaats ligt vaandrig 
Awerbach begraven en er is op het graf een 
steen gelegd. Het leggen van bloemen is op 
een Joodse begraafplaats niet gebruikelijk, 
omdat er dan leven (van die bloemen) zou 
worden beëindigd of op zijn minst bescha-
digd, om doden te eren. Daarom wordt er 
bijna altijd voor gekozen een steen neer te 
leggen, verwijzend naar de weg die een mens 
aflegt.

BEGRAAFPLAATS CROOSwIJK
De 4e mei was de dag om de andere gevallen 
Verbindelaren te eren die op de algemene 
begraafplaats Crooswijk begraven liggen. 
Bij dit eerbetoon  waren behalve nabestaan-
den ook de heer Aboutaleb, burgemeester 
van Rotterdam, bgen Oppelaar, comman-
dant van het Korps Mariniers,  lkol der ma-
riniers Aben, commandant van de Van 
Ghentkazerne, en lkol Sijnhorst, de com-
mandant van het Regiment Verbindings-
troepen aanwezig.

De militairen van 101 CISbat, aangevuld 
met de KMS leerlingen, vormden met het 
detachement Mariniers een passende ere-
haag. Op het monument stond een gewa-
pende wacht van mariniers. Bij de zeven 
graven op dit ereveld stonden de KMS-mi-
litairen met een bloemstuk.

Van links naar rechts: lkol Sijnhorst, bgen Oppelaar, de 

heer Aboutaleb en lkol Aben.

Monument Begraafplaats Crooswijk Rotterdam.

Een sergeant heeft een bloemstuk voor een 
missing man gelegd op het grote monument. 
Deze gevallen collega-verbindelaar is helaas 
nooit gevonden en heeft hierdoor geen per-
soonlijke grafsteen.
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FOTO IMPRESSIE23E HERDENKING GEVALLENEN VERBINDINGSDIENST

AMERSFOORT 23 MEI 2013

Foto’s met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam en de heer R. van der Eijk

Veteranenplein op de Bernhardkazerne in Amersfoort Kranslegging door de wnd wapenoudste de kol Peersman en 

de regimentscommandant lkol Sijnhorst

Last Post

Eerbetoon door de burgemeester van Amersfoort de heer Bolsius Eregroet door UN Veteranen

Eerbetoon door MFO Veteranen Eregroet door de jongste generatie veteranen

Waardige laatste groet
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Verslag van de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV), gehouden op 9 april 2013 in 
het KEK gebouw
Genm Kootkazerne, Garderen

Aanwezig: 79 leden (incl. 6 bestuursleden).

Opening en WelkOm
De voorzitter opent om 11.00 uur de verga-
dering en heet iedereen welkom. De grote 
opkomst is verheugend.

Voorzitter VOV kol Frank Peersman

Herdenking
Overleden in afgelopen verenigingsjaar:
- LkoI b.d. Duque 11 januari (1919)
- Kap b.d. B. van Ittersum 13 februari  
 (1918)
- Lkol b.d. H.C. Naarding 4 maart (1930)
- Lkol b.d. P. Hack 9 maart (1932)
- Kol b.d. W.A. Van Tiel 12 maart (1917)
- Kol b.d. A. Kappenburg 9 april (1924)
- Bgen b.d. ir. C. Kagenaar 10 mei (1932)
- Lkol b.d. J. Hannenberg 23 juni (1945)

- Genm b.d. A. Laanstra 11 juli (1941)
- Elnt b.d. A. Pellegrom 30 november  
 (1938)

We houden 1 minuut stilte ter nagedachte-
nis.

gOedkeuring Verslag alV 3 
april 2012
Het verslag zoals gepubliceerd in Intercom 
juli 2012 pag. 49 e.v. wordt zonder com-
mentaar goedgekeurd.

Secretaris VOV maj b.d. Hein Hillen

Verslag afgelOpen 
Verenigingsjaar
Op 16 februari vond de social voor leden 
en partners plaats in restaurant Buitenzorg, 
Ede. In totaal waren er 93 leden, 18 part-
ners en 22 personen van gelieerde bedrijven 
aanwezig.
De algemene ledenvergadering was op 3 
april in Bronbeek. ’s Middags vond een 
geslaagd symposium plaats rond het thema 
De Verbindingsdienst na de Kredietcrisis. 

Hierbij ontvouwde de wapenoudste bgen 
Th. Ent zijn Nieuwe visie op de Vbdd (zie 
ook de video op de website).
De social na afloop werd druk bezocht.
Op 16 mei, herdenking van de gevallenen 
van ons Wapen in Amersfoort. Namens de 
vereniging werd een krans gelegd door voor-
zitter en vicevoorzitter.
Op 28 juni, aansluitend aan de regiments-
sportdag opnieuw een geslaagde BBQ. We 
streven nog steeds naar een grotere deel-
name, aangezien er dan toch al een grote 
populatie aanwezig is.
Op 30 augustus is een briefing met lunch 
georganiseerd voor bedrijven waar de VOV 
een relatie mee heeft. De bedrijven zijn geïn-
formeerd over een aantal ontwikkelingen op 
het gebied van IV en ICT binnen Defensie en 
over de plannen van onze vereniging. 
De relatie met de Vereniging Informatici 
Defensie is coördinerend: contacten tussen 
de besturen, wederzijds informatie over en 
doorsturen van convocaties voor het bijwo-
nen van lezingen/symposia. We nodigen el-
kaars bestuur uit bij evenementen/symposia 
en – afhankelijk van de beschikbare ruimte 
– ook de leden.
In de middag van 9 oktober vond op de 
Genm Kootkazerne in het KEK gebouw een 
zeer geslaagd najaarssymposium plaats rond 
het thema Cyber in de praktijk. De deelname 
was zeer bevredigend. Het was de eerste keer 
op deze nieuwe locatie en het is prima be-
vallen, zowel de entourage als de logistiek.
Op 7 november was het b.d.-event, in de 
namiddag voorafgaande aan regimentsdiner 
in het Leerhotel Het Klooster. De heer Paul 
Reuvers hield een zeer geslaagde lezing over 
Historische aspecten van crypto die werd bij-
gewoond door ongeveer 15 b.d.-leden, de 
voorzitter en de vicevoorzitter. We moeten 
een volgend jaar wel afspraken maken met 
het regiment over een locatie voor om-
kleedmogelijkheden voor deelnemers aan 
het b.d.-event. 

Ledenbestand
Overleden in het afgelopen verenigingsjaar:
9 (waarvan 5 nog daadwerkelijk lid waren)
Ander verlies van leden: 25 
(incl. 5 overledenen in 2012)
Ledenaanwinst: 2
Huidig ledental (betalend): 626
(exclusief 241 def-adressen)
Ledental vorig jaar: 622 (exclusief 142 def-
adressen)
Er is weer een kleine stijging waar te nemen.
Representatie

Vereniging OffiCieren VerBindingsdiensT

algemene ledenVergadering VOV 2013
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Naast de correcte representatieve maatre-
gelen bij het overlijden van de in aanvang 
genoemde leden heeft representatie plaats-
gevonden bij een aantal zieke collega’s en ge-
boorten. Het bestuur streeft naar volledige 
en tijdige representatie. Ze is daarvoor sterk 
afhankelijk van uw collegiale informatie. 

Ondersteuning Regiment
Namens de VOV heeft de vicevoorzitter, 
kol Visser, zitting in de Stichting Regiment 
Verbindingstroepen (SRV). In 2012 is een 
bijdrage aan Leeuwenhart (vrijwilligersbij-
eenkomst), het regimentsdiner en de aan-
schaf van een regiments-coin overgemaakt.
De Historische Verzameling Vbdd (het 
Museum) wordt een werkgroep onder de 
SRV en de stichting Museum zal worden 
opgeheven. De Raad van Toezicht (RvT) 
van de Stichting Museum Vbdd wordt dan 
omgevormd tot een RvT van de SRV. De 
voorzitter VOV is lid van deze RvT.

Geschiedschrijving
Verzamelen van bronmateriaal: Het is ge-
reed maar niet afgesloten.
Het schrijven van concepten voor zeven as-
pecten is voor 50% gereed.
Door privé-omstandigheden is vertraging 
ontstaan. We zijn blij dat lkol Johan En-
gelen en de heer Karel Verhoosel het team 
willen versterken. 
Het richtpunt is nu 18 februari 2014 (Re-
giment 140 en VOV 60 jaar) voor de over-
handiging van het eerste exemplaar.

Contributie, adreswijziging, e-mailadres
Het bijhouden en nazoeken van adressen 
vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wijzi-
ging van 
e-mailadres worden slecht doorgegeven. Er 
wordt te weinig toestemming geven voor 
gebruik van het e-mailadres.

inTerCOm
(door de hoofdredacteur Intercom)
Meneer de voorzitter, geachte aanwezigen,
In mijn rol van hoofdredacteur sta ik hier om 
verslag te doen van Intercom jaargang 41 
oftewel het jaar 2012. Ik doe dat met genoe-
gen en nu al weer voor de vijfde keer op rij.
De redactie heeft afgelopen jaar in wisse-
lende samenstelling vier Intercoms mogen 
samenstellen.

Iets over de redactiesamenstelling:
Met Ömer Köse heeft de redactie weer een 
redactiesecretaris, een o zo belangrijke rol 
die door Hans Vaneman twee jaar is waar-
genomen. Mevrouw Suzanne Visschendijk 
is medio dit jaar tot de redactie toegetreden 
als tekstredacteur. Aan het einde van het jaar 
is Erik Asschert toegetreden tot de redactie, 
waarmee de redactie de sterke banden met 
het expertisecentrum (voorheen het kennis-
centrum) weer heeft kunnen aanhalen. Dat 
is heel belangrijk.
De redactie probeert het gehele speelveld 
van ons vakgebied af te dekken en zoekt 
daarom naar collega’s die werkzaam zijn bij 
het JIVC, het Land Warfare Centrum en het 
Land Training Centrum.
Er is binnen de redactie altijd plaats voor 
vakbroeders en ook luitenant-kolonels en 
kolonels zijn welkom. Niet alleen om inci-
denteel te schrijven, maar ook als redactielid: 
de ogen en oren in onze organisatie.

Onze mooie vakblad in 2012.
Ook in 2012 werd ons goed verzorgde blad 
ook buiten de Verbindingsdienst en buiten 
de Koninklijke Landmacht veel gelezen 
en gewaardeerd. Ik leid dat af aan de vele 
downloads van artikelen en uit het feit dat 
nagenoeg alle extra gedrukte Intercoms een 
weg het land in hebben gevonden.
Beide bataljons, het regiment en de collega’s 
van de VID met hun voorzitter Henk Ro-
haan hebben ook in 2012 weer bijgedragen 
aan een nog completer beeld van alles wat 
ons boeit, bindt en bezig houdt. Mijn dank 
daarvoor en ook in 2013 hopen we weer op 
jullie te mogen rekenen.

Het klapstuk van afgelopen jaar was het the-
manummer dat geheel in het teken stond van 
‘de toekomst van draadloze transmissie’. De 
medewerking van diverse collega’s van de 
Defensie Materieel Organisatie en van het 
bedrijfsleven hebben dit mogelijk gemaakt. 
Greenpaper is hierbij een belangrijke ver-
bindende factor gebleken. Met een oplage 
van 2500 stuks en een verspreiding naar 
Landmacht, Luchtmacht, Marine, KMAR, 
DMO, JIVC, bedrijfsleven, TNO en de zus-
terverenigingen VID en de VOOV is een 
inspirerende formule gevonden voor het 
themanummer waar velen hun waardering 
over hebben uitgesproken. 

Met mooie zwarte cijfers over het jaar 2012 
draagt Intercom wederom bij aan het po-
sitieve resultaat van onze vereniging. Een 
resultaat waarmee andere activiteiten finan-
cieel mogelijk kunnen worden gemaakt en 
dat maakt de cirkel ook in 2012 weer rond 
en gezond.
Met veel plezier zal ik de redactie voor de 
6e keer aanvoeren en met uw steun wordt 
dat een betekenisvolle en inhoudsvolle 42e 
jaargang van onze vak- en verenigingsblad 
Intercom.

Tot slot nog even dit.
Lkol b.d. Dolfs Helms beëindigt na een 
periode van meer dan 12 jaar zijn redactio-
nele werkzaamheden. In die periode heeft 
hij behalve de rol van hoofdredacteur diverse 
andere rollen vervuld binnen de redactie. 
Met Dolf zien we een zeer betrokken en 
langdurig actief redactielid vertrekken. Wij 
respecteren zijn keuze en zijn dankbaar dat 
hij dat zo lang heeft mogen doen. 
Ik dank u voor uw aandacht en geef het 
woord graag weer terug aan onze voorzitter. 

WeBsiTe
(door de hoofdredacteur Website)
Voor zover ik terug kon zoeken hoort u mijn 
verslag voor de zesde keer en het wordt moei-
lijk ieder jaar een nieuw verhaal te vertellen. Ik 
houd het dan ook kort: ook in het afgelopen 
verenigingsjaar hebben we last gehad van een 
aanval vanuit cyberspace. Er was een compo-
nent niet up-to-date en daarmee heeft men 
de mogelijkheid gehad een script te plaatsen. 
Dit script was snel weer verwijderd en heeft 
geen schade aangericht, noch is de site daar-
mee gecompromitteerd. De component is 
gepatched naar de laatste versie.

De redactie bestaat nog steeds uit vijf leden, 
waarvan twee zich bezighouden met de tech-
nische en drie met de inhoudelijke kant. Ik 
wil in het bijzonder onze fotograaf kap b.d. 
Harry Buitendam vermelden en bedanken 
voor zijn jarenlange inzet.

Inhoudelijk zijn we vooral het platform waar 
oudere uitgaven van de Intercom kunnen 
worden geraadpleegd en ter ondersteuning 
van verenigingsactiviteiten als deze dag en 
het najaarssymposium. Het aantal bezoe-
kers neemt rond verenigingsactiviteiten toe 
en was in de maand maart 1263, die 4048 
pagina’s hebben bezocht. Deze cijfers zijn 
constant over de laatste jaren.
Voor wat betreft social media het volgende: 
via Facebook hebben we op dit moment 57 
‘vind ik leuks’. In het algemeen kan ik zeg-
gen dat we per bericht gemiddeld ongeveer 
30 personen bereiken. De berichten zijn 
bedoeld om de mensen naar de website te 
trekken, op Facebook staan dus geen andere 
berichten dan op de website. Via twitter wor-
den de berichten die we op FB zetten ook 
automatisch verstuurd. Hier hebben we een 
klein bereik van 12 volgers.Hoofdredacteur Intercom lkol Edwin Saiboo

Hoofdredacteur Website de heer Hans Vaneman
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finanCieel Verslag
(door de penningmeester)
Resultaat 2012.
De inkomsten liggen onder de begroting maar 
dat komt door vervallen ‘bijdrage BLS’. Daar-
naast is er veel onderbesteding(meevallers) 
in de uitgaven.

Een speerpunt voor 2013 is het innen van 
achterstallige contibutie.
In 2012 hadden we ook een meevaller 
doordat Paresto de BBQ niet in rekening 
gebracht heeft, tenminste niet bij VOV. 

Verslag kasCOnTrOleCOm-
missie
Heden, 16 januari 2013, hebben wij, on-
dergetekenden: Ikol F.T.M. Snels, maj J. 
Verboom en kap b.d. H.T.J. Meijers, door 
de Algemene Ledenvergadering van de Ver-
eniging Officieren Verbindingsdienst op 3 
april 2012 aangewezen als kascontrolecom-
missie over het jaar 2012, de penningmeester 
maj P.L.A. Kerkhoffs, verzocht rekening en 
verantwoording af te leggen over de door 
hem beheerde verenigingsfinanciën over de 
periode 1 januari 2012 t/m 31 december 
2012.

Bij de controle werden de saldi van post- 
en kapitaalrekening In overeenstemming 
bevonden met de gecontroleerde boeken, 
bescheiden en kasbewijzen. De in het fi-
nancieel overzicht genoemde bedragen over 
2012 zijn in overeenstemming met die uit 
het elektronisch kasboek.

Tijdens de controle zijn verder de volgende 
zaken geconstateerd:
De vereniging heeft een aanzienlijk eigen 
vermogen (€ 70.000) waarvan een groot 
deel, na advies van de vorige kascontrole-
commissie, op een aparte rekening is gezet 

om meer rente te kunnen vangen. Wellicht is 
het een idee voor het bestuur om een voorstel 
te doen dit eigen vermogen deels af te bou 
wen en het geld ten goede te laten komen 
van de vereniging.
Er is een kleine correctie toegepast omdat 
twee bedrijven in plaats van abonnee (€ 20) 
als lid (€ 17,50) hadden betaald. Daarnaast 
was er een verschil van € 0,01 tussen de bank-
afschriften en het boekhoudkundig systeem 
die zowel door het systeem, de penning-
meester en ook de kascontrolecommissie 
niet kon worden verklaard. Ook dit verschil 
was keurig gecorrigeerd om de boekhouding 
te laten kloppen.
Verder was er een financiële meevaller omdat 
de barbecue van afgelopen zomer volgens 
Paresto al was betaald, echter niet door de 
VOV. Voorstel is dan ook om de jaarlijkse 
BBQ op de genm Kootkazerne te blijven 
houden.

De commissie heeft vastgesteld, dat de pen-
ningmeester het financieel beheer op een 
goede en correcte wijze ten gunste van de 
vereniging heeft uitgevoerd. Alle betalingen 
zijn gedaan in overeenstemming met de 
doelstellingen van de vereniging. De uitge-
voerde steekproeven leverden voortdurend 
een beeld op van doelmatigheid, rechtmatig-
heid en een uitstekend geïnformeerde pen-
ningmeester.
w.g. Ikol F.T.M. Snels 
maj J. Verboom 
kap b.d. H.T.J. Meijers

De commissie adviseert de ledenvergade-
ring het bestuur eervol decharge voor het 
gevoerde financiële beleid te verlenen en de 
maj P.L.A. Kerkhoffs te bedanken voor het 
geleverde werk.

Het advies van de KCC wordt door de ver-
gadering aangenomen.

Nieuw lid KCC
Elk jaar treedt het langst zittende lid van de 
drie van de KCC (maj Verboom) af.
De kap R. Siebel stelt zich beschikbaar als 
nieuw reservelid voor de KCC.

BesTuursVerkieZing
Kol F.F.M Peersman, lkol A.L. van Dijk en 
maj b.d. G.H. Hillen treden reglementair 
af (zie HHR artikel 4 lid 1 b en c), maar 
worden op voorstel van het bestuur door 
de vergadering herkozen.

WijZiging HuisHOudelijk 
reglemenT
De voorgestelde wijziging wordt met alge-
mene stemmen aangenomen. 
De nieuwe tekst van Art 4.1.a, 1e zin luidt: 
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een 
vicevoorzitter, een secretaris, een penning-
meester en maximaal vijf leden.

plannen VOOr HeT kOmend 
Verenigingsjaar
Het principe is dat we de formule van de 
afgelopen jaren handhaven. De data voor 
de evenementen worden zoals gebruikelijk 
afgestemd met het oefenplan en met het 
regiment.
De social voor 2013 is inmiddels geweest op 
14 februari. Het succes van de nu meerdere 
malen gehouden social rond 18 februari, 
heeft het bestuur er toe gebracht ook voor 
2014 opnieuw een social na te streven met 
partner. De voorjaarssocial is ontstaan door 
het wegvallen van het traditionele Verbin-
dingsbal. De voorwaarden qua tijdstip en 
locatie(s?) dienen zo te worden gekozen 
dat deelname, ook door partners, maximaal 
wordt gestimuleerd. 
De deelname aan de BBQ aansluitend aan 
de regimentsportdag is vrij constant. Het 
event wordt gewaardeerd. Reden voor een 
vervolg op 27 juni a.s.

Penningmeester VOV maj Paul Kerkhoffs

Voorzitter van de kascontrolecommissie lkol Frits Snels

Bestuur 2013 (vlnr) lkol Albert van Dijk, maj Paul Kerkhoffs, maj b.d. Hein Hillen, kol Frank Peersman, kol 

Toine Visser, kap Sjoerd Kraijo.
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Het bestuur organiseert in 2013 opnieuw 
twee symposia. Vandaag aansluitend het 
symposium over Nationale inzet. Het na-
jaarssymposium op 8 oktober in Garderen 
rond het thema Comprehensive Approach. 
Zij streeft er naar wederom twee symposia 
in 2014 te organiseren.
De VOV zal blijven investeren in onze uit-
stekende media de Intercom en de website 
VOV KLICT. Daarvoor blijft het bestuur 
uw input vragen in de vorm van artikelen, 
meningen en reacties. Het bestuur is samen 
met de beide redacties van mening dat die 
media een spreekbuis van, voor en door de 
leden van de vereniging moet zijn.
Het bestuur continueert de contacten met 
onze zustervereniging VID in het organise-
ren van evenementen voor de leden (lezing, 
symposium, werkbezoek).
Het bestuur zal nieuwe initiatieven van de 
regimentscommandant ondersteunen en 
zich met raad en daad verder blijven inzetten 
voor het De Historische Collectie (Museum) 
Verbindingsdienst en VVPRV.
De consequenties van de bezuinigingen 
(stoppen bijdrage BLS, minder faciliteiten 
op kazernes) en reorganisaties (teruggang 
ledental door dienstverlating) voor VOV 
zijn nog niet duidelijk. Het bestuur volgt 
de ontwikkelingen. Zij zal mogelijk pro ac-
tief maatregelen voorstellen en wil zich in 
het komend verenigingsjaar inspannen het 
ledental op het huidige niveau te stabiliseren.
De werkgroep geschiedschrijving streeft er 
naar om in 2014 het boek in druk te doen 
verschijnen en aan de leden toe te sturen. 
De inhoud komt ter beschikking van de re-
gimentscommandant.

BegrOTing 2013-2014
De begroting voor 2013 heeft u vorig jaar al 
goedgekeurd, deze is bij de penningmeester 
op te vragen. In de begroting 2014 is de post 
Socials wat opgehoogd. De opkomst wordt 
steeds groter. Tevens is de post Bijdrage Re-
giment verhoogd.
Lkol b.d. Hanssen stelt: als de reservering 
voor de geschiedschrijving in 2014 zal 
worden besteed is het noodzakelijk om dat 
bedrag in de begroting 2014 op te nemen.
Antwoord: het bestuur neemt voor dit doel 
€ 35.000 op in de begroting 2014.

agenda 2013
Wat doen we de rest van dit lopende jaar?
27 juni: BBQ, gekoppeld aan de regiments-
sportdag in Garderen. 
8 oktober: Symposium Cyber in de praktijk 
in het KEK-gebouw in Garderen. 
7 november: B.d.-event gekoppeld aan het 
regimentsdiner 

rOndVraag
Geen

sluiTing
Om 11.55 sluit de voorzitter de ALV. Hij 
bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
geeft daarna het woord aan de regiments-
commandant.

BuiTen de Orde Van de 
Vergadering
Een update over de stand van zaken van 
het Regiment Verbindingstroepen en de 
haar ondersteunende organisaties door de 
regimentscommandant lkol Fred Sijnhorst. 

Binnenkort zullen veel regimentsleden de 
dienst moeten verlaten. De regimentscom-
mandant stelt zich voor van allen persoonlijk 
afscheid te nemen en een coin als herinnering 
te overhandigen.

lunCH en sYmpOsium
De voorzitter nodigt iedereen uit voor de 
lunch en in de middag het symposium Na-
tionale Inzet, 3e hoofdtaak Defensie.

Regimentscommandant lkol Fred Sijnhorst
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De subtitel doet vermoeden dat de marketentsters afscheid nemen, dat is niet het 
geval. Integendeel. De marketentsters hebben in stijl afscheid genomen van het 
inmiddels ‘oude’ regimentscommando. Bij de gelegenheid van het terugtreden 
van lkol Jaap de Feiter en aooi Bert Oost is hen een instructiekaart ‘Hoe overleef 
ik zonder de marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen’ een overle-
vingspakket aangeboden.

REGIMENTSCOMMANDO

MARKETENTSTERS NEMEN AFSCHEID

INSTRUCTIEKAART 01-0786
Hoe overleef ik zonder de marketentsters van het Regiment Verbindingstroepen
1. Raadpleeg deze instructie kaart en controleer uw overlevingspakket alvorens in paniek 

te geraken.

2. Bij een depressief, verdrietig en ongelukkig gevoel dient u te allen tijde de chocolade 
te consumeren.

3. Indien het gestelde in punt 2 niet het gewenste resultaat oplevert, maak dan gebruik 
van het pakje tissues om de tranen te drogen en verder te lezen.

4. Het leven zonder marketentsters is een harde noot om te kraken. Om het kraken te 
vergemakkelijken zijn er nootjes aan het pakket toegevoegd.

5. Mochten er ondanks het gestelde in de punten 1 t/m 4 hartklachten optreden, dan 
dient u hiervoor de kippensoep te maken en per direct te nuttigen.

6. Bij een sterk verlaagd energieniveau consumeert u één of enkele Dextro zuigtablet-
ten.

7. De komende regimentssportdagen zult u weer volop aan deelnemen. De ‘foute’ 
snoepjes die jaarlijks op voornoemde dag verstrekt worden, zullen geen of slechts 
in zeer lichte mate energie opleveren.

8. Indien punt 7 aan de orde is, raadpleeg dan nogmaals het genoemde in punt 6 en 
ga over op het gebruik van de Dextro zuigtabletten.

9. Alcohol is nooit een oplossing. Derhalve is de Leeuwenbitter uit het pakket gehaald 
(door de marketentsters reeds opgedronken) en vervangen door een flesje gezond 
en zuiver water.

10. Het waxinelichtje met bijbehorende lucifers is bedoeld om ook in de toekomst het 
licht op de ‘stralende’ persoonlijkheden van de marketentsters te laten schijnen.

11. Gezien de te verwachten moeilijke momenten is er een foto bijgevoegd. Zo is het 
mogelijk om regelmatig nog eens terug te denken die goede oude tijd.

DANKwOORD REGIMENTSCOMMANDO
Dat we ons als Regiment en in het bijzonder als regimentscommando gelukkig mogen 
prijzen met een tweetal marketentsters is bij de meesten wel duidelijk. Bij vrijwel alle 
regimentsactiviteiten zijn ze aanwezig en daarbuiten, zij het wat minder zichtbaar, ook 
bij andere activiteiten. Zo is de marketentster van ons regiment ook al in Eindhoven 
gesignaleerd en op speciaal verzoek zelfs bij een medaille-uitreiking van een Foxtrot 
geplaatst bij 44 Painfbat. 

Zoals de lezer zal begrijpen koesteren wij onze marketentsters. 

Lkol Jaap de Feiter, voormalig regimentscommandant van het Regiment Verbindingstroepen
Aooi Bert Oost, voormalig regimentsadjudant van het Regiment Verbindingstroepen
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DE AANHOUDER WINT
Sinds 1969 bestond er een Museum Verbin-
dingsdienst in Ede. Eind 2010 werden de 
kazernes in Ede gesloten en de collectie van 
ons museum werd, in afwachting van de 
toewijzing van vervangende ruimte in de 
directe omgeving van de zetel van ons regi-

VASTE EXPOSITIE VERBINDINGSDIENST MEER DAN EEN COLLECTIE

luitenant-kolonel b.d. Ed van Seters, Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen

aantal workshops een herinrichtingsplan 
geschreven. Eén ding was snel duidelijk. Als 
onze prachtige collectie weer bekeken kan 
worden in Amersfoort, zal het er anders uit 
gaan zien dan in Ede. Dit is een unieke ge-
legenheid om ons te richten op de toekomst. 
Zei Cruijff al niet: “Elk nadeel heb z’n voor-
deel”.

CULTUREEL ERFGOED
Het is een bekend gegeven dat een samen-

ment (de Bernhardkazerne in Amersfoort), 
tijdelijk opgeslagen in een militair complex 
in Soesterberg.
Eind 2012 werd duidelijk dat de Historische 
Collectie Verbindingsdienst een deel van 
gebouw C op de Bernhardkazerne ging krij-
gen. Door de vrijwilligers is daarna in een 

De subtitel suggereert dat lkol b.d. Ed van Seters behoort tot de Historische 
Collectie van het Regiment Verbindingstroepen en misschien is dat ook wel zo. 
Ed behoort in ieder geval tot de groep enthousiaste collega’s die zich met hart en 
ziel inzetten voor de Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen, voor-
heen ook bekend onder de naam Museum Verbindingsdienst. In dit artikel doet 
Ed de visie over het ontsluiten van de Historische Collectie Verbindingsdienst 
uit de doeken en geeft hij een beeld van de overwegingen en de ordening die ten 
grondslag liggen aan het inrichtingsplan.

Naambord onthult door wapenoudste bgen Theo Ent en regimentscommandant lkol Jaap de Feiter op de 139e verjaardag 

van de Verbindingsdienst.

Het creatieve proces van het maken van een herinrichtingsplan.

WORDT NU VRIEND OF 
VRIENDIN
Ook u kunt helpen bij de realisatie van 
dit herinrichtingsplan. Het is nu het mo-
ment om uw daadwerkelijke steun te 
geven, hetzij in fysieke of financiële vorm, 
aan de herinrichting van de Historisch 
Collectie Verbindingsdienst. We hebben 
uw steun op dit moment extra hard 
nodig. De Historisch Collectie had de 
afgelopen jaren weinig inkomsten en een 
herinrichting kost geld, veel geld.
Actief dienende militairen, bd’ers en bur-
germedewerkers vragen we om VRIEND 
of VRIENDIN te worden. Voor mini-
maal € 10 per jaar hoort u bij de groep 
van ongeveer 70 personen die ons mo-
menteel bijstaat en helpt. Als tegenpres-
tatie houden wij u op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen en u bent natuur-
lijk één van de eersten die de nieuwe 
inrichting van de historische collectie 
mag bewonderen. 
We doen bovendien een beroep op be-
drijven, die in het verleden of heden een 
zakelijke relatie hadden of hebben met 
de verbindingsdienst. Ook zij worden 
van harte uitgenodigd om ons financieel 
(mag meer zijn dan die € 10) te steunen, 
zodat wij mede hun industrieel erfgoed 
verantwoord kunnen bewaren en presen-
teren. Wanneer de collectie is ingericht 
kunnen deze bedrijven rekenen op een 
interessant bedrijfsuitje als tegenpresta-
tie.
Stuur een e-mail naar vrienden@muse-
umverbindingsdienst.nl met uw naam en 
(e-mail)adres en stort minimaal € 10 op 
rekeningnummer 53.99.15.211 t.n.v. 
Stichting Museum Verbindingsdienst. 
Als u ons uw e-mailadres doorgeeft, gaan 
wij voortaan via dit medium met u cor-
responderen. Dus snel en goedkoop!
Voor meer informatie zie onze website 
www.museumverbindingsdienst.nl
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geen etalage met poppen met een uniform 
aan, maar het laat een realistische historische 
situatie zien. Het is eigenlijk een plaatje uit 
een geschiedenisboek, want via de informa-
tiezuil kan de bezoeker een hoorspel te horen 
krijgen. De poppen gaan zo leven en worden 
echte figuren met een eigen verhaal waarbij 
de rekwisieten een belangrijke ondersteu-
nende rol spelen. Zo zullen zeven diorama’s 
hun historische verhaal vertellen.
In de educatieve hoeken kan de bezoeker 
zelf in groepjes aan de slag met verbindings-
middelen. Een groep bezoekers kan bestaan 
uit een militair met zijn gezin, een aantal 
collega’s of een klasje scholieren van een 
technische opleiding. Onder deskundige 
begeleiding wordt het gebruik van diverse 
soorten verbindingsmiddelen uitgelegd en 
kunnen bezoekers zelf berichten aan elkaar 
doorgeven. In het eerste tijdvak praten we 
nog met elkaar via optische verbindingsmid-
delen, maar verderop kan men bellen via een 
handbediende telefooncentrale naar een 
mechanische telefooncentrale en van die 
weer naar een elektrische telefooncentrale 
tot we uitkomen bij Voice over IP. En be-
richten versturen ging eerst met de koeriers-
dienst, daarna met de morse-telegraaf en via 
de telex en de personal computer telex 
komen we uit bij e-mails op de computer. 
Op de educatieve tafels leert de bezoeker om 
te gaan met de historische apparatuur. Zo 
wordt de Historisch Collectie één van de 
zeldzame collecties, waarin de bezoeker zelf 
berichten in een historisch perspectief kan 
versturen.
Dan zijn er nog in ieder tijdvak de displays 
waarmee we emoties willen oproepen. Het 
zijn onze belangrijkste apparaten of voor-
werpen, die onderscheidend en relevant zijn. 
De displays zijn merendeel in vitrines per 
thema gegroepeerd en geven een verdieping 
van het onderwerp ten opzichte van de edu-
catieve hoeken. Te denken valt aan thema’s 
als telefonie en lijnwerkers, straalzender-
draaggolfapparatuur, radio technologie, 
WOI en II, eov en uiteraard computers. Er 
zal in principe weinig tekst bij de voorwerpen 
te vinden zijn. Wil men meer weten, dan zal 
de individuele bezoeker zelf via de touch-
screens op zoek moeten gaan naar meer 
informatie. Zo spelen de touchscreens een 
belangrijke rol in de overdracht van infor-
matie. Zij bieden de individuele bezoekers 
de mogelijkheid tot verdieping.

TRADITIE VERBINDINGSDIENST
Traditie is in principe het immateriële erf-
goed. Het zijn de gebruiken van vandaag, 
maar met een wortel in het verleden. Omdat 
we de eigen cultuur van de Verbindings-
dienst dienen door te geven van de ene aan 
de volgende generatie, krijgt de traditie van 
de Verbindingsdienst een eigen plek. Op de 
vide in de hal van gebouw C gaan we voor-
werpen en uniformen laten zien, die de ge-
schiedenis vertellen van onze traditie. Hier-

bezoekers heeft de historische collectie ge-
kozen voor het principe van ‘information 
pull’ in plaats van ‘information push’. De 
bezoeker zal verschillende manieren worden 
aangeboden om zelf kennis te kunnen 
nemen van de geschiedenis van de Verbin-
dingsdienst. Belangrijk daarbij is dat we bij 
de inrichting van de collectie gekozen heb-
ben voor kwaliteit boven kwantiteit. In de 
grote hal van gebouw C zal een uitdagende 
en uitnodigende vaste expositie komen.

VIJF TIJDVAKKEN
De vaste expositie toont de communicatie-
technieken in hun historische militaire con-
text. Dit zijn de twee rode draden. We on-
derkennen vijf heldere tijdsperioden met 
ieder haar eigen specifiek militair optreden 
en de belangrijkste communicatiemiddelen 
uit die periode. Interessant is het verband 
tussen deze twee. In statische opstellingen 
was de telefoon belangrijk, terwijl een suc-
cesvolle Blitzkrieg mogelijk werd gemaakt 
dankzij de radioverbindingen in de tanks en 
vliegtuigen.  
De grenzen tussen de tijdsperioden zijn voor 
de bezoeker helder gekozen, maar uiteraard 
niet keihard, want er is altijd sprake van een 
verder doorontwikkelen in het militaire op-
treden en technologie. De bezoeker kan de 
vaste expositie chronologisch bekijken, 
zowel met de tijd mee als tegen de tijd in. 

•	 Periode	1800-1850
o Veldtochten
o Akoestische en optische communica-

tiemiddelen
•	 Periode	1850-1900

o Vesting Holland
o Lijntelegrafie en telefonie

•	 Periode	1900-1950
o Wereldoorlogen
o Radioverbindingen

•	 Periode	1950-2000
o Koude oorlog en vredesoperaties
o Automatisering en digitalisering

•	 Periode	2000-2050
o Crisisbeheersingsoperaties
o Informatiesystemen en data transport 

technologie

VIER 
INVALSHOEKEN
Per tijdsperiode hebben 
we gekozen voor vier be-
naderingen, die niet los 
staan van elkaar maar juist 
complementair zijn. In 
ieder tijdvak vindt de be-
zoeker één of twee diora-
ma’s, een educatieve hoek, 
diverse displays en een in-
formatiezuil.

Het diorama beeldt een 
historische verbindings-
dienst situatie uit. Het is 

leving niet zonder geheugen kan. Dat is te 
merken aan de grote belangstelling voor 
geschiedenis en cultureel erfgoed. Kregen 
we vroeger op school een lesje geschiedenis, 
nu wordt gesproken over erfgoededucatie, 
waarbij het gaat om zelf waar te nemen en 
te verbeelden. Het is tastbare geschiedenis 
met aansprekende verhalen. Ook een regi-
ment kan in feite niet zonder een geheugen. 
Vier jaar geleden ging het Museum Verbin-
dingsdienst in Ede dicht. Volgend jaar hoopt 
ook ons regiment weer een eigen historische 
collectie in Amersfoort te hebben. Door de 
Defensieleiding is bepaald, dat ieder regi-
ment van de Koninklijke Landmacht een 
Historische Collectie mag hebben. De be-
naming ‘museum’ mag niet meer worden 
gebruikt. 
De vrijwilligers hebben goed nagedacht hoe 
ze onze collectie willen presenteren. We 
leven momenteel in een visuele cultuur van 
overal beeldschermen en ‘social media’. 
Toekomstige bezoekers zijn dan ook ge-
wend overspoeld te worden met informatie 
en daarin zelf hun weg te vinden. In musea 
is er een trend merkbaar van rondleiden naar 
begeleiden. Bovendien willen mensen steeds 
meer zelf ondervinden. In het huidige on-
derwijs wordt steeds meer gewerkt in groe-
pen die met elkaar op onderzoek uitgaan en 
zo kennis en kunde vergaren. Onze nieuwe 
historische collectie wil daarop inspelen en 
de mogelijkheid bieden om het erfgoed van 
de Verbindingsdienst met elkaar actief te 
ervaren en te beleven.

HISTORISCHE COLLECTIE
Belangrijk is het vaststellen van je doelgroep. 
Onze belangrijkste bezoekers zullen militai-
ren in opleiding, de actief dienende militai-
ren en oud-militairen zijn. Daarnaast zullen, 
in het kader van goed nabuurschap, de bur-
gerij van Amersfoort en geïnteresseerden in 
militaire telecommunicatie van harte wel-
kom zijn. Veel van onze bezoekers komen 
uit een digitale omgeving en zijn vertrouwd 
met computers, laptops, smartphones en 
tablets. In het huidige digitale tijdperk vul-
len mensen het klassieke kijken, lezen, luis-
teren aan met doen, actie en interactie. Om 
aansluiting te vinden bij deze toekomstige 

De grote hal van gebouw C.
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het regimentscommando. Een historische 
collectie is immers geen speeltje van een 
aantal hobbyisten, maar het behouden en 
beheren van het waardevolle erfgoed van ons 
aller Regiment.

Amersfoort geeft ook de mogelijkheid tot 
professionalisering. Hiermee bedoel ik het 
beter afstemmen van het vakmanschap van 
de vrijwilligers op de huidige wensen van 
onze Historische Collectie. Voor de afstem-
ming van de vakkennis en de aan te brengen 
verbeteringen zijn hiervoor enkele werk-
plekken beschikbaar. Voor bureauwerk-
zaamheden krijgen we een paar flexplekken 
met desktops (we hebben ons eigen netwerk) 
en technische ruimtes voor kleine herstel-
werkzaamheden. Er komt voor de 
gastheren/-dames een centraal informatie-
punt, waar we de bezoekers kunnen ontvan-
gen. 

Op 13 februari 2013 hebben we als eerste 
stap de sleutels van de grote hal kunnen 
overnemen van de Historische Collectie Ca-
valerie. We zijn nu nog in afwachting van de 
oplevering van de bureauruimtes van 310 
Herstelcompagnie en de noodzakelijke ver-
bouwingsactiviteiten van de Dienst Vast-
goed	Defensie.	Sinds	18	februari	2013	hangt	
onze naam op gebouw C en zijn we weer 
zichtbaar voor de buitenwereld. Ons streven 
is om vijf jaar na de gedwongen sluiting van 
het Museum Verbindingsdienst in Ede, vol-
gend jaar op 1 juni 2014 als Historische 
Collectie Verbindingsdienst in Amersfoort 
de deuren weer te openen. We zijn zeer am-
bitieus en het is uniek dat er nog zoveel 
vrijwilligers actief betrokken zijn bij de his-
torische collectie. Willen we echter onze 
doelen bereiken dan hebben we voor be-
paalde taken meer vrijwilligers nodig. Uiter-
aard is de financiële steun van bedrijven en 
‘vrienden’ meer dan van harte welkom. Via 
onze website www.museumverbindings-
dienst.nl kunt u contact met ons opnemen. 

Tot op heden was nog geen uitvoering ge-
geven aan het besluit van 5 november 2010 
van de Raad van Toezicht om de Stichting 
Museum Verbindingsdienst op te heffen en 
de activiteiten door een ‘werkgroep HC-
Verbindingsdienst’ voort te zetten. Deze 
werkgroep zal in 2013 een onderdeel van de 
Stichting Regiment Verbindingstroepen 
worden. De vrijwilligers zijn blij met het 
gegeven dat ze nu rechtstreeks vallen onder 

bij is gekozen voor vier duidelijke thema’s.
-  De Verbindingsdienst als onderdeel van de 

Genie,
-  De Verbindingsdienst als zelfstandig 

wapen,
-  De Verbindingsdienst rond de Tweede 

Wereldoorlog en
-  De Verbindingsdienst bij vredesmissies en 

crisisbeheersingsoperaties.
Bovendien zal op de vide ruimte zijn voor 
een kleine koffiecorner, waar de bezoeker 
iets kan drinken maar zeker ook kan verhalen 
over zijn eigen ervaringen. Ook is er ruimte 
voor een wisselexpositie.

In de ontvangstruimte van de hal zal met 
behulp van een ‘multi-touch table’ het heden 
en verleden van alle verbindingsdiensteen-
heden worden weergegeven.

WAARDEVOL ARCHIEF
Ons archief is het geheugen van de Verbin-
dingsdienst. Een archief is niet hetzelfde als 
een verzameling. Een verzameling komt 
bewust tot stand: stukken met een interes-
sante inhoud of alle boeken van een bepaal-
de schrijver. Een archief echter ontstaat min 
of meer vanzelf: een organisatie ontvangt 
documenten en bewaart die om dingen te 
kunnen bewijzen. Zo heeft ook de Verbin-
dingsdienst in de afgelopen jaren een waar-
devol archief opgebouwd, dat een bron van 
informatie is. Ons archief bestaat niet alleen 
uit boeken, voorschriften, detaillijsten, in-
structiekaarten, tijdschriften, archiefstukken 
en (staf)kaarten, maar ook uit foto’s, dia’s, 
films, cd’s, dvd’s en tapes. Als alles dadelijk 
is opgeslagen in de boekenkasten is het bijna 
honderd strekkende meter! Het is niet de 
bedoeling dat ons archief een openbare bi-
bliotheek wordt, maar via een goed registra-
tiesysteem willen we wel de inhoud goed 
toegankelijk maken voor de geïnteresseerde 
bezoeker.

BEHOUD EN BEHEER
Behoud en beheer is de belangrijkste taak 
van een historische collectie. Tot die verant-
woordelijke taak behoort de registratie, het 
beheer en het onderhoud van de omvang-
rijke collectie van de Verbindingsdienst. Een 
collectie ontstaat niet alleen door het verza-
melen van objecten maar ook door het se-
lecteren en afstoten daarvan. Als de collectie 
groeit, moet op een gegeven moment een 
keuze worden gemaakt welke objecten in 
eigen bezit blijven en welke objecten niet 
(meer) in de collectie thuishoren. De herin-
richting is een mooi moment om nog eens 
goed naar de eigen collectie te kijken. De 
objecten die we wel houden zullen goed 
geregistreerd moeten worden. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van het softwarepak-
ket Adlib Museum.

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS
De gedwongen verhuizing van Ede naar 

Enthousiaste vrijwilligers zoeken collega’s.

VRIJWILLIGERS VAN HARTE 
WELKOM
Om het geschetste herinrichtingsplan te 
realiseren zijn actieve vrijwilligers nodig. 
Momenteel is er een harde kern, die zich 
met veel energie inzet om volgend jaar 
de vernieuwde Historische Collectie 
Verbindingsdienst gereed te hebben. 
Zoals u zult begrijpen is, naast uw finan-
ciële steun, uw fysieke steun nu hard 
nodig. Hoe meer steun, hoe meer we van 
onze plannen kunnen verwezenlijken.

Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar 
nieuwe vormen van communicatie (so-
cial media) en zoeken we concreet vrijwil-
ligers die de PR voor ons in Amersfoort 
gaan regelen. Een belangrijke klus, waar 
we nu onvoldoende aan toe komen. Maar 
ook willen we de contacten met geselec-
teerde bedrijven aanhalen, zodat die ons 
financieel gaan helpen. Wie wil onze ac-
countmanager bedrijven worden?

Uiteraard zijn handige handjes meer dan 
welkom, want er zal veel gebouwd gaan 
worden de komende tijd in Amersfoort. 
Thuis werken behoort bovendien tot de 
mogelijkheden, want onze databank 
dient gevuld te worden met zoveel mo-
gelijk interessante verbindingsdienstin-
formatie. 

Er liggen heel veel leuke klussen op vrij-
willigers te wachten. Wilt u komen hel-
pen bij zo’n kleine of grote klus? Geef 
uw naam door op info@museumverbin-
dingsdienst.nl . Naar aanleiding van zo’n 
mailtje zullen wij dan zo spoedig moge-
lijk contact met u opnemen. 

Voor meer informatie zie onze website 
www.museumverbindingsdienst.nl



52 INTERCOM 2013-2

  
 Dinsdag 8 oktober 2013 SYMPOSIUM VOV: COMPREHENSIVE APPROACH
  Genm. Kootkazerne, Garderen

 Donderdag 7 november 2013 BD-EVENT VOV
  Thema: 100 jaar WO I
  Bilderberghotel ‘t Speulderbos, Garderen

 Donderdag 7 november 2013 REGIMENTSDINER
  Bilderberghotel ‘t Speulderbos, Garderen

 Donderdag 28 november 2013 MINISYMPOSIUM 25 JAAR 102 EOVCIE
  LTK, ’t Harde

 NOTEER EN RESERVEER:

 Donderdag 20 februari 2014 VOV SOCIAL
  Plaats volgt

 Dinsdag 8 april 2014 ALV VOV EN SYMPOSIUM
  Plaats volgt

 Najaar 2014 WAPENINFORMATIEDAG VERBINDINGSDIENST
  Plaats volgt
  
Zie voor actuele informatie ook de (uitgebreide) agenda op de site van de VOV.
www.vovklict.nl 
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Wat is de route naar een volgende func-
tie? Is er een samenhang en zo ja welke? 
Bestaat er zoiets als een ideale ervarings-
opbouw in de subalterne rangen? Dat 
zijn vragen die met enige regelmaat wor-
den gesteld. De onderliggende vraag is 
dan ook: “Wat is het loopbaanpatroon 
voor de Verbindingsdienst”. In dit 
korte artikel, dat meer een aankondi-
ging en een verwijzing is, wordt daarop 
dieper ingegaan.

INLEIDING
In 2012 heeft de toenmalige wapenoudste 
Verbindingsdienst, bgen Theo Ent, de visie 
Verbindingsdienst 2020 gepresenteerd. De 
titel van de visie “We deliver Information 
Dominance” maakt duidelijk dat de verbin-
dingsdienst een essentiële bijdrage levert aan 
“vechten voor vrede en veiligheid”. De ver-
bindingsdienst doet dit onder andere door 
het transport, beheer, ontsluiten en het be-
schermen van de informatie die benodigd is 
voor de commandovoering. Daarvoor moet 
kennis en ervaring worden opgebouwd.

LOOPBAANPATRONEN
Hoe zorg je er nu voor dat het personeel van 
de verbindingsdienst de kennis en ervaring 
opbouwt die daarvoor nodig is. Dat kan je 
niet aan het toeval over laten, daar moet je 
op sturen. Hier komt het instrument loop-
baanpatroon in beeld.

In de visie wordt dat al genoemd: het vaststel-
len van de loopbaanpatronen voor man-
schappen (soldaten en korporaals), onderof-

LOOPBAANPATRONEN VERBINDINGSDIENST

VISIE VERBINDINGSDIENST 2020

dienst en het kolonelsberaad van de Verbin-
dingsdienst. In het laatste overleg heeft de 
wapenoudste ingestemd met de ALPV en 
opdracht gegeven om deze bekend te stellen 
bij het personeel. 

AANWIJZING 
LOOPBAANPATROON
De ALPV geeft het personeel van de Verbin-
dingsdienst meer inzicht in de specifieke 
verbindingsdienstfuncties die er zijn binnen 
Defensie en in het bijzonder binnen CLAS. 
Met dat inzicht kunt u voor uzelf een ge-
wenste loopbaan uitstippelen; bijvoorbeeld 
meer functies in de netwerkkant, de com-
municatiekant of meer algemeen operatio-
neel. In overleg met commandanten, loop-
baanbegeleiders en anderen moet dan steeds 
bekeken worden in hoeverre de gewenste 
loopbaan gevolgd kan worden. Dit omdat 
vanuit organisatieperspectief gestreefd wordt 
naar de juiste man/vrouw op de juiste func-
tie. Door het volgen van de sporen in de 
ALPV kunt u zichzelf geschikt(er) maken 
voor functies later in uw loopbaan. Dat kan 
natuurlijk ook door het volgen van (carrière) 
opleidingen.

Er zijn meer 
verbindelaren 
dan dat er spe-
cifieke verbin-
dingsfuncties 
zijn. Dit bete-
kent dat u in 
uw loopbaan 
ook een aantal 
algemene 
functies zult 
moeten ver-
vullen. Infor-
matie over 
deze functies vindt u niet in de ALPV maar 
zult u moeten halen uit gesprekken met loop-
baanbegeleiders en de voorkomende vacatu-
republicaties.

De ALPV is sinds 1 juli te vinden op de in-
tranetwebsite van de School Verbindings-
dienst.

ficieren en officieren van de 
Verbindingsdienst.

EXPERISE CENTRUM AAN ZET
De aanwijzing voor het opstellen van loop-
baanpatronen Verbindingsdienst (ALPV) is 
door de wapenoudste doorgeleid naar de 
School Verbindingsdienst. Het Expertise-
centrum is belast met de uitvoering daarvan. 
Onder leiding van de majoor Erik Asschert 
(G6 43 Mechbrig 2005-2008 en J6 RC 
South ISAF in 2006) en samen met het werk-
veld is het resultaat tot stand gekomen. Hier-
bij zijn in het bijzonder de bataljonsstaven 
van 101 CISbat en van CISbn 1 GNC nauw 
betrokken geweest. Daarnaast is ook gere-
flecteerd aan de stafadjudanten Verbindings-

LOOPBAANSPOOR 
OFFICIEREN VOORBEELD 1:
Een luitenant die een majoorsfunctie 
als Hoofd sectie G6 op brigade niveau 
wil vervullen, kan kennis en ervaring 
opdoen als kapitein staf officier CIS 
operaties bij een brigadestaf. Een func-
tie in een ander functiegebied verbreedt 
daarnaast zijn opgedane kennis.

LOOPBAANSPOOR 
OFFICIEREN VOORBEELD 2:
Voor de vacature van luitenant-kolonel 
project leider DMO zal de voorkeur 
uitgaan, naar een majoor die naast enige 
operationele ervaring ook al een functie 
als project/systeemmanager bij DMO 
of CDC heeft vervuld.

LOOPBAANSPOOR 
OFFICIEREN VOORBEELD 3:
Een luitenant die uiteindelijk als luite-
nant-kolonel een hoofd G6 functie (bij-
voorbeeld sectie G6 bij Staf OOCL) wil 
vervullen, kan kennis en ervaring op-
doen als kapitein stafofficier CIS opera-
ties bij een brigadestaf en daarna als 
hoofd sectie G6 van een brigade. Een 
functie in een ander functiegebied ver-
breedt daarnaast zijn opgedane kennis. 

BRONNEN EN REFERENTIES:
-  Expertise Centrum C2 Ost Land, maj Erik Asschert, mail: egj.asschert@mindef.nl
-  Visie Verbindingsdienst 2020, Intercom 2012-2, blz. 11 e.v.
-  Visie Verbindingsdienst 2020, internet www.vovklict.nl
-  Visie Verbindingsdienst 2020, Defensie intranet van de School Verbindingsdienst

Sprong naar “We deliver Information Dominance”



54 INTERCOM 2013-2

Sustainment Support Centre (onderdeel 
van het nieuwe NATO Communications & 
Information Agency) in Brunssum. Na het 
zomerverlof zetten we belangrijke ontwik-
kelingen binnen de Nederlandse defensieor-
ganisatie centraal (zie onder ‘Programma’). 
Volgend jaar pakken we dan de mondiale 
draad weer op, vanuit de wetenschap dat de 
internationalisering van Defensie & Veilig-
heid niet zal ophouden. 

AFCEA wijst u daarin de weg!

Partners/bedrijven

EEn intErnationalE 
activitEit in hEt diEpE 
zuidEn van ons land
Op 16 mei 2013 waren AFCEA The Hague 
Chapter, vertegenwoordigers van AFCEA 
Brussels Chapter en leden van NIDV te 
gast bij het NAVO Joint Forces Command 
Brunssum.

Na een uitgebreide briefing door de Chef 
Staf van het JFCBS, lgen ir. Richard Ties-

kens, over de veranderingen binnen de 
NATO Command Structure en de ISAF 
operaties werd een rondleiding verzorgd in 
het CIS Sustainment and Support Centre, 
het voormalige CIS Logistics Depot.

“zwaar wEEr” in 
lEidschEndam
Op 27 juni 2013 was AFCEA The Hague 
Chapter te gast bij de NCIM Groep. De 
heer Jos Martens, General Manager van Eu-
rotempest hield een interessant betoog over 
zijn bedrijf dat inmiddels 5 jaar bestaat en erg 
succesvol is in het tempest approved maken 
van commerciële IT apparatuur, zowel in 
Nederland alsook in een zeer groot aantal 
andere landen. De heer Martens sloot af met 
een demo, waarbij hij liet zien dat het mo-
gelijk is om met eenvoudige middelen een 
terminal op afstand ‘uit te lezen’

Kijk voor meer bijzonderheden op 
www.afcea.nl

wist u dat:
Ook niet-leden van AFCEA onze bijeen-
komsten kunnen bezoeken?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en ontvang 
de informatie over komende meetings. 

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-profit 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 Bert Booman (SHAPE)
Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
Wnd president: CDRA b.d. Willem Voogt 
Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN)
Secretaris(2): Lkol b.d. Martin van Riemsdijk
Jaarprogramma: Arnold Franse (TNO) 
Penningmeester en Mediamaster:
 Ad Koolen (Compumatica) 
Internationale Zaken: Marcel de Krom 
Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)

(Vanwege drukke werkzaamheden heeft 
genmaj bd Ruud van Dam zich teruggetrok-
ken uit het bestuur)

van dE prEsidEnt
In lijn met de politieke keuze om veel meer 
internationaal te gaan samenwerken, kiezen 
de defensieonderdelen voor vergaande inter-
nationale verstrengeling op operationeel en 
tactisch niveau. AFCEA Chapter The Hague 
vaart uiteraard dezelfde koers. Zo hebben we 
in maart het NAVO C2 Centre of Excellence 
op de Kromhoutkazerne in Utrecht bezocht 
en zijn we in mei op bezoek geweest bij het 
NATO Joint Forces Command en het CIS 

thE armEd ForcEs communications and 
ElEctronics association
chaptEr thE haguE



Overplaatsingen
Periode tot en met augustus 2013

April 2013 Van Naar

Kap M.J. de Bruijn JISTARC/C2ost 45PIB/SIE S6

Lkol A.J. ten Dam IFB NCS LANDCC DMO/C2SC

Kap S. Duijn OOCL/SIE G6 JCG/CIS KP

Maj J.W. Duursema BS BS

Kap ing. J.E.C. Kreekel 13MECHBRIG/Zwevend OG CLAS/SIE IDV/IV

Kap M. Roubos JISTARC/SIE S6 JISTARC/SIE S6

Maj L.H. Siebering  OOCL/101CISbat/Staf OOCL/101CISbat/Acie

Maj A.J. Slob 11LMB/SIE G6 11LMB/STSTCIE

Elnt J.F.W. Weyers IVENT/I&S/Connectivity IVENT/I&S/Connectivity

Elnt T. Vlielander DGLC/Zwevend HQHRF/CISbn/1CIScoy

Elnt N. Voorthuizen OOCL/Zwevend HQHRF/CISbn/2CIScoy

Mei 2013 Van Naar

Kap R. Arns JCG/CIS KP JCG/CIS KP

Maj E. Lindeboom St CLAS/DM&D/IV&CIS 13MECHBRIG/SIE G6

Kap ing. J.F. Meijer 13MECHBRIG/SIE G6 OOCL/101CISbat/Ccie

Kap H.A.A. de Ruijter DMO/AFD C3I MPO

Maj A.T.G.M. vd Ven HQHRF/Zwevend OOCL/CIMICbat/CSE 6

Kap H.A.D. Venema 45PIB/SIE S6 DMO/C2SC

Kap S. van Dorp OOCL/101CISbat/Ccie HQHRF/G6/INFOSEC

Lkol C.T. Jongerius OTCMAN/Staf HQHRF/RSC/G6

Tlnt E. Dekker NLDA OOCL/101CISbat/Ccie

Elnt R. Fraser OTCMAN/Zwevend OOCL/101CISbat/Acie

Tlnt J.W. Nieuwenhuizen OTCMAN/Zwevend OOCL/101CISbat/Acie

Elnt P.C.J. Donders OOCL/Verzpl OOCL/101CISbat/Bcie

Elnt H.J.J. Geelen OOCL/Verzpl OOCL/101CISbat/Bcie

Kap J.P.H. Wijngaard BMD Task Force  DGLC/S6 

Kap G.J. Bergman BMD Task Force St CLAS/DM&D/IV&CIS

Kap Ö. Köse  St CLAS/DM&D/IV&CIS BMD Task Force

Juni 2013 Van Naar

Lkol E.J.E.M. Buskens DMO/C2SC HQHRF/CISbn

Elnt W. Hovestad 43MECHBRIG/C2ost JCG/OPS/plg Stroe

Maj O.H.A. van der Most St CLAS/DP&C/AFD OIB BS/DADD

Maj J.J. Jakobsen DMO/C2SC IVENT/OST IBC  

Kol G.J.T.W. van Oirschot DMO/AFD C3I St CLAS/DM&D

Kap G. Waizman KCT/SIE S6 41PAGNBAT/SIE S6

Kol A. Straver HQHRF/Staff/ACOS G6 ISAF

 

Juli 2013 Van Naar

Kap ing. M. Beckers 41PAGNBAT/SIE S6 13MECHBRIG/SIE G6

Elnt A.P. de Geest OOCL/101CISbat/Ccie 43MECHBRIG/C2ost

Elnt B. Guit OOCL/101CISbat/Bcie OOCL/100B&T/SIE S6

Maj J.H. Slooff LPD/Zwevend Beheerorganisatie MIPPS

Elnt M.A. Lamens OOCL/101CISbat/Ccie JISTARC/C2ost

Augustus 2013 Van Naar

Kap G. Bergman St CLAS/DM&D/IV&CIS JCG/OPS/DAG Stroe

Elnt B. Buizer OOCL/101CISbat/Acie 13MECHBRIG/SIE G6

Lkol A.J.H.P. Janssen DIR WPSN NAVO C2COE IFB NFS NRDC-TU

Elnt D.W. de Leeuw HQHRF/CISbn/1CISCOY KCT/SIE S6

vereniging OFFiCieren verBinDingsDienst

persOnalia

BevOrDingen

Majoor
Kap E. Lindeboom

Kapitein
Elnt M.J. de Bruijn
Elnt G. Waizman

Eerste luitenant
Aoo W. Hovestad
Tlnt A.P. de Geest
Tlnt M.A. Lamens

geBOOrte

23 april 2013
Wijnand Arne Verboom, zoon van Hans en Marit Verboom

BrOnnen:
1. OOCL/101CISbat/maj L.H. Siebering
2. CLAS/Dir P&O/Sie MD/lkol M.J.M. van den 

Brink
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