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Van de President

Defensie krijgt de laatste tijd weer veel media-
aandacht. De vele crises in de wereld en het 
feit dat, buiten Europa en de VS, enkele groot-
machten stevig inzetten op verhoging van 
hun militair potentieel, zijn daar debet aan. 
De Nederlandse veiligheidsanalyse die en-
kele jaren geleden het licht zag - via het rap-
port “Verkenningen” - heeft nog niet aan 
actualiteit ingeboet. Dit betekent dat het 
zoeken naar samenwerking van onze krijgs-
macht met andere actoren, zoals de binnen-
landse veiligheidssector, onderzoeksinstitu-
ten en het bedrijfsleven, maar zeker ook 
internationaal met o.a. de NAVO, alle aan-
dacht behoeft. AFCEA is zich dat bewust en 
hoopt op betrokkenheid van meer actief die-
nende militairen. Het is de hoogste tijd om 
die samenwerking te zien als topprioriteit - 
voor de organisatie en dus ook voor het in-
dividu!

annual dinner 2013
Op 12 december 2013 vond in het Museum 
der Koninklijke Marechaussee in Buren de 
ALV en het traditionele Annual Dinner plaats. 
Onze gastheer, bgen b.d. Jack Vlaming, gaf 
tijdens deze bijeenkomst een toelichting op 
de activiteiten van het museum en hield een 
indrukwekkende presentatie over de historie 
van de KMar.

Na een kort bezoek aan het museum volgde 
een geanimeerd diner waarbij de muzikale 
omlijsting werd verzorgd door een blaaskwar-
tet van de KMK/JWF-Kapel uit Assen. 
Ook dit jaar staat het Annual Dinner weer op 
de agenda: donderdag 11 december 2014.

bijeenkomst bij 
tno WaalsdorP

TNO Waalsdorp was op 21 januari 2014 onze 
gastheer tijdens een briefing door de heer 
Willem Jan de Vries van Rhode & Schwarz 
die zijn visie gaf op de ontwikkelingen op het 
gebied van Software Defined Radio. De heer 
Antoine Smallegange van TNO verzorgde 
vervolgens een lezing met nieuwe inzichten 
op het gebied van C2 ondersteunende syste-
men van de toekomst. De bijeenkomst werd 
afgesloten met een bezoek aan het Cyber 
Security Lab van TNO met een life demon-
statie van een hack van een smartphone.
Donderdag 3 april
Gaming en simulatie hebben de afgelopen 
jaren een grote vlucht genomen. Om die 

reden is er binnen de politie een programma 
gestart om een multi-user netwerkgame te 
bouwen waarmee scenario’s kunnen worden 
beproefd op meerwaarde. Dit game wordt 
gelanceerd in een omgeving die de codenaam 
25/7 heeft gekregen.

Woensdag 14 mei is een AFCEA meeting 
gepland in samenwerking met 1 GNC (Ger-
man/Netherlands Corps), in Den Haag op 
het Malieveld. Deze bijeenkomst zal in het 
teken staan van de laatste operationale ont-
wikkelingen, waaronder Comprehensive Ap-
proach en Federated Networking.

Er staat rond de zomer een bezoek gepland 
aan het MARIN te Wageningen. Het Mari-
tiem Research Instituut Nederland is hét 
instituut voor onderzoek naar hydrodyna-
mica en maritieme technologie.

Er zijn verder bezoeken gepland bij het 
CIMIC Center of Excellence (Den Haag) en 
World Class Maintenance (Breda). 

Kijk voor meer bijzonderheden op 
www.afcea.nl

Wist u:
Dat ook niet-leden van AFCEA onze bijeen-
komsten kunnen bezoeken ?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en ontvang 
de informatie over komende meetings.

ContaCtgegeVens 
secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
Zie ook www.afcea.nl
Naast deze website kunt u ons volgen op 
Twitter: @AFCEA_NL , op LinkedIn waar u 
zich kunt aansluiten bij de groep AFCEA NL 
Chapter. Sinds kort is er ook ruimte voor 
foto’s waar AFCEA_NL vele afbeeldingen en 
presentaties deelt. Zie http://tinyurl.com/
AFCEA-FOTO

tHe armed forCes CommuniCation and 
eleCtroniCs assoCiation

CHaPter tHe Hague

AFCEA International is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste van 
defensie, overheid, industrie en onderzoekscentra, en dient als een internationaal 
ethisch forum voor professionele kennis en netwerken op het gebied van com-
municatie, IT, inlichtingen en veiligheid.
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