
Met een combinatie van gezonde spanning en gretigheid 

staan 75 para’s in de C17 voor de eerste run. Het rode 

boordlicht schemert over de commocard als hij voor de 

laatste keer rond gaat. Nog een laatste keer de frequenties, 

challenges en passwords bekijken. Voor de duizendste 

keer checken ze hun static-line en die van hun voorganger. 

Dan klinkt het ‘STANDBY….GO!’ en springen ze geruisloos 

de nacht in, alwaar ze gelijk onder vuur worden genomen. 

Door de hoge dropsnelheid, lage drophoogte en de onwen-

nigheid met Amerikaanse aflaatuitrusting hebben de Ne-

derlandse paras nauwelijks gelegenheid om hun drills af te 

maken alvorens zij met een harde landing de grond raken...

Kap M.P.J. van der Werff, Hfd Sie S6 11 en 

aooi G.J.W.M. Schutte, STOO CISOPS 11 
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interoperabiliteit in een 
combined omgeving



Zo snel mogelijk melden de pelotons- en zelfstandige groeps-

commandanten zich in het Company Command Net (CoyCmd-

Net). Dankzij de Nederlandse liaison officer (LSO) die meeluistert 

en zich naast de Amerikaanse bataljonscommandant bevindt, is 

ook deze laatste op de hoogte van het wel en wee van de Neder-

landse compagnie die razendsnel de aanval op het object inzet. 

Maar laat me met het begin beginnen…

Oktober 2013 ontvangt de 11e Luchtmobiele brigade eindelijk 

een langverwachte uitnodiging van 82nd (USA) Airborne Divi-

sion: of Nederland met een compagnie mee wil doen met een 

divisiegeleide brigadeoefening, als uitwisseling voor de deelna-

me van 82nd aan de 70e herdenking van MARKET GARDEN. 

De geschiedenis en de vele beschikbare middelen doet de bri-

gade nauwelijks twijfelen. Nog vrijwel diezelfde dag krijgt de A 

(PARA) ‘Koningscompagnie’ 11 Infanteriebataljon Garderegiment 

Grenadiers en Jagers, aangevuld met genie- en geneeskundige 

capaciteiten de opdracht: Neem deel aan de oefening FALCON 

ASSAULT, representeer de Koninklijke Landmacht en vergroot je 

kennis van het paraoptreden. Onderzoek daarnaast de knelpun-

ten op het gebied van interoperabiliteit die samenwerking met 

de Amerikanen met zich meebrengt. Met name in dat laatste zijn 

de Amerikanen zeer geïnteresseerd. Hun politiek-strategische 

doctrine richt zich steeds meer op internationale samenwerking 

tijdens operaties. Voor dit doel hebben zij een aantal mogelijke 

coalitielanden geïdentificeerd die vooral voor snelle, initiële inzet 

als betrouwbaar worden aangemeten. De zogenaamde Joint 

Forcible Entry Community of Purpose. Nederland is hier één van. 

Vandaar ook, dat de commandant van 82nd (USA) ABND zijn bri-

gade, waarbij de Acie onder bevel komt, als oogmerk voor deze 

oefening heeft meegegeven:

• Build the relationships essential for a reciprocal unit exchange 

with 11 LMB and Dutch Army.

• Conduct a Bi-Lateral Joint Forcible entry (JFE) exercise with 

Dutch ABN company attached to a US BN alongside a US 

company.

• Strengthen ties and trust with a key NATO partner.

• Develop and refine the processes to integrate a Dutch compa-

ny into Infantry Battalion operations in the 82nd ABND.

• Widen the Airborne Community of Purpose. Expose Dutch to 

the US Airborne Standards and TTPs.

Het raamwerk van de oefening wordt gevormd door de Joint 

Operational Access eXercise (JOAX). Een oefening die jaarlijks 

in het programma van een brigade terugkomt als onderdeel van 

het gereedstellingsproces en waar een brigade wordt afgetoetst 

door de divisie. Het moge duidelijk zijn dat er enorm veel te vertel-

len valt over de interoperabiliteit in deze oefening, op alle functies 

van militair optreden en zo ook command and control (C2). In 

dit artikel pogen we met een beschrijving van de oefening, een 

verdieping van de interoperabiliteit aspecten op het gebied van 

bevelvoering en leidinggeven en een discussie waarin deze as-

pecten in een breder perspectief worden beschouwd, de proble-

matiek weer te geven die een bataljons S6 tegenkomt wanneer 

er wordt opgetreden in een combined omgeving. 

JOAX
De uiteindelijke Nederlandse delegatie wordt opgenomen in de 

organisatie van 5-73 (USA) CAV, het verkenningsbataljon van 

3BCT (Brigade Combat Team, fig 1). 

 

Figuur 1 ORBAT 5-73

Als extra manoeuvre-element is de compagnie (callsign ‘KING’), 

met genie als geïntegreerde enabler en eigen geneeskundige on-

dersteuning, meer dan welkom bij het bataljon. Een liaison team, 

bestaande uit een S3- en een S6-functionaris, wordt toegevoegd 

aan de bataljonsstaf. De opdracht tijdens OPERATION RECON 

SANCTUARY van het bataljon is:

• Taskforce 5-73 CAV conducts airfield seizure to clear OBJ 

JOHNSON IOT allow the introduction of airlands and the eva-

cuation of noncombatants from ATROPIA. O/O secure OBJ 

BRAGG IOT facilitate the evacuation of noncombatants from 

ATRIOPIA.

De gehele brigade wordt airborne ingezet. De C (USA) cie krijgt 

de opdracht om de landingsbaan (OBJ JOHNSON) te zuiveren. 

De KING (NLD) cie krijgt de opdracht om het oord (OBJ BRAGG) 

te beveiligen en de non-combatants te evacueren Door de com-

plexiteit van de joint combined omgeving en het formaat van de 

oefening voert het te ver om gedetailleerd in te gaan op de vol-

ledige CONOPS (fig 2), dus beperken we ons hier tot de meest 

relevante: de C2 CONOPS.

Tijdens de paraoperatie is er weinig tijd voor organisatie. De ope-

ratie kenmerkt zich door hoge mobiliteit en gelegenheidsoptre-

den. Een dropzone laat zich plannen, maar veel factoren (duister-

nis, wind) zorgen standaard voor een verspreiding van eenheden. 
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time in de comms na de para inzet.

TACSAT en HF zijn de backup. Zodra 

OBJ BRAGG is genomen, bouwt de bat 

CP uit naar een Tactical Attack Center 

(TAC, vergelijkbaar met onze Forward 

Command Post). In deze fase zijn de 

voertuigen inmiddels aangekomen 

zaken omtrent de operatie en intel te 

bespreken en het Administration- and 

LogisticsNet (A/LNet) voor de S1, S4 en 

Medical Officer. HF wordt gebruikt als 

backup. Naar het hoger niveau brengen 

zij SIPPR uit, vergelijkbaar met ons TI-

TAAN. Door middel van een manpacked 

Remote Client (fig 5), zitten zij binnen no 

Om het momentum te behouden en een 

algehele reorganisatie niet af te hoeven 

wachten, kennen we het zogenaamde 

MINFORCE criterium: een commandant 

bepaalt hoeveel vechters hij minimaal no-

dig heeft om een opdracht te voltooien. In 

dit geval ligt deze beslissing bij de com-

pagniescommandant. KING besluit met 

een peloton aan vechters (niet per se een 

organiek peloton, maar op basis van first 

come, first serve) de aanval in te zetten. 

Voor het bataljon geldt min of meer het-

zelfde: de eerste die met een radio met 

bataljonsnet op het afgesproken coor-

dinaat aankomt, leidt in eerste instantie 

de aanval. Dit vertaalt zich in de C2 CO-

NOPS: de Assault Command Post (ACP, 

vergelijkbaar met de Tactical Command 

Post zoals wij die kennen, fig 4), wat niets 

meer is dan een groepje para-ingezette 

batstafleden met radio’s, leidt in de eerste 

fase het gevecht. 

Op VHF, via Single Channel Cypher (ons 

Digital Fixed Frequency) worden de ver-

bindingen naar het lager niveau geregeld. 

Het CmdNet, FiresNet, Intel- and Opera-

tionsNet (I/ONet) voor de S3 en S2 om 

Figuur 2: CONOPS RECON SANCTUARY

Figuur 3: Presentatie van het grondtactisch plan door KING



via de lucht. De TAC bestaat uit dezelfde stafcapaciteit, aange-

vuld met Humvees en chauffeurs. De reden van uitbouwen is de 

draagkracht van de radios, die met de voertuigen wordt vergroot. 

In de laatste fase, consolidatie, wordt de TAC uitgebouwd naar 

een Tactical Operation Center (TOC, vergelijkbaar met onze Main 

Command Post). Deze CP bevat de volledige bataljonsstaf en 

statische verbindingsmiddelen, waardoor voortzettingsvermogen 

en communicatie over het gehele bataljonsvak en met de brigade 

wordt gegarandeerd. Deze vrij reguliere C2 CONOPS is voldoen-

de voor een organiek USA verkenningsbataljon, maar nu een Ne-

derlandse compagnie, met andere middelen, meedoet is er een 

aanpassing nodig. Dit brengt ons bij het volgende.

Interoperabiliteit 
Op voorhand is de eis van 82nd ABND kort en bondig: een be-

veiligde verbinding zonder gebruik te maken van geleend mate-

riaal. Vanuit hun oogpunt zal dit eenvoudig te realiseren zijn, het 

gebruik van een NATO crypto key zal alle problemen oplossen bij 

Figuur 4: Rehearsal van de ACP

Figuur 5: Para inzetbare Remote Client

Figuur 6: Tactical Attack Center

“De reden van 
uitbouwen is de
draagkracht van de 
radios, die met de voer-
tuigen wordt vergroot.”
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niveau organiek zal blijven. Met dit on-

opgeloste interoperabiliteitsprobleem ar-

riveert het voordetachement een week 

voor de aanvang van de JOAX in de VS. 

Tezamen met de G6(82nd), G6(3BCT) en 

S6(5-73CAV) staat 11 LMB voor de uit-

daging hiervoor een oplossing te vinden. 

Eén wordt gevonden nadat contact ge-

maakt is met een Yeoman of Signals die 

op dat zelfde moment een verkenning 

doet voor een subeenheid van 16 (UK) 

Air Assault Bde. Van hem kunnen we een 

Tactical Voice Brigade (TVB) lenen  

/ single channel plain text), met elkaar te 

communiceren zonder gebruik van exter-

ne systemen. Hierdoor vervalt de beveilig-

de verbinding.

De PRC 117F en PRC 152 worden bui-

ten beschouwing gelaten, aangezien zij 

organiek alleen bij de Fire Support Teams 

zijn te vinden zijn en essentieel zijn voor 

grond-lucht communicatie. 

Ook de PRR (Marconi Selena Personal 

Role Radio) is buiten beschouwing gela-

ten, aangezien dit alleen binnen de groep 

gebruikt wordt en lager dan pelotons- 

het communiceren met een NATO-part-

ner. Geen vreemde gedachte… Helaas 

onderkennen wij al snel dat onze regu-

liere middelen op compagniesniveau (de 

RT-9200 manpack versie en de RT-9100 

handheld versie) en op bataljonsniveau 

de KL/PRC-7110 (HF-7000 manpack 

radio), niet in staat zijn NATO crypto te 

laden. Het FM-9000 systeem maakt ge-

bruik van de standaard in het frequentie-

management systeem (Frequency and 

Key Management Unit (FKMU) IP9720A) 

geladen cryptosleutels. Het is niet moge-

lijk om deze cryptosleutels te wijzigen in 

het systeem. De USA Combat Net Radio 

(CNR), het SINCGARS systeem, is, door-

dat het van een ander frequentiemanage-

mentsysteem gebruik maakt, te voorzien 

van verschillende sleutels (US nationaal, 

NATO of coalitie) en daarom geschikt om 

met andere systemen beveiligd verbin-

ding te maken. Ondanks dat het frequen-

tiebereik van beide systemen gelijk is, is 

het dus niet mogelijk om de systemen 

op crypto dan wel TRANSSEC niveau te 

koppelen. Single channel plain text blijft 

over als enig alternatief. 

De KL/PRC-7110 (HF Harris manpack) 

maakt gebruik van een combinatie van 

in het HF-7000 frequentiemanagement 

systeem (MSHF) geladen nationale cryp-

tosleutels en via de AN/CYZ-10(V) ge-

laden nationale sleutels in de radio. De 

combinatie van deze sleutels met de 

Dutch Encryption Decryption Unit (DEDU) 

maakt het systeem alleen geschikt voor 

beveiligd gebruik met Nederlandse syste-

men. Het US HF-150 systeem is, doordat 

het van een ander frequentiemanage-

mentsysteem gebruik maakt en andere 

software bevat, te voorzien van verschil-

lende sleutels (US nationaal, NATO of 

coalitie) waardoor het systeem geschikt 

is om met andere systemen beveiligd 

verbinding te maken. Door het gebruik 

van verschillende software / besturings-

systemen en cryptosleutels zijn ook deze 

systemen niet geschikt om, anders dan 

onbeveiligd (1 vaste analoge frequentie 

Figuur 8: Tactical Voice Bridge tussen SINCGAR en RT9200

Figuur 7: Interoperabiliteitstest met de TVB, SINCGAR, BOWMAN en FM9000
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(fig 8). Deze TVB (de opvolger van de ICRI) maakt het, middels 

een audio convertor/interface,  mogelijk om verschillende natio-

nale, beveiligde, CNR systemen aan elkaar te koppelen. Het is 

hierbij niet nodig om de nationale/eigen cryptosleutels te wijzi-

gen. We krijgen het voor elkaar om zowel de (NLD) FM9000, de 

(UK) PRC 355 BOWMAN en (USA) SINCGAR aan elkaar te kop-

pelen, terwijl elk eigen systeem een beveiligde verbinding heeft.

Het gebruik van een LSO op de (USA) batCP met een eigen ra-

dio, die meeluistert en eventueel kan inbreken op het NLD Cmd-

CoyNet is de tweede optie.

De derde optie is het aanklikken van Radio Transmission Ope-

rators (RTO, één per net) aan de (NLD) cie met een SINCGAR 

radio. Voor deze optie wordt primair gekozen, met het oog op 

het verhogen van integratie en het aantrekken van banden tussen 

NLD en USA op elk niveau. 

Uiteindelijk resulteerde dit in de volgende PACE voor de Neder-

landse compagnie. Primair wordt er gebruik gemaakt van de 

RTOs die aan KING werden toegevoegd. Voor de eerste fase, 

voordat de compagnie gereorganiseerd is op de dropzone, luis-

tert de LSO bij het bataljon mee op het CoyCmdNet. Hierdoor is 

de BC in staat de compagnie aan te sturen, zonder tussenkomst 

van de Amerikaanse RTOs. De LSO fungeert de rest van de ope-

ratie als Alternative. Aangezien de testen met de TVB belovend 

zijn, maar nog niet uitsluitend getest, vormt zij de Consecutive en 

is de Iridium de Emergency voor NONEX noodgevallen.

Discussie
De aspecten, die in dit stuk opgehangen zijn aan de oefening 

FALCON ASSAULT, gelden in algemene zin. Al sinds jaren wor-

stelt de bataljons S6 met het koppelen van een buitenlandse 

eenheid. De komende jaren wordt deze uitdaging, door het oog-

merk van C-LAS om intensiever te gaan samenwerken met en-

kele internationale partners (Nota 2012006870 Visie Koninklijke 

Landmacht op internationale militaire samenwerking 2012-2015 

‘Naar een betrouwbare en een volwaardige partner’) alleen maar 

groter. Zelden lezen we echter iets over dit probleem, of een mo-

gelijke oplossing waar men mee bezig is. Heeft gen van Wiggen 

(Intercom, 2012/4/11) dan toch gelijk als hij zegt dat “…het kop-

pelvlak tot op het niveau van de gevechtseenheden onderbelicht” 

blijft in al die publicaties? Uiteraard zijn projecten als Long Range 

Communication en PROMISE veelbelovend, maar ook hiervoor 

lezen we vooral technische aspecten en de koppeling met tacti-

sche toepassing blijft enigszins achterwege.

Ook in Nederland zelf valt er nog winst te behalen binnen het 

bataljonsoptreden. Zo is 11LMB op verbindingsgebied nog 

Figuur 9: Introductie TVB in Schaarsbergen



In de huidige tijd is het naïef te denken dat 

dit tot op het laagste niveau te realiseren 

is. Hierdoor is het essentieel om te onder-

kennen wat onze ambities zijn en hierbij 

vooral het tactisch niveau niet te verge-

ten. Gaan we compagnieën uitwisselen 

met NATO-partners? Dan moeten er bij-

voorbeeld binnen de compagniescom-

mandogroepen radio’s komen die NA-

TO-crypto kunnen laden. Pelotonsniveau 

en lager kan af met de huidige middelen. 

Voor de Verbindingsdienst is het essenti-

eel om een actieve rol te blijven spelen in 

het CLAS moderniseringsproces, om te 

waarborgen dat de functie commando-

voering van militair optreden (daar zijn wij 

van) hierin wordt meegenomen.

Tot deze zaken structureel geregeld zijn, 

moeten we op zoek naar nieuwe pleisters 

en plakband. Want daar zijn we goed in 

als krijgsmacht en als Verbindingsdienst 

in het bijzonder. Zo lijkt de TVB een reële 

mogelijkheid te bieden om de interopera-

biliteit van verschillende CNR systemen 

mogelijk te maken. Op 19 maart 2014 

zijn alle brigades bij elkaar gekomen in 

Schaarsbergen, tezamen met DMO, Staf 

CLAS, maar ook de G6 van de Division 

Schnelle Krafte (DSK), om een presenta-

tie bij te wonen van de fabrikant van de 

TVB. Hier ontstond vanzelf de overeen-

stemming dat elke eenheid dit probleem 

van interoperabiliteit onderkent en dit 

graag opgelost ziet. 

Voor 11LMB geldt dit met name doordat 

zij sinds dit jaar OPCON onder DSK valt 

en in het kader van IRF/NRF, meer te ma-

ken gaat krijgen met NATO-eenheden. 

Onder de paraplu van PROJECT GRIFFIN 

(de samenwerking tussen de KL en de 

Bundeswehr) krijgt ook deze problema-

tiek aandacht, met nauwe betrokkenheid 

van de gevechtsbataljons. Zeer belangrijk 

en zeer hoopvol!

steeds niet in staat om een compagnie 

para in te zetten in het diepe operatiege-

bied zonder bataljonsleiding, simpelweg 

doordat de cien organiek zijn uitgerust 

met de FM9000. Voor deze optie expe-

rimenteren de (AASLT)bats met een zo-

genaamde TACCP (een para-inzetbare 

bataljons CP). Hierdoor zijn we dus niet 

in staat – wederom op verbindingsgebied 

– om met organieke middelen op meer 

dan twee assen te vechten als (AASLT)

bataljon. En toch wordt een bataljon wél 

afgetoetst én gecertificeerd in een derge-

lijk scenario (zie bv. de oefening FALCON 

FRONTGUARD).

Bovenstaande waarschuwt ons om ons 

iets bescheidener op te stellen in het ver-

kondigen van onze capabilities. Naar het 

buitenland toe, maar ook kritisch te zijn 

binnen onze eigen organisatie. In ieder 

geval met de huidige organieke middelen. 

Willen we meedoen, dan zullen we moe-

ten investeren in nieuwe spullen. 

“Voor de Verbindings-
dienst is het essentieel 
om een actieve rol te 
blijven spelen in het CLAS 
moderniseringsproces...”

intercom | jaargang 43 | 2 25


