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102 EOVCIE bEstaat 25 jaar

 

Een terugblik, een kijkje in het heden 

en visie op de toekomst van EOV...

ElEktronischE oorlogsvoEring 

onmisbaar voor hEt landoptrEdEn 

28 novEmbEr 2013

lUitEnant-kolonEl tonnEtkaZErnE - ‘t hardE

Lkol Bart Zonnenberg

Lkol Patrick Dekkers

Lkol b.d. Gerrit Jan Huisman
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Op donderdag 28 november werd met een 
minisymposium op de Luitenant-kolonel 
Tonnetkazerne in ’t Harde uitgebreid stil-
gestaan bij het 25-jarig bestaan van 102 
Elektronische Oorlogsvoeringscompagnie 
(102 EOVCie). De dag werd geopend met 
een bijzonder appèl waarbij de compagnies-
commandant, majoor Hans Verboom, kort 
de geschiedenis van 102 EOVcie memo-
reerde. Aan een aantal personeelsleden, dat 
aan de daarvoor gestelde eisen had voldaan, 
werd vervolgens het EOV-vaardigheidsem-
bleem uitgereikt.

Het aansluitende minisymposium werd ge-
opend door de dagvoorzitter, luitenant-
kolonel Bart Zonnenberg. Overste b.d. 
Huijsman beet de spits af met een schets over 
het ontstaan van 102 EOVcie in de nadagen 
van de Koude Oorlog. Het oud-comman-
dantenforum schetste vervolgens via veel 
interactie met de zaal een beeld over hoe de 
compagnie zich door de jaren ontwikkelde 
van afluisteraar van het Oostblok tot een 
flexibele inlichtingeneenheid binnen  
JISTARC. Met presentaties van het perso-
neel van 102 EOVcie over uitzendingen naar 
Afghanistan en Ocean Shield werd duidelijk 
dat de eenheid soms cruciale inlichtingen 
levert tijdens missies. De commandant van 
102 EOVCie sloot het ochtendprogramma 
af met een presentatie over waar de eenheid 
nu staat.

tOEkOmst
Tijdens de lunch was er volop tijd om de 
stands van de aanwezige bedrijven te bezoe-
ken of een kijkje te nemen bij de uitgebrei-
de static show van de jubilerende eenheid. 
Uiteraard werd ook volop genetwerkt in de 
kleine EOV-community.

In het middagprogramma van het sympo-
sium lag de nadruk op de toekomst van EOV 
waarbij overste Patrick Dekkers een doorkijk 
gaf in het ontstaan van de defensievisie op 
het elektromagnetisch spectrum en het ge-
bruik daarvan. Overste Marco Verhagen wist 
de ca. 150 aanwezigen te boeien met een 
verhaal over cyber en EOV en waar beide 
capaciteiten elkaar raken en aanvullen. Ver-
volgens gaf dr. Ric Schleijpen van TNO een 
overzicht van de technologische ontwikke-
lingen in het EOV-vakgebied.

Majoor Hans Verboom sloot de middag af 
met zijn visie op de toekomst van 102 EOV-
cie. Hierna gaf commandant van JISTARC, 
kolonel Rob van Zanten, kort zijn visie op 
de EOV eenheid. De dag werd afgesloten 
met een borrel en bezoek aan de diverse 
aanwezige product presentaties.


