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U heeft gemerkt dat u het tra-
ditionele themanummer heeft 
moeten missen tijdens uw 
kerstverlof. Daar is een aantal 
redenen voor. Zo zijn we nog 
steeds op zoek naar uitbrei-
ding van de redactie en de 
vervanging van de hoofdre-
dacteur, die er gezien zijn 
drukke werkzaamheden nu 
echt mee stopt. Doel is om het 
werk voor de redactie behap-
baar te houden onder het 
motto: vele handen maken 
licht werk. Ook zijn er wat 
tegenslagen geweest tijdens de 
opmaak, wat met veel inspan-
ning van de redactie en onder-
steuning van Green Paper toch 
nog tot een goed einde is ge-
komen. Uiteindelijk ligt er 
toch weer een mooi thema-
nummer. We willen tenslotte 
allemaal dit mooie blad blijven 
lezen. Daarom doe ik nog-
maals een beroep op u om uw 
steentje hier aan bij te dragen 
en u aan te melden als redac-
tielid dan wel actief mee te 
zoeken naar kandidaten. Het 
is tenslotte niet alleen een blad 
vóór u, maar ook dóór u.

Na dit misschien wat sombere bericht ook 
een feestelijke noot. In 2014 bestaat de Ko-
ninklijke Landmacht 200 jaar, het Regiment 
Verbindingstroepen 140 jaar en onze Ver-
eniging van Officieren van de Verbindings-
dienst 60 jaar. Normaliter is dat aanleiding 
genoeg voor een feest, maar gezien de be-
hoorlijke bezuinigingen op Defensie de laat-
ste jaren, heeft Commandant Landstrijd-
krachten besloten om dit op een aantal 
momenten met gepaste eer en trots te her-
denken, maar niet in de vorm van een uit-
gebreid feest. Een van de activiteiten was de 
vaandelgroet aan de koning op 9 januari 
jongstleden, waar ook het vaandel van ons 
regiment en een deputatie van 101 CISbat 
acte de présence gaven. Deze jubilea zijn te 
belangrijk om zo maar voorbij te laten gaan. 
We zijn het aan onze voorgangers verplicht 
om er uitgebreid bij stil te staan en te laten 
zien dat we trots te zijn op wat onze voor-
gangers en wij zelf bereikt hebben.

Ik ben er dan ook trots op om te kunnen 
melden dat na jaren van schrijf-, verzamel- en 
uitzoekwerk in dit lustrumjaar het aange-
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zonnetje gezet door hen en 
hun partners uit te nodigen 
voor een diner.

In dit lustrumjaar kunt u de 
gebruikelijke activiteiten ver-
wachten, met uitzondering 
van het najaarssymposium. 
Het lijkt wat tegenstrijdig om 
in een lustrumjaar een van de 
traditionele activiteiten juist 
niet te doen, maar dat heeft te 
maken met de agenda van het 
regiment. Zoals aangegeven 
bestaan het Regiment Verbin-
dingstroepen dit jaar 140 jaar 
en daarom organiseert het op 
6 november na een aantal jaren 
weer een wapeninformatiedag 
voor alle leden van de Verbin-
dingsdienst. We hebben be-
sloten om het najaarssympo-
sium te laten vervallen, omdat 
een van de doelstellingen van 
de vereniging is ‘het onder-
steunen van het regiment’ en 
niet het concurreren met het 
regiment. 6 november is te-
vens de dag van het regiments-
diner en we gaan nog overleg-
gen of het mogelijk, nuttig of 
wenselijk is om een separaat 
bd-event te organiseren, aan-

gezien ik er van uit ga dat de bd-ers ook 
welkom zijn op deze wapeninformatiedag.

De eerstvolgende activiteit na het verschij-
nen van deze Intercom is de alv en het voor-
jaarssymposium op 8 april. Aan dat sympo-
sium wordt nog druk gewerkt, maar de rode 
draad is moderniseren, innoveren en expe-
rimenteren van Defensie in het algemeen en 
de verbindingsdienst in het bijzonder. Een 
onderwerp dat bij Defensie en bij het be-
drijfsleven in de warme belangstelling staat.

Namens het bestuur van de VOV hoop ik 
velen van u weer te mogen ontmoeten op 8 
april voor de ALV, voor het in ontvangst 
nemen van het boek over de laatste 25 jaar 
geschiedenis van ons wapen en last but not 
least voor het symposium ´C2ost in 2020, 
Technologische ontwikkeling en moderni-
sering in internationale omgeving´.
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kondigde boek zal verschijnen, dat terug-
blikt op de laatste 25 jaar van de Verbin-
dingsdienst. Een werkgroep van zeven man 
is daar een aantal jaren mee bezig geweest. 
In de laatste fase is een professionele tekst-
schrijver gecontracteerd van The History 
Store om het boek te laten schrijven, samen-
stellen, opmaken en drukken. Tijdens de 
voorjaarssocial op 20 februari is het boek 
symbolisch gepresenteerd aan het bestuur 
en de aanwezige leden. Op 8 april zullen de 
eerste boeken worden verspreid onder de 
aanwezige leden bij de algemene ledenver-
gadering. We proberen zo veel mogelijk 
boeken fysiek te overhandigen aan onze 
leden om daarmee de verzendkosten zo laag 
mogelijk te houden. Daarnaast schenken we 
een aantal boeken aan de regimentscom-
mandant en aan de Historische Collectie 
Regiment Verbindingstroepen. 

Onze vereniging staat of valt met vrijwilligers 
die hun steentje willen bijdragen. Dat kost 
uiteraard wat vrije tijd en om dat te com-
penseren hebben we eind vorig jaar de vrij-
willigers van de vereniging wederom in het 


