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KLANTENDAG SATELLIETCOMMUNICATIE 2CONNECT-IT:

   OP ZOEK NAAR GOEDKOPERE SMALBAND

Uit de satcombranche zijn Inmarsat, 
Cobham, Vocality en natuurlijk 2connect-
IT zelf (‘your vital link to connectivity’) aan-
wezig, terwijl de Landelijke Eenheid van de 
Politie haar ervaringen met de eerste stappen 
op het satcom-pad met het publiek gaat 
delen. 
Voor de lezers van Intercom zijn Joke Koek 
en haar bedrijf geen onbekende meer. Al 
vijftien jaar verzorgt deze systeemintegrator 
satellietcommunicatie voor Defensie, waar-
door ze met hun volledig getraind personeel 
prima satellietservices kunnen leveren. An-
dere klanten van 2connect-IT zijn het 
KLPD, een aantal veiligheidsregio´s, een 
verzekeringsmaatschappij, de utiliteitsin-
dustrie en uiteraard veel persmedia. Sinds 
2011 is 2connect-IT een onderdeel van de 
Canadese Network Innovations Group met 
wereldwijd 150 medewerkers. 

INMARSAT
Jos Moens neemt de gelegenheid te baat om 
het publiek te bombarderen met alles wat 
Inmarsat in huis heeft. En dat is niet weinig. 
Het bedrijf, in 1979 opgericht als een non-
governmental organization voor varenden, 
richt zich met zijn 1.500 werknemers nu 
vooral op allerlei overheden, maar ook op 

na de andere terminal de zaal in; figuurlijk 
dan. Na de recente overname van Thrane & 
Thrane is Cobham uitgegroeid van een be-
drijfje, waar ook vader nog meehielp met de 
jongere generatie, tot een wereldspeler met 
meer dan 10.000 medewerkers in vijf con-
tinenten. Nu kunnen ze een complete range 
producten leveren. Het publiek bleek voor-
al geïnteresseerd in de Explorer 710, ‘the 
smallest class-1 terminal’. Die zet een nieuwe 
standaard neer: plug and play, smart phones 
apps en Linux software. En dat voor minder 
dan € 5.000,-. De capaciteit verdubbelen is 
ook niet al te ingewikkeld: verbind twee ter-
minals met een internetkabel en je hebt 
1Mbps.

WAAKZAAM EN DIENSTBAAR
Was vroeger de politie je beste vriend; nu 
zijn de dienders vooral ‘waakzaam en dienst-
baar’. En daar vervult satellietcommunicatie 
in toenemende mate een rol in. Gerard ten 
Buuren schetst de internationale taken van 
de politie, zoals deelname aan USAR en het 
onderzoek naar de vliegramp in Tripoli. Daar 
heb je satcom bij nodig; alleen al in het kader 
van de beveiliging van politieagenten in het 
buitenland. Men maakt gebruik van de Iri-
dium telefoon en van de Personal Location 
Beacon, die in geval van nood een alarme-
ringssignaal uitzendt. Qua terminals is de 
politie meegegaan in de ontwikkelingen. 
Begonnen met alleen spraak en daarna 
ISDN, werkt men nu met BGAN. De toepas-
singen zitten vooral in de mailfunctie en in 

Garderen – 28 mei. Voor de achtste keer houdt het Veldhovense 2connect-IT 
een jaarlijkse informatiedag voor haar klanten. Nieuwe producten en diensten 
uit de satellietcommunicatie worden gepresenteerd. Kwamen er bij die eerste keer 
welgeteld acht mensen opdagen; dit jaar zijn er dat ongeveer honderd. Vooral 
functionarissen van Defensie, van sergeant tot luitenant-kolonel, en ook gebruikers 
van de verschillende overheidsdiensten wisselen onder de koffie of de borrel hun 
ervaringen uit. Normaliter zijn ook nieuwsmedia goed vertegenwoordigd in het 
publiek, maar voor deze groep klanten waren er dit jaar te weinig nieuwe ontwik-
kelingen te melden. Als locatie voor de klantendag had Joke Koek van 2connect-
IT gekozen voor het  mooie auditorium in de Generaal-majoor Kootkazerne in 
Garderen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de uitstekende diensten 
van de Garderense Parestobrigade. En dat hebben inmiddels meer organisaties 
ontdekt, want het auditorium is wekelijks minstens viermaal het toneel van een 
bijeenkomst.

de blue light sector; hulpverleners in ontwik-
kelingslanden. Inmarsat heeft drie satellieten 
in de ruimte en in augustus komt er Alphasat 
bij, een grote satelliet boven Europa en 
Afrika, die de totale capaciteit met 50% ver-
groot. In 2014 komt het wereldwijde KA-
band netwerk gereed met high speed com-
municatie (50/5Mbps). Dit systeem wordt 
ingebracht in het militaire WGS-systeem. 
Van al het andere lekkers wat Jos Moens ter 
tafel bracht, noemen we hier alleen nog de 
Mobile Data Node, een snel op te zetten be-
veiligd lokaal 3G netwerk met een bereik 
van 1 km.

COBHAM
Morten Rishoej (“I’m Danish and that’s okay 
for you”) wil niet onderdoen voor collega 
Inmarsat en dus gooit ook hij de ene schotel 
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videoconferencing. Ten Buuren: “Bijna 
HD-kwaliteit, alles beveiligd en het is alle-
maal op de man te dragen.” In 2007 kreeg 
men de Swe-Dish terminals voor gebruik op 
de KU-band en dat werkt goed. Deze ap-
paratuur wordt nu ook ingezet bij massa-
evenementen. Bert van Dijk, operationeel 
specialist bij de politie, verhaalt dat politie-
operaties steeds meer op afstand geleid wor-
den, waardoor de rol van beelden in het 
commandocentrum steeds belangrijker 
wordt. Daarom zit de politie sinds 2012 op 
de KA-sat: “Niet zo duur en gemakkelijk op 
te zetten; zelfs door mij!”
Inzet van satellietcommunicatie komt nu in 
een stroomversnelling, omdat het straalver-
bindingen, tijd en inzet uitspaart. Bij men-
senmassa’s, waar enige dreiging van uit kan 
gaan (bevrijdingsfestivals, grote strandfees-
ten) en waar verder weinig infrastructuur 
aanwezig is, brengt de satelliet uitkomst. 
Ook probeert men het LON (Landelijk Ope-
rationeel Netwerk) met live view van alarm-
centrales en camera-auto’s van de politie te 
laten werken op satcom. En voor Defensie 
is het aardig te weten dat men experimen-
teert met het overzetten van het LON op 
MULAN, zodat bijvoorbeeld bij marineda-
gen de satcom-beelden in Den Helder be-
keken kunnen worden. 

VOCALITY
Jonathan Richards van het Engelse Vocality, 
die in een eerder leven bij de Special Forces 
diende, benadrukt de interoperabiliteit en 
integratie van alle hardware van zijn bedrijf. 
Alle hardware werkt op een common opera-
tion system en alles gaat volgens IP. Ook werkt 
de apparatuur samen met encripter devices. 
Interessant is ook hun SIM-3: een simulator 
voor satcom zonder satelliet. Deze simulator 
kan allerlei problemen opspelen. Hiermee 
kan een daadwerkelijke verbinding in het 
laboratorium of zelfs in het veld getest wor-
den, voordat de echte verbinding live gaat.

2CONNECT-IT
Inge Broods en Ronald Valkenburg hebben 
de twijfelachtige eer om als laatste sprekers 
het publiek nog even van de borrel weg te 
houden. Maar het zit hen mee, want ze 
mogen de laatste ontwikkelingen in satcom-
land tonen. In trefwoorden: 
�  de KA-sat, die ‘Groot-Europa’ covert en 

waarbij 15 minuten HD live video tussen 
de € 45,- en € 65,- kost;

�  de High Data Rate van Inmarsat met de 
Explorer 710;

�  de Inmarsat Global Xpress: de eerste 
wereldwijde KA-band via drie nieuwe 
satellieten van het VSAT-netwerk;

�  de Iridium Extreme handheld met extra 
functies op het gebied van veiligheid;

�  de Thuraya IP+ met asymmetrische 
streaming om communicatiekosten laag 
te houden.

En ten slotte kon de Veldhovense firma mel-
ding maken van een nieuwe raamovereen-
komst met Defensie voor de levering van de 
Swe-Dish CCT, met verschillende modules 
en reservedelen. 

Organisator Joke Koek vond het een gewel-
dige dag met een onverwacht grote op-
komst, en met een gevarieerd publiek van 
defensie en politie. 

WERK SAMEN!

Majoor der Mariniers Christ van Dinte-
ren tikt mij op de schouder: “Hee, ouwe 
Irak-veteraan, jij ook hier!” Christ werkt 
al sinds 1980 in de verbindingen, mo-
menteel als N6-Operaties bij Staf-CZSK 
in Den Helder. De laatste tien jaar heeft 
hij gewerkt met satellietverbindingen in 
alle civiele en militaire varianten. Bij 
SFIR-2 Irak hield ik mijn hart vast toen 
hij, als afronding van een gsm-project 
voor de Irakezen, in As Samawah in een 
vervaarlijk wiegende en waarschijnlijk 
slecht geschoorde Motorola-mast klom 
om daar de top te installeren. Christ is 
iemand die zelden om een duidelijke 
mening verlegen zit. Zo’n klantendag 
vindt-ie interessant vanwege de ontwik-
kelingstrends waar we als defensie mis-
schien niet zelf aan denken, bijvoorbeeld 
de mobile data node waarmee je snel een 
gsm-netwerkje kunt neerleggen via sat-
com. “Dat wil niet zeggen dat we dat 
zelf onmiddellijk moeten kopen, maar 
dat die mogelijkheid er is, moeten we wel 
in het achterhoofd houden.”

Maar wat hem echt bezighoudt is de ver-
snippering van talent in de satcomwereld: 
“We zagen het vandaag ook weer: ieder-
een is op zoek naar hetzelfde, smalband-
systemen waar je veel info (beeld!) op 
kunt gooien tegen een commercieel aan-
trekkelijke prijs. Dat geldt voor de hele 
BV Nederland: de politie, de brandweer, 
het C2SC, de marine, de landmacht. 
Bandbreedte is duur en iedereen moet 
toch de zelfde soort spraak, files, en live 
stream verzenden. Maar wat zien we? Het 
Marinebedrijf heeft een dynamische rou-
ter ontwikkeld die de vrije bandbreedte 
in tijdslots toewijst; de C4I Gateway. 
Maar Cobham heeft dat ook ontwikkeld 
en ik zie ze ook bij het C2SC met exact 
de zelfde techniek bezig. We hoorden 
vandaag dat de politie hier ook behoefte 
aan heeft. We hebben allemaal de zelfde 
infobehoefte, de zelfde problemen en 
hoge kosten. Dus ik zeg: kom uit je 
schulp en werk samen!”


