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Eind jaren 80 is met de bouw van 102 EOV 
het EOV gedeelte van de VBDBEVCTRL-
DET/EOV gereorganiseerd. De nieuwe 
eenheid heette INFOBEVDET. 
I.v.m. allerlei bezuinigingen en het op non- 
actief zetten van genoemde eenheid bleef er 
voor de medewerkers niets anders over dan 
te solliciteren. Alle personeelsleden werden 
herverdeeld. 
Omdat er ergens in een bepaald legerplan 
(NATEL) met twee regeltjes stond dat het 
Informatie Beveiliging Detachement naar de 
divisie zou gaan, bleef die buiten de toen 
lopende reorganisatie. 

In 1994 werd alles stil gelegd v.w.b. steun-
verlening aan oefeningen. Op dat moment 
was de inzet t.b.v. UNPROFOR/ IFOR 
actueel.

In 1995 is met steun van de IGK de reorg 
van INFOBEVDET vlot getrokken middels 
een beleidsvoornemen en kreeg de sm Ro-
denburg de opdracht om de BOE LKTRGP 
samen te voegen met het INFOBEVDET 
met als administratieve standplaats 106 Vb-
dbat met lkol Antonio als BC(Ruud Antonio 
is zelf ooit PC geweest van VBDBEVCTRL-
DET). Sm Rodenburg heeft toen met de kpl 
Stam het Vbdbevctrldet verhuisd van Den 
Haag naar de lokatie 106 VBDBAT.

Formeel werden we aangestuurd door de G6 
1 GNC de bgen Picavet. De adj G. Geelhoed 
bij de sectie 2 (EOV) heeft ons toen veel 

informatie gegeven hoe een EOV/ Monitor 
eenheid eruit zou kunnen zien.

De eenheid werd onder de vleugels van sie 
Reorg 1LK (POHKL) geplaatst in Apel-
doorn met als begeleider maj Felix de Witt. 
Daar was op een moment ook de lkol bd P. v. 
d. Haar aanwezig en die opperde een naam: 
ECCM Trapel. De naam was geboren. De 
naam van de nieuwe eenheid zou ECCM 
TRAPEL zijn.

SM Rodenburg heeft vervolgens met grote 
steun van sie Reorg 1 Lk lrp 988 uitgewerkt 
en op 1 juni 1997 werd dit lrp goed gekeurd 
en kon een aanvang gemaakt worden met 
het personeels vulling plan.

Het materiaal werd grotendeels overgeboekt 
van de 2 voormalige ehdn naar het ECCM 
Trapel. Toen er een nieuwe behoeftestelling 
werd gedaan omdat de app zeer verouderd 
was (opname geschiedde met taperecorders) 
kregen we steun van sie EOV DMKL met de 
heren Cor Molenboer en Peter Pronk. Daar 
is toen de schouders gezet onder de vernieu-
wing van de eenheid met Rohde & Schwartz 
apparatuur en werd de installatie in de shel-
ters van allerlei nieuwe snufjes voorzien door 
een specifiek bedrijf uit Winterswijk.

Toen Willem Nagtegaal in beeld kwam als 
PC van het ECCM Trapel heeft hij uiteraard 
de scepter overgenomen van mij en heeft hij 
aan de wieg gestaan van het huidige bij het 
OTCMAN ondergebrachte detachement.
Tussendoor zijn er veel ‘aanvallen’ gedaan 
om dit peloton de nek om te draaien maar 
steeds hebben we overleefd. Weliswaar in 
een nog meer afgeslankte vorm en uit el-
kaar getrokken, zijn we nu onder het OT-
CMan (omdat we veel samenwerkten met 
de gevorderde training school, GTS). Voor 
dit laatste scheen er wel een generaalsbrief 
noodzakelijk te zijn.
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ECCM pel met analoge opname apparatuur nadat de eerste verbouwing aan de shelters had plaatsgevonden. Rechts 
de opname cassette recorder waarop bij iedere opname met een microfoon moest worden ingesproken welk radionet 
op dat moment bij welke recorder hoorde. 

Na goedkeuring van de plannen om de shelters ‘digitaal’ in te richten werd er een digitaal opname apparatuur 
ingebouwd in de consoles die door een bedrijf in Winterswijk waren gebouwd en nu voor de modificatie werden 
aangepast.
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