
5INTERCOM 2013-3

15  Commandovoering: voor wie doen we het en waar dient
      het eigenlijk voor?

Een reactie op eerder in Intercom en het blad Infanterie verschenen artikelen door lkol 
Wagemakers. Hij schetst in zijn reactie de invloed van veranderende commandovoering(-
ondersteuning) vanuit twee verschillende posities.

 21 oPtreden te velde met je SmartPhone

Het moment waarop de uitgestegen militair met smartphone en tablet met militaire apps 
zijn taak uitoefent lijkt te naderen. Zal het lukken te multitasken in een operationele om-
geving? PROMISS is een interessant experiment.

28 don’t judge inSurgentS by the ClotheS they wear

Een veranderde wereld vraagt om nieuwe doctrines. Majoor Dennis Zijp schetst de doc-
trine over counterinsurgengy. Heeft deze doctrine invloed op het optreden van de Verbin-
dingsdienst?

32 trainingSComPendium verbindingSdienSt

In zijn tweede artikel over gereedstelling van de Verbindingsdienst daagt kapitein Stindt 
de Verbindelaren uit een bijdrage te leveren aan het trainingscompendium. Wordt dit een 
opgelegd document dat leuk de boekenkast vult of een handboek waar we ons wapen in 
herkennen en dat meerwaarde heeft bij de gereedstelling?

34 the united StateS army SergeantS major aCademy

Een kijkje in de keuken van de United States Army Sergeants Major Academy. De Ameri-
kaanse visie op de onderofficier is anders dan de Nederlandse. Geen waardeoordeel maar 
een constatering. 

41 heumenSoord 2013 – wifi alS Commodity

Traditioneel verzorgt de Verbindingsdienst het communicatienetwerk op Heumensoord 
tijdens de Nijmeegse vierdaagse. De behoefte aan toegankelijkheid en snelheid neemt elk 
jaar toe. Zijn Chinese netwerkcomponenten en nieuwe technieken een oplossing?

defenSie-induStrie

24  Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem
38  KPN - De taal van onze klant is onze leidraad
44  Op zoek naar goedkopere smalband

verenigingSnieuwS

3 Redactioneel
5 In dit nummer
7 Hamerstuk
11  VOV Symposium Comprehensive Approach 8 oktober 2013
27  VOV Relatie Informatie Bijeenkomst 5 september 2013
50 Commando-overdracht CisBat
52 Overdracht Vbdd Wapenoudsteschap
53  Welkomstwoord nieuwe Vbdd Wapenoudste

vaSte rubrieken

9  Column door ir. Teus van der Plaat: 2 MB per kilometer
30  Nog net niet waar gebeurd door drs. Vincent Hoek: 
 Food pairing en de byting bullshit bingo
48 Regiments agenda
54 AFCEA
55 VOV Algemene informatie

en verder

39 Cartoon
46 Exchange officer C4I and the Norwegian Army School of Signals
47 Cartoon
49 Reorganisatie DOPS/J6

Omslag- en inzetfoto’s (met dank aan o.a. Audio Visuele Dienst Defensie, kap b.d. A.J.J.  
Buitendam, kap b.d. H. Meijers).
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