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Zettastor beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van storage – zowel flash als harddisk – alsook 

op het gebied van gegevensbeheer, zoals data-recovery en back-up. Daarnaast kunt u kiezen uit storage- 

oplossingen binnen uw eigen bedrijf (on-premise), voor een deel onder eigen dak en voor een deel in de 

cloud (hybride), of geheel in de cloud. Zettastor beschikt over een robuuste, schaalbare en betrouwba-

re cloud-omgeving: de ZettaCloud. Deze cloud-dienst heeft een volledig geïntegreerde Back-up-as-a- 

Service (BaaS). Tevens biedt Zettastor zijn klanten snelle, flexibele en ervaren technische ondersteuning.  

U hebt geen omkijken meer naar uw data. Wilt u geen zorgen meer over uw bedrijfsdata? Zettastor  

denkt graag met u mee over een storageoplossing die perfect aansluit bij uw bedrijf, organisatiedoelen  

en budget. Wij veranderen uw data in bedrijfskapitaal. 

Neem contact met ons op om te praten over de moge-

lijkheden voor uw bedrijf of vraag vrijblijvend 

een assessment of offerte aan via 

www.zettastor.eu. 

MAAK UW GROEIENDE DATAVOLUME WEER BEHEERSBAAR TEGEN LAGE KOSTEN

Wordt het beheren van uw bedrijfsdata ook steeds complexer en tijdrovender? Kunt u de ontwikkelingen op dit gebied nog maar 

moeilijk bijhouden? En probeert u steeds meer data te beheren met gelijkblijvende of zelfs krimpende budgetten? Misschien is 

het dan hoog tijd om op zoek te gaan naar een gespecialiseerde partner. Zettastor is dé betrouwbare, dynamische en flexibele 

expert met oplossingen voor storage-, back-up- en datamanagement. Bij alle producten en diensten die Zettastor biedt, nemen 

we uw organisatie als uitgangspunt. Zo krijgt u een complete storageoplossing op maat met maximale prestaties en efficiëntie, 

met een eenvoudig en gebruiksvriendelijk beheer, en tegen de scherpste tarieven.

Contact
Zettastor B.V.

Amersfoortsestraatweg 7

1412 KA Naarden 

Nederland

Telefoon: 088-8040900

E-mail: info@zettastor.eu

www.zettastor.eu

2149999_Adv_Zettastor_concept1.indd   1 13-08-14   13:30



intercom | jaargang 43 | 2 3

En lezen dat is een tak van sport die ook aan veran-

dering onderhevig is. Minder letters en dus woorden 

op een pagina. Spelen met lettergrootte, waar dat 

kan. Lezen is ook indrukken opdoen: plaatjes kijken 

en laten we eerlijk zijn, plaatjes zeggen soms meer 

dan 1000 woorden. Meer aandacht voor sprekend 

en paginavullend hoogwaardig beeldmateriaal.

Green Paper legt dwarsverbanden
Sommigen van u lezen ook de periodieken van an-

dere vakverenigingen, zoals die van onze collega’s 

van de artillerie, de technische staf, de genie, de 

cavalerie en de infanterie. Het is dan ook vast wel 

opgevallen dat met enige regelmaat een artikel in 

meerdere vormen zijn weg weet te vinden naar de 

diverse magazines. Met name Green Paper, die het 

merendeel van deze bladen realiseert, is de smeer-

olie die dat allemaal mogelijk maakt en faciliteert. 

Juist in deze tijd, waarin niet meer kan worden te-

ruggevallen op defensieperiodieken omdat die na-

genoeg allemaal zijn weggerationaliseerd, maakt 

dat het verschil. De redactie bedankt Green Paper 

bij het faciliteren van Intercom, door de jaren heen 

en zeker nu bij de ontwikkeling van deze nieuwe  

Intercomformule.

De staat van de Verbindingsdienst
Ander periodieken zijn Intercom reeds voorgegaan 

bij de veelal wapen- en dienstvak gerelateerde dis-

cussies over zaken als de relatie tussen taak en 

middelen. Ik neem daar in dit redactioneel een voor-

schotje op. Tot middelen reken ik ook KENNIS. De 

wereld van CIS, ICT, IT, C4I is doorlopend in be-

weging. Om dat te kunnen volgen waar dat moet, 

moet je kunnen beschikken over een ADAPTIEF 

vermogen dat in voorgaande decennia ondenkbaar 

was. KENNIS vormt het fundament, ook en juist bij 

de Verbindingsdienst, en voor actuele en relevante 

KENNIS moet een verbindelaar over een ongekend 

ADAPTIEF vermogen beschikken. De tijd is voorbij 

dat je met slechts een vaktechnische opleiding in  

de rugzak een heel werkzaam leven door kan. 

We zien dan ook steeds meer onderofficieren zich 

richten op mbo-4 en hbo-diploma’s. Heel verstan-

dig. Daarnaast zien we ook steeds meer officieren 

zich richten op hbo- en wo-diploma’s. Prima, zo blijf 

je relevant voor de Verbindingsdienst, het Landop-

treden en de Landmacht van Morgen, met KENNIS 

en met ADAPTIEF vermogen.

Afscheid kolonel Frank Peersman
In deze Intercom gepaste aandacht voor de dienst-

verlating van onze (vice-)voorzitter kolonel Frank 

Peersman. Door de jaren heen een steun en toever-

laat voor de redactie van Intercom. Frank bedankt! 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier en...

zoek de verschillen!

De wereld verandert en dat betekent met je tijd meegaan. Voor Intercom anno 2014 een nieuwe look-

and-feel. In gewoon Nederlands: een nieuw uiterlijk! Jarenlang heeft Intercom zich onderscheiden 

in vorm en inhoud en de formule 2002-2014 had best nog even mee kunnen gaan. Toch heeft de 

redactie daar niet voor gekozen. Gekozen is voor een nieuwe en naar wij hopen een verfrissende en 

meer speelse lay-out (opmaak), die extra uitnodigt tot lezen. 

  Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
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Logistiek & InstallatieTechniek & Con�guratieAdvies & Voorbereiding Garantie & onderhoud

Scholten Awater, al 20 jaar dé IT-hardware 

dienstverlener voor Nederland.

IT-diensten die u ontzorgen
Wij helpen organisaties bij de aanschaf,

logistiek, installatie en het

onderhoud van IT-hardware.



Allereerst wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn voorganger Frank Peersman 

te bedanken voor de jaren dat hij voorzitter van de VOV is geweest. Hij heeft zich vol 

energie ingezet. Veel hamerstukken geschreven. Symposia georganiseerd. Bestuursver-

gaderingen geleid. Inleidende woorden gesproken. En nog veel meer. Frank bedankt. Het 

goede nieuws is dat Frank, vlak voordat hij de dienst verlaat, doorgaat als vicevoorzitter.  

Zijn we weer terug bij de traditie dat de vicevoorzitter een b.d.-er is. De continuïteit binnen 

het bestuur is in ieder geval gegarandeerd. Daarnaast ook dank aan de andere bestuurs- 

leden. Iedereen weet dat het tegenwoordig moeilijk is om leden te interesseren voor een 

bestuursfunctie. Als VOV mogen we ons dus gelukkig prijzen met collega’s die hiertoe  

bereid zijn. Zelfs als ze de dienst al lang geleden hebben verlaten. Heren bedankt.

We zoeken, zoals mijn voorganger al heeft aangegeven, nog steeds een versterking van 

de redactie Intercom. Een mogelijkheid is om vaste aanspreekpunten te hebben bij voor de 

Verbindingsdienst/VOV relevante organisatiedelen. Deze aanspreekpunten kunnen optre-

den als een soort externe redacteuren die artikelen kunnen (laten) maken van interessante 

ontwikkelingen binnen hun organisatie. Het bestuur komt hierop terug.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de eerste boeken aan de aanwezige leden 

uitgereikt. Het boek is leuk om te lezen. Het is geen geschiedenisboek, maar een boek 

waarin, vanuit vaak persoonlijk perspectief, staat beschreven wat collega’s in de loop van 

de jaren (1989-2013) hebben meegemaakt. Daardoor is het heel herkenbaar en geeft het 

een goed beeld van de ontwikkelingen binnen de Verbindingsdienst gedurende de laatste 

decennia. Ik wil hierbij de leden van de werkgroep die zich hebben beziggehouden met  

het schrijven van het boek bedanken voor hun inzet en feliciteren met het behaalde resul-

taat. De opkomst bij de algemene ledenvergadering met aansluitend een symposium

Met een daverende hamerklap kreeg ik van mijn voorganger Frank Peersman de voorzittershamer 

van de VOV in het bezit. Na contact met de hoofdredacteur kwam ik er achter dat er van mij verwacht 

wordt dat ik ongeveer gisteren een hamerstuk moest maken voor de Intercom. En ja, 800 woorden is 

prima. Van de secretaris hoorde ik dat hij wel wat ideeën had betreffende de inhoud. Kortom van een 

koude start is geen sprake. Dit is typisch een voorbeeld van instappen en snel wegrijden. Maar ik zal 

niet klagen. Ik heb er zelf voor gekozen.

  Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
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Het geheim 
achter het succes
Een golfer is nergens zonder een goede caddie.

Een partner die samen met u de baan leest
en u adviseert over de beste manier om

elke hole te bedwingen.

In de wereld van cyber security heeft KPMG 
een unieke positie. Ons team van specialisten 

combineert een unieke set van vaardigheden, van 
top ethische hackers tot specialisten die u helpen 

cyber defence volledig te stroomlijnen met de 
organisatie strategie.

John Hermans
Partner

M: +31 6 51366389
hermans.john@kpmg.nl

Ton van Gessel 
Associate director

M: +31 6 10036494
vangessel.ton@kpmg.nl

www.kpmg.com/nl/cybersecurity
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C2ost in 2020 Technologische ontwik-

kelingen in internationaal verband was 

een succes. Aan het symposium namen 

117 mensen deel. Er werden interessante 

briefings gehouden. De keynote address 

werd gegeven door SBN Bauer. Het viel 

hem op dat er ook veel b.d.-ers aan het 

symposium deelnamen. Wij weten niet 

beter dan dat collega’s, die de dienst 

vaak al lang geleden hebben verlaten, 

zich nog steeds betrokken voelen bij de 

vereniging. Leuk dat het een buitenstaan-

der opvalt. 

Tijdens de ledenvergadering werd ook 

duidelijk dat de financiële situatie welis-

waar goed is, maar dat we rekening moe-

ten houden met teruglopende adverten- 

tie-inkomsten. Het bestuur zal dan ook  

proberen de kosten van de activiteiten  

terug te dringen en zal overwegen of een 

contributieverhoging op termijn noodza-

kelijk is.Met een enquête zullen we onder-

zoeken of het gedeeltelijk digitaal uitbren-

gen van de Intercom een optie is. 

Veel defensiebladen worden tegenwoor-

dig digitaal uitgebracht om de kosten 

terug te dringen. Toch zal een volledig 

digitale Intercom voor ons niet echt een 

optie zijn. Ik ga ervan uit dat niet alle leden  

beschikken over een computer met inter-

net aansluiting. Maar misschien vergis ik 

me wel. De enquête zal het uitwijzen.

Het bestuur heeft besloten om Edwin Sai-

boo en Peter Yska te benoemen tot lid 

van verdienste van de VOV. Beide heren 

hebben zich gedurende lange tijd ingezet 

voor de VOV. Zij hebben heel veel tijd ge-

stoken in de vereniging. 

Peter Yska heeft zich met hart en ziel in-

gezet voor het boek en heeft jarenlang 

met artikelen bijgedragen aan de Inter-

com. Edwin Saiboo heeft als hoofdredac-

teur zich met tomeloze energie ingezet 

voor de Intercom. Hij heeft samen met de 

andere redactieleden er voor gezorgd dat 

de Intercom een kwaliteitsblad is.

Als nieuwe voorzitter zal ik even moeten 

wennen aan de activiteiten die van mij 

verwacht worden. Ik heb er zin in en ga 

er samen met de overige bestuursleden 

de komende jaren iets moois van maken. 

De VOV is springlevend en is het waard 

om energie in te steken. Ik nodig iedereen 

uit om bij te dragen. Schrijf eens een arti-

kel of bied je aan als vrijwilliger bij een of 

andere activiteit.

Volgend jaar willen we weer twee sym-

posia organiseren. We houden ons aan-

bevolen voor interessante onderwerpen. 

Dus laat het ons weten als u een goed 

idee heeft. We streven er naar om rond 

september dit jaar het plan voor 2015 

rond te hebben.
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6 november : Wapeninformatiedag en regimentsdiner Verbindingsdienst

  Generaal-majoor Kootkazerne – Garderen

19 februari : VOV-social

14 april : Algemene ledenvergadering & voorjaarssymposium VOV

25 juni : Regimentsportdag & barbecue VOV

13 oktober : Najaarssymposium VOV

5 november : Bd-event VOV & regimentsdiner Verbindingsdienst



Op 18 februari was de traditionele viering van de oprichting van het Regiment Verbindingstroepen. Tijdens een appèl op het Veteranen-

plein ontvingen korporaal der eerste klasse G.H. Hellwich en adjudant L.J.H.M. Hendriks de regimentsdraagspeld in zilver.

140e  verjaardag
regiment verbindingstroepen
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Korporaal der Eerste Klasse
G.H. Hellwich
Vanwege uw enthousiaste inzet en actie- 

ve steun aan het Regiment Verbindings- 

troepen. Uw inzet voor het Regiment is 

zichtbaar bij diverse activiteiten en cere-

monies, het Regiment aangaande. Voor-

beelden hiervan zijn uw vaste positie in de 

vaandelwacht van het Regiment, uw lid-

maatschap van het eerste bestuur van de 

Vereniging voor Veteranen en Postactie-

ven van het Regiment Verbindingstroepen  

en uw vrijwilligerswerk voor de Historische 

Collectie Regiment Verbindingstroepen.  

In deze laatste rol verzorgt u ook de inrich-

ting en bemanning van de promotiestand 

van het Regiment tijdens diverse evene-

menten, waaronder het Herdenkingspro-

gramma op 5 mei in Wageningen. Met uw 

geweldige inzet en enthousiasme bent u 

gedurende lange periode een grote steun 

geweest voor de Commandant Regiment 

Verbindingstroepen en daarmee van gro-

te waarde voor het Regiment. Ik wil u daar 

op deze wijze hartelijk voor bedanken. 

Adjudant Onderofficier 
Instructeur L.J.H.M. Hendriks
Vanwege uw langdurige steun en inzet 

voor de organisatie en begeleiding van 

de vele activiteiten van het Regiment. 

Door de jaren heen bent u uitgegroeid tot 

vraagbaak voor het Regimentscomman-

do en de vele werkgroepen. U heeft, veel-

al op de achtergrond, erg veel werk verzet 

in de voorbereiding en uitvoering van de 

Regiments beëdigingen, de verjaardagen 

Verbindingsdienst, herdenkingen en Regi-

mentssportdagen. Naast de functie van 

notulist in diverse werkgroepen pakte u 

ook vele werkzaamheden en actiepunten 

op. Zo heeft u een compleet toekomst-

bestendig draaiboek geschreven voor 

de Regimentssportdag. Namens het  

Regiment Verbindingstroepen bedank ik  

u hiervoor op deze wijze hartelijk.
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Het MWC (Mobile World Congres) werd dit jaar bezocht 

door meer dan 80.000 deelnemers uit 201 landen. Er wa-

ren meer dan 1800 leveranciers aanwezig op de beurs 

die gehouden werd in 9 zeer grote tentoonstellingshal-

len. De getallen die getoond werden zijn wederom zeer 

indrukwekkend. Er zijn op dit moment ca. 3,5 miljard 

gebruikers van mobiele telefonie, daarvan zijn er meer 

dan 1 miljard smartphone gebruikers, er zijn 120 live 

LTE netwerken in de wereld, er zijn ca. 7 miljard actieve 

sim-kaarten – wat betekent dat de gebruikers gemiddeld 

2 devices bezitten. 

Er is nog veel te doen, want de GSMA wil voor 2020 nog 1 

miljard nieuwe mensen aansluiten op het mobiele netwerk. 

De groei zit bijna uitsluitend in de opkomende markten als 

Afrika, Azië en Latijns America. Inmiddels is er op ruim 90% 

van het aardoppervlak waar mensen wonen sprake van  

minimaal 1 mobiel netwerk dat gebruikt kan worden. Er wer-

ken in de mobiele industrie 10,5 miljoen mensen en de mo-

biele markt draagt gemiddeld wereldwijd 3,7% aan het Bruto 

Nationaal Product bij. Een groei van 10% in de mobiele markt 

veroorzaakt een groei van ca. 1% in een BNP. In 2020 zullen 

50 tot 70 miljard devices verbonden zijn met het internet. 

Vanuit Defensie bezochten we de beurs met medewerkers 

van het Promise project, VAM, OPS en KIXS. Gezien de enor-

me omvang en de grote diversiteit van de lezingen en leve-

ranciers hebben wij slechts een fractie van de leveranciers en 

onderwerpen kunnen behandelen. Er is vooral gekeken naar 

die zaken die voor defensie specifiek van belang zijn. 

Het grote voordeel van de beurs is dat werkelijk alle bedrijven 

die iets betekenen in deze industrie aanwezig zijn, hetgeen 

een enorme tijdwinst oplevert t.o.v. het maken van afspraken 

in Nederland met de bedrijven. Het zal duidelijk zijn dat dit 

ir. Teus van der Plaat 

IVENT Research & Innovatiecentrum
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daard. Dit lijkt de defacto standaard te 

worden/zijn voor cloud toepassingen. 

− Samsung KNOX 2.0 lijkt een stuk meer 

volwassen dan de vorige versie.

In de navolgende punten zal in willekeuri-

ge volgorde meer specifiek worden inge-

gaan op de diverse onderwerpen. 

IOT (the Internet Of Things), 
NFC badge 
The Connected world, ook wel the Inter-

net of Things, was een thema dat in vele 

facetten op de MWC aan de orde kwam. 

Werkelijk alles wordt vroeg of laat ver-

bonden met het internet om data door te 

geven. In het oog springend was bv. de 

annoncering van de nieuwe Ford Focus 

die NIET op de autobeurs in Genève werd 

geannonceerd, maar op het MWC omdat 

de auto verwordt tot een ‘rijdende smart-

phone’. Vele tientallen sensors zijn in 

verslag slechts de zaken vermeldt die wij 

gezien hebben en dus beslist niet com-

pleet is, want dat is onmogelijk gezien de 

vele onderwerpen.

Als generieke bevindingen kan gesteld 

worden dat op de beurs blijkt dat: 

− Nederland als land helemaal NIETS 

voorstelt op het gebied van mobiele 

netwerken. Alles is groter, sneller, inno-

vatiever, massaler etc., dan wat er in 

NL gebeurt.

− De grote trend dit jaar was het IOT (In-

ternet Of Things), ook wel the connec-

ted world genoemd. Overal waar een 

stroompunt is komt een sensor die 

draadloos wordt verbonden. 

− LTE, Long Term Evolution is massaal 

doorgebroken in de wereld. Er vindt 

een enorme LTE uitrol plaats, waar-

bij het summum is China Mobiel (950 

miljoen klanten), die in 2014 een half 

miljoen base stations gaat voorzien 

van LTE. Grootschalige uitrol van Volte 

vindt plaats in 2015. 

− Korea loopt op alle fronten ca. 2 tot 3 

jaar voor op de rest van de wereld. De 

verdienmodellen voor operators daar 

wijken sterk af van die in Nederland. 

Men heeft meer inkomsten uit added 

services. 

− Er komen massa’s low cost devices op 

de markt met als uitschieter de simpe-

le Firefox smartphone van 25 dollar, 

maar ook onder de 100 euro zijn reeds 

zeer fraaie smartphones van Chinese/

Taiwanese makelij te krijgen, eventueel 

op bestelling en met eigen specs.  

− Er is een groeiende hoeveelheid nieu-

we mobiele operating systemen op 

de markt. Firefox, Tizen, Ubuntu, 

naast Android, IOS, Windows en QNX 

(Blackberry). 

− De OTT spelers als Facebook , Whats 

app, Viber, krijgen hevige concurrentie 

van Aziatische bedrijven als Telegram, 

KaKao Talk en NTT Docomo, die on-

voorstelbare hoeveelheden games, 

gadgets, value added services, bling 

bling in hun aanbiedingen stoppen en 

die daar ook veel geld mee verdienen.  

− Bijna alle software leveranciers voor de 

mobiele markt maken hun pakketten 

(of zijn reeds) geschikt voor de Open 

Source Open Stack (Iaas) cloud stan-
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Dit is slechts een voorbeeld, want ook de intelligente energieme-

ters komen eraan. Dit is ook een voorbeeld van het IOT. Mag-

netrons, tv’s, weegschalen, lantaarnpalen, cv-ketels, rolstoelen, 

etc. worden met sensors uitgerust, die met het internet gaan 

communiceren. De firma Qualcomm had een voorbeeld van the 

connected home, een voorbeeld hoe in huis in de toekomst wer-

kelijk alle apparatuur op intelligente wijze draadloos met elkaar 

verbonden wordt. Er is een nieuwe standaard in ontwikkeling, het 

AllJoyn open source project, voor de koppeling van de personal 

netwerk sensors, door de AllSeen Alliance. Vele bedrijven zijn er 

lid van en het doel is de creatie van open standaarden waar alle 

leveranciers hun producten op kunnen aansluiten. 

Op de beurs waren ook vele smartmatches te zien, van vele ver-

schillende leveranciers. De enigen die hier nu nog ontbreken zijn 

Apple en Google, die waarschijnlijk later dit jaar ook met smart-

matches op de markt komen. In het algemeen zijn deze smart-

matches verbonden met de smartphone via bluetooth en zien 

er toch wel een beetje lomp uit. In hoeverre dit een succes zal 

worden valt te bezien. 

Op de beurs werd wederom veel ruimte ingeruimd voor near 

field communication (NFC). Het lijkt erop dat NFC op doorbreken 

staat, met name door de push vanuit de banken voor NFC be-

talingen met de smartphone. Ook in Nederland lopen hier enige 

proeven mee. Ook de toegang tot de beurs kon gedaan worden 

met een NFC enabelde smartphone, waar we uiteraard gebruik 

van gemaakt hebben. Door het opstarten van de GSMA app kon 

men geautoriseerd worden binnen te komen. De app liet een foto 

zien die getoond moest worden en verder werd de persoon ge-

registreerd. In combinatie met een strong authenticatie mecha-

nisme zou e.e.a. ook bij defensie goed toepasbaar moeten zijn. 

Naast bovengenoemde IOT voorbeelden zijn er nog een zeer 

belangrijke sectoren voor IOT. Dat zijn de medische en fitness 

sector. Er waren diverse leveranciers die werkelijk alle denkba-

re sensors aan de smartphone hadden gekoppeld. Bijvoorbeeld 

meten van het luchtvolume van de longen, hartslag, bloeddruk, 

vetgehalte, cholesterolgehalte, zuurstofgehalte bloed, tempera-

tuur, en in de fitness sector was er een aanbieding tot voordelig 

kopen van een fitbit pols sensor. Inmiddels heb ik dit ding ook 

in gebruik en het is indrukwekkend wat men kan aflezen van 

een eenvoudig armbandje met intelligente sensor. De sensor is 

via bluetooth verbonden met de smartphone en daar kan men 

zijn bewegingen per uur/dag, calorieverbruik, afgelegde afstand, 

slaapconditie etc. goed mee aflezen. Ook is er een wifi weeg-

schaal die automatisch het dagelijkse gewicht doorgeeft en de 

app verrekent e.e.a. met het caloriegebruik. Met een batterij die 

slechts eenmaal in de vijf dagen hoeft te worden opgeladen. Zo 

zijn er legio voorbeelden in de medische sector die ongetwij-

de auto verwerkt. Zo is er een rijdend wifi acces point in de auto 

en is het display een 22-inch led scherm waarop alle informatie 

gedeeld kan worden. De dealer krijgt via het netwerk te horen 

welke problemen er zijn met de auto; de computers in de auto re-

gistreren werkelijk van alles. Er zit ook een compleet amusement-

centrum in de auto, er worden videobeelden gestreamd voor de 

kids op de achterbank en navigatie is uiteraard realtime aanwe-

zig. Daarnaast worden de wettelijke eisen geïmplementeerd – die 

o.a. door de EU zijn gesteld – om binnen enkele jaren elke auto 

te voorzien van een collision detect systeem. Twee auto’s, die 

met hoge snelheid op een kruispunt aanrijden maken draadloos 

verbinding met elkaar in milliseconden, wisselen positie en snel-

heid met elkaar uit en vervolgens zal de boordcomputer in beide 

auto’s gaan ingrijpen om een botsing te voorkomen. 

Dit gebeurt via een volledig mesh netwerk, waarbij andere au-

to’s als relay kunnen worden gebruikt. Alles gaat razendsnel, 

want binnen een paar seconden zijn de auto’s elkaar weer kwijt 

en maakt de auto verbinding met een andere auto. NXP is een 

van de firma’s die de chips levert voor deze prachtige techniek, 

(802.11P 5 Ghz), die ook binnen defensie heel goed gebruikt kan 

gaan worden. E.e.a. leidt uiteindelijk tot zelf sturende zeer veilige 

auto’s zoals Google hier al lang mee bezig is, maar ook alle an-

dere autofabrikanten zijn met zelfrijdende auto’s bezig. Als eerste 

fase hierin wordt in 2015 de radar collision detectie ingevoerd, 

die veel minder geavanceerd is en in de bumpers is verwerkt.

Verder werden er andere toepassingen getoond onder het thema 

the connected car. Zo was er een interessante ontwikkeling uit 

Zweden. Omdat de auto connected is kan men deze ook op 

afstand openen. Er was een voorbeeld waarbij een webshop de 

bestelde (vers-) goederen afleverde bij de achterbak van de (Vol-

vo) auto op het parkeerterrein van het werk. Men zet de goederen 

na autorisatie direct in de achterbak zodat de medewerker deze 

kan meenemen naar huis. De eigenaar van de auto geeft eenma-

lig toestemming aan de webshop om met een code de achterbak 

te openen. Gezien het grote aantal mensen dat overdag werkt en 

waarvan de auto geparkeerd staat bij het werk, misschien een 

interessante ontwikkeling. 
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is (70 euro). Deze telefoons worden in 

West-Europa niet op de markt gebracht. 

Je kunt er heel veel mee: e-mailen, chat-

ten, WhatsApp, browsen, video calls ma-

ken. Het summum was de aankondiging 

van een Firefox smartphone van 25 dollar, 

die overigens nog gemaakt moet worden. 

Hoewel ze hier niet verkocht worden heb-

ben deze telefoons wel een prijsdrukkend 

effect op de gehele markt. Het werd dui-

delijk dat het relatief simpel is een ‘eigen’ 

defensie specifieke smartphone te laten 

maken. De Chinese smartphone bedrij-

ven staan in de rij om een speciaal model 

te maken mits er maar 10.000 of meer 

in een keer aangeschaft worden. Zo’n 

merkloze (Android) smartphone zou ca. 

70 dollar per stuk gaan kosten. Mogelijk 

een alternatief voor het BYOD program-

ma? Geen gedoe, iedereen een eenvou-

dige, veilige, smartphone, met uitsluitend 

defensie apps uit de defensie app store, 

waar je je werk mee kan doen en als je 

wat anders wilt koop je zelf maar een dure 

(I-Phone). In de pers stonden recent be-

richten dat Boeing in de USA hetzelfde 

doet voor zijn medewerkers. We konden 

zo tien demo modellen krijgen van een 

firma.

Naast telefoons was er ook een grote 

stand van het merk GoPro, die waterdich-

te HD camera’s maakt voor rond de 300 

euro, die veel gebruikt worden bij onder-

water (wildlife) programma’s (Oostvaar-

dersplassen film) en die zeker ook voor 

defensie zeer veel mogelijkheden heeft. 

De beelden zijn werkelijk schitterend en 

haarscherp. Er zit ook een goede groot-

hoeklens in. De camera werkt stand alone 

en neemt beelden op een Micro SD-kaart 

op tot enkele uren speelduur.

feld een grote vlucht gaan nemen.  

Handset ontwikkelingen, 
GoPro
Op de beurs werden massa’s nieuwe 

telefoons aangekondigd en tentoonge-

steld. De belangrijkste was wel die van 

de Samsung Galaxy S5, maar ook Sony, 

LG, Huawei, Alcatel en Nokia waren aan-

wezig met een scala aan fraaie telefoons 

voor prijzen die beginnen rond de 250 

euro. Op de stand van Ericsson was een 

vitrine gevuld met native Volte telefoons. 

Voice over LTE telefoons zijn telefoons 

die native voice ondersteunen over een 

IP netwerk. Er zijn thans zeker al een 

twintigtal telefoons op de markt die Volte 

ondersteunen. De meeste operators met 

LTE netwerken gebruiken deze uitsluitend 

voor data. Als er een voice call binnen-

komt schakelt men terug naar het oude 

3G/2G netwerk. De nieuwe LTE netwer-

ken, zoals in Nederland Tele2, beginnen 

vanaf het eerste moment met Volte het-

geen voor de consument een veel kor-

tere opstarttijd betekent en een HD 

spraakkwaliteit. Verder was er 

ook de secure blackphone, waar 

veel aandacht voor was. 

Een bijzondere ontwikkeling is de 

goedkope smartphone voor ont-

wikkelingslanden. 

Met name Firefox kwam hier in 

samenwerking met ZTE en LG 

met een hele serie telefoons, ge-

baseerd op hun WebOs, dat uit-

sluitend HTML5 applicaties kan 

draaien maar waarvan de prijs laag 
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De ARM driver voor de Defensie Smartcard wordt nu ontwikkeld, 

dus de authenticatie zou ook mogelijk moeten zijn.

Tizen

Samsung probeert met Tizen ook een 

alternatief te creëren voor Android. Na een aantal malen uitstel 

was er dan nu het eerste device met Tizen. De nieuwe smart 

watches en fototoestellen van Samsung zijn met dit OS uitgerust. 

Er was een grote stand ingericht met partners van Samsung die 

apps maken voor het Tizen operating systeem. Bij doorvragen bij 

enige standhouders bleek echter dat men voornamelijk gebruik 

maakt van uit gegenereerde apps, die ook op andere platformen 

draaien. Native Tizen applicaties waren schaars en kwamen vnl. 

van Samsung zelf af. 

Blackberry/QNX

Tot mijn verbazing waren er met name 

bij de automotive stands medewerkers 

van Blackberry aanwezig die het QNX operating systeem presen-

teerden. Veel grote autofabrikanten gebruiken QNX. Er stonden 

een Mercedes en een Lexus die beide met QNX waren uitgerust 

en tijdens de beurs werd bekend dat ook Ford, naast Lexus be-

sloten zou hebben QNX te gaan gebruiken. De reden hiervoor is 

de zeer strenge regelgeving die men aan de veiligheid van auto’s 

stelt. 

Zelfrijdende auto’ s kunnen geen ‘blauw scherm’ gebruiken. QNX 

wordt toegepast in vliegtuigen, kernenergiecentrales, spoorwe-

gen en dus nu ook in toenemende mate in auto’s. Alle apps die 

op de Blackberry werken werken op QNX en men is bijna zover 

dat ook alle Android apps erop kunnen draaien. Overigens zijn 

ook Apple, Google en Microsoft zeer actief op het front van In Car 

applications, omdat men dat ziet als een nieuwe groeimarkt. Er is 

in deze markt nog nauwelijks sprake van enige standaardisatie. 

Iedereen wil dat zijn systeem de standaard wordt. 

HTML5

Hoewel formeel geen operating system 

is er een nog steeds groeiende sup-

port voor HTML5. De applicaties die de 

browser alleen gebruiken zijn veel minder afhankelijk van het on-

derliggende operating system. 

Opvallend was dat de meeste chipfabrikanten in hun specifica-

ties alle genoemde operating systemen ondersteunen. Op diver-

se stands van chipbakkers (Qualcomm, Mindspeed, Freescale, 

etc.) was dat te lezen aan de specs van de chips.

De conclusie is dus dat Android en IOS nog steeds de plat-

MOBIELE OPERATING SYSTEMEN 

Windows

Er waren diverse Nokia telefoons te zien 

met Windows als operating systeem. 

Ook een paar andere hardware leveran-

ciers kwamen met Windows phones, 

maar er is zeker nog geen sprake van 

enige bedreiging van de hegemonie van Android of IOS. Met eni-

ge bijzondere aandacht bekeken we de Nokia met Android OS, 

maar met Windows look. Het verkoopargument is dat ook alle 

Android programma’s erop draaien, maar hij kon ons en velen 

met ons niet enthousiast maken.

Android

Wereldwijd draait inmiddels bijna 80% 

van alle smartphones op Android. Er is 

sprake van grote marktdominantie, om-

dat iedere hardware fabrikant start met 

een Android telefoon. Er zijn inmiddels 

meer dan 1 miljoen apps voor Android 

op de markt. Het streven van Google is elke nieuwe versie van 

Android veiliger te maken. Uiteindelijk wil men uitgebreide en-

cryptie en two factor authenticatie gaan toepassen.

Firefox

Omdat Android zo’n dominantie heeft 

komen er Linux achtige alternatieven, 

zoals het redelijk succesvolle Firefox. In 

samenwerking met tientallen operators en hardware fabrikanten 

zijn er inmiddels zo’n 20 soorten Firefox telefoons op de markt. 

Echter bijna uitsluitend low cost en niet in West-Europa op de 

markt. 

Ubuntu

Ubuntu toonde zijn eerste twee tele-

foons op het MWC. Na de mislukking 

van medio vorig jaar om 32 miljoen dol-

lar te vergaren via crowdsourcing is Canonical zelf aan de slag 

gegaan met een tweetal hardware fabrikanten, die de twee te-

lefoons gaan maken. Het sterke punt van Ubuntu is dat op alle 

platformen, server, desktop, laptop, settopbox en smartphone 

hetzelfde image OS gebruikt wordt. Men heeft een advisory 

group verzameld rondom de Ubuntu smartphone met een aantal 

zeer grote operators als lid. 

De telestick software zou dus theoretisch zo op de Ubuntu smart-

phone moeten kunnen draaien. Over enkele maanden kunnen 

we de telefoons gaan testen en kijken of dit iets voor defensie is. 



52 INTERCOM 2012-4

tot 50x sneller
      tot 10x meer info op uw smartphone 

DATA COMPRIMEREN 
Veel bestanden kunnen worden gecompri-
meerd. Zo haalt het bekende WINzip bij 
Offi ce bestanden vaak een reductie van 2x 
(of meer). SatCom optimizers gebruiken een 
beter algoritme dan WINzip en proberen 
alle bestanden te comprimeren. Bestanden 
komen zo vaak al 2x sneller aan.    

DATA CACHEN 
Naast compressie cachen SatCom optimi-
zers alle Data. Eerder verstuurde Data wordt 
dus niet weer verstuurd, maar komt uit de 
(lokale) cache. Voordelen: Informatie is 
sneller beschikbaar en de link wordt min-
der belast. Informatie wordt hiertoe voor 
zien van Labels. Bestanden van bijv. 1Mb 
worden zo ineens 5-8bytes! Maar wat als de 
Data is veranderd? Naast een Label voor de 
complete File, wordt de File ook opgedeeld 
in stukjes, die ieder een uniek Label krijgen. 
Op deze manier worden “alleen de delta’s 
verstuurd”.  

TCP ACCELERATIE 
Het TCP protocol is al lang geleden bedacht, 
in de tijd van analoge modems. Het protocol 
is niet optimaal voor verbindingen met een 
hoge Roundtrip tijd (pakket transport tijd 
heen en terug). Moderne WAN Optimizers 
compenseren de beperkingen van TCP vol-
ledig zodat men het maximale uit de ver-
binding krijgt. 

APPLICATIES PRIORIZEREN 
Applicaties kun je onderverdelen in real time 
(VoIP), bijna real time (Citrix), bedrijf kri-
tisch (SAP) enz. Dit mechanisme kennen we 
al lang als “Quality of Service”. WAN-acce-
lerators kunnen dit ook, alleen veel fi jnmazi-
ger en eenvoudiger te managen. Vanuit een 
Central Management ‘push’ je de applicatie 
onderverdeling in één keer naar alle locaties. 

CHATTY APPLICATIES 
Stel u bent ingelogd op een Remote fi leser-
ver. U dubbelklikt een MS-Word document. 
Het bekende CIFS-protocol (van Microsoft 
Windows) heeft echter 30-70 Roundtrips 
nodig voordat de File begint te laden. Bij een 
SatCom verbinding vergaan dus tientallen 
kostbare seconden. WAN-accelerators knip-

pen de verbinding op in 3 stukken: LAN– 
WAN – LAN. De remote accelerator stelt 
zich op als Server en stelt de benodigde 
vragen die hij vervolgens naar de centrale 
Accelerator stuurt. Die stelt zich op als PC 
en communiceert met de Server. Het gevolg: 
Als na slechts enkele Roundtrips wordt de 
eerste Data verstuurd.

WAN-OPTIMALISATIE
Met Riverbed®, de marktleider op het gebied 
van WAN-optimalisatie, kunnen organisa-
ties succesvol en op intelligente wijze stra-
tegische initiatieven implementeren zoals 
virtualisatie, consolidatie, cloud computing 
en disaster recovery, zonder de applicatie-
performance te beïnvloeden. Riverbed helpt 
organisaties bij het bouwen van een snelle, 
passende en dynamische IT-architectuur die 
in lijn staat met de zakelijke behoeften van 
organisaties. Meer informatie over Riverbed 
(NASDAQ:RVBD) is te vinden op www.
riverbed.com 

UITVOERINGEN 
De meest voor de hand liggende uitvoering 
is LAN-LAN. Een remote vestiging met 
een LAN wordt gekoppeld met een Cen-
trale Locatie (Datacenter). De Accelerators 
zijn in dit geval Appliances, zeg maar Zware 
Servers, waarvan de kleinere slechts 18 x 30 
x 42 cm is. 

STEELHEAD MOBILE 
Als er op de remote locatie slechts één PC 
staat, dan volstaat het een software accelera-
tor op die PC te installeren. Deze communi-
ceert met de Centrale accelerator. De Soft-
ware accelerator is leverbaar voor Windows, 
Apple Mac én Androïd (binnenkort iPad)

VIRTUALISATIE 
Uiteraard zijn alle Steelheads ook virtueel le-
verbaar (VMware). Naast virtuele Steelheads 
zijn er tevens Riverbed appliances beschik-
baar waarop men VMware (ESX) hosts kan 
draaien en centrale opslag virtueel op remote 
beschikbaar kan stellen. 

SCPS 
Door de overname van Skipware kan de Ri-
verbed Steelhead ook gebruik maken van 
het Space Communications Protocol Specifi  
cations (SCPS), Waardoor vooral SatCom 
profi teert van een duidelijke hogere throu-
ghput. SCPS is een volledig compatible 
variant van TCP, ontwikkeld door NASA 
en DoD. 

RESULTATEN 

US Army: 
Datareductie van 10-15x op het Welfare ver-
keer. Peak-troughput van 500-600Mbps op 
een 20Mbps SAT-link. 2,2Tb werd 166Gb! 

US Navy USS IWO JIMA: 
C/X/Ku Band Satellite (530-740mS laten-
cy): 36-uur werd 3 minuten! CITRIX 3x 
compressie met signifi cant betere en consi-
stente responsetijden! 

Republic of Korea Navy: 
256Kbps Sat-link werd 1Mbps effectief! 
Subsea7 (seabed-to-surface engineering) 
CIFS: 12x sneller http: 24x sneller 
SAP: 5-50x versnelling!

De Nederlandse Defensie maakt steeds meer gebruik van IT, niet alleen voor operationele taken (SAP, maar ook tactisch, denk 
aan PROMISE). Communicatie is daarbij ‘key’. Dit is op een Kazerne vaak geen probleem, er is glasvezel voorhanden. Voor 
kleinere locaties, locaties ‘ver weg’ of SatCom-verbindingen geldt dit niet. Er moet steeds meer informatie worden uitgewis-
seld via ‘dunne’ verbindingen. Dé oplossing om meer informatie via dezelfde verbinding te versturen is de WAN-optimizer.

IPKNOWLEDGE
IP Knowledge is marktleider op het ge-
bied van Communicatie Optimalisatie en 
betrokken bij vele SatCom projecten bij 
US-Navy, Bundeswehr, Australian Army 
en NATO. Daarnaast werkt IPknowledge 
voor vele (Nederlandse) Multinationals. 
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www.ipknowledge.net of e-mailen naar 
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is de beschikbaarheid van LTE-direct in 

toekomstige LTE releases. Hoewel func-

tioneel iets anders dan Tetra geschiedt de 

call set up initieel via centrale systemen. 

Dit biedt de mogelijkheid van directe user 

to user communicatie zonder tussen-

komst van de Cell Tower. Met name in 

defensie- en OOV-applicaties kan dit zeer 

interessant zijn en begint e.e.a. te lijken 

op Tetra functies. Overigens zijn er ook 

LTE oplossingen met nagenoeg de volle-

dige Tetra functionaliteit beschikbaar, van 

o.a. Huawei. Diverse leveranciers zijn be-

zocht en bijna allemaal bieden ze appara-

tuur die in meer of mindere mate gebruikt 

kunnen worden in de ‘vrije’ LTE band op 

1800 MHz in Nederland of op de 2,6 GHz 

band, die we als defensie voor proef van 

ZIGGO mogen gebruiken. LTE op vele 

andere banden is ook beschikbaar en 

opvallend is dat de opkomst van TDD 

LTE. TDD wil zeggen dat in een band zo-

wel upstream als downstream wordt ge-

combineerd. Dit in tegenstelling tot FDD, 

waarbij twee gescheiden banden nodig 

zijn, een voor het upstream en een voor 

het downstream verkeer. Met name China 

Mobile geeft wereldwijd een enorme push 

aan TDD omdat dat in China veel meer 

gebruikt wordt. Voor militair gebruik is 

mogelijk TDD ook een goede oplossing. 

Er zijn ook vele pico en femto cel syste-

men te koop. Ook hier loopt Korea voorop 

met de meeste uitgebreide implementa-

ties van LTE femto cellen. KT telecom en 

SK telecom gebruiken dit zeer uitgebreid. 

Vele tienduizenden femto cellen zijn in 

gebruik van verschillende (Koreaanse) le-

veranciers. Een voorbeeld is de firma 

formen of choice zijn, dat Microsoft ver-

woede pogingen doet runner up te wor-

den, maar dat Firefox in feite de meest 

succesvolle runner up is en dat QNX 

onverwacht een grote aantrekkingskacht 

heeft voor zeer betrouwbare omgevingen. 

Met name QNX zou voor fault tolerant de-

fensietoepassingen wel eens interessant 

kunnen zijn, omdat vele autofabrikanten 

ook die kant opgaan. Zodra er Android 

apps op QNX gedraaid kunnen worden 

zou dat eventueel een fault tolerant alter-

natief kunnen zijn. 

NETWERK CORE 
APPARATUUR
HSS, EPC, IMS, V(irtual), etc.

Door tientallen leveranciers werden core 

netwerksystemen aan de man gebracht. 

De twee firma’s die wereldwijd het groot-

ste marktaandeel hebben zijn Ericsson en 

Huawei. Samen beheersen ze 80% van 

de markt. Op de stand van Ericsson wa-

ren tientallen interessante demo’s te zien, 

van lantaarnpalen functionerend als ba-

sestation tot radio dot systemen waarin 

men pico cellen zo groot als een kleine 

gevulde koek met ethernet connectie 

toonde. De trend is dat alle specialisti-

sche hardware die men in het verleden 

gebruikte voor de core radio systemen 

wordt vervangen door een cloud based 

(open stack) onderlaag, die schaalbaar is 

door er gewoon eenvoudige Intel servers 

bij te plaatsen. Ook IMS is als gestandaar-

diseerde architectuur door bijna iedereen 

geaccepteerd. Een firma als Mavenir doet 

het heel goed in de IMS markt. Men levert 

voor bijna alle carriers de Volte oplossing. 

Naast Mavenir zijn alle leveranciers bezig 

hun systemen geschikt te maken voor 

open stack. Dus hieruit kan een conclusie 

getrokken worden: De Defensie interne 

cloud moet gebaseerd zijn op het open 

source open stack platform, omdat wer-

kelijk alle leveranciers van software bezig 

zijn dit platform te omarmen. Overigens is 

de meest gebruikte Linux distributie voor 

open stack gebaseerd op Ubuntu. 

Naast deze zeer grote leveranciers van 

core netwerk systemen zijn er zeker een 

tiental kleinere niche spelers op dit vlak, 

die allen min of meer dezelfde functi-

onaliteit bieden voor met name rurale 

omgevingen als olie en gas, defensie, 

OOV, afgelegen gebieden, schepen, etc. 

Te noemen hierbij zijn firma’s als Polaris, 

Quortus, NEC, Airspan, Juni. De con-

clusie is dat er vele alternatieven zijn om 

autonome LTE netwerken te creëren van 

10 tot 100.000 gebruikers. Deze firma’s 

richten zich op deze markt, die de grote 

spelers als Ericsson laten liggen. Voor de-

fensie is hier dus keus genoeg, al hebben 

veel van deze leveranciers geen vertegen-

woordiging in Nederland. 

NETWERK RADIO-
APPARATUUR 
Enode B, Femto cell, Pico Cell, 

Airspan, Polaris, Athena, JUNI 

De vruchten van de standaardisatie in-

spanningen van de 3 GGP die de LTE 

standaarden heeft vastgelegd worden 

vooral zichtbaar bij de aanbieders van 

(LTE) radio-apparatuur. Vele tientallen be-

drijven bieden gestandaardiseerde radio-

systemen aan. De eNode B wordt door 

velen ondersteund, met LTE versies vanaf 

release 8 tot en met 10. Iedereen heeft 

de volgende LTE releases (11, 12, 13) op 

de roadmap staan, waarmee multicarrier 

aggregation (=optellen signalen van ver-

schillende basestations) ter beschikking 

komt. (4x4 en 8x8, d.w.z. 2 tot 4x meer 

capaciteit vanuit dezelfde bandbreedte, 

maar met 4 of 8 antennes.) Een andere 

voor defensie interessante ontwikkeling 
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Juni, die voor een aantrekkelijke prijs een volledige HSS, EPC, 

femto cel oplossing biedt schaalbaar tot 10 duizenden femto cel-

len in de 1800 MHz LTE band die in Nederland is vrijgegeven. 

De firma Airspan biedt zeer robuuste systemen die gebruikt kun-

nen worden in zeer koude of warme omstandigheden. Ook deze 

firma is gespecialiseerd in systemen tot 100.000 gebruikers en 

kan een prima oplossing voor defensie/OOV zijn.

Antennes, Wifi Beam forming, 5G 
beamforming, Ruckess, Galtronics Israël
Op antennegebied zijn er ook de nodige ontwikkelingen. In de 

5G specs worden onder andere beam forming antennes gestan-

daardiseerd in diverse frequentiebanden. Er worden in feite elek-

tronisch gestuurde richtantennes in toenemende mate gebruikt. 

Bijvoorbeeld Ruckess wireless heeft een antenne array voor wifi 

waarmee maximaal 4096 verschillende beams gemaakt kunnen 

worden per sector antenne. Elke gebruiker krijgt hierbij zijn ‘ei-

gen’ beam waardoor de onderlinge beïnvloeding door storingen 

enorm wordt teruggedrongen. Ruckess heeft hiermee vooral 

succes in stadions en op stations waar massa’s mensen plotse-

ling een wifi signaal willen hebben als men bv. de trein uitstapt. 

Het nadeel van de Ruckess oplossing is dat het alleen om het 

zendsignaal gaat en niet om het ontvangstsignaal.

Dit is wel opgelost door de Israëlische firma Galtronics die tot 16 

beams uit een acces sector laat komen waardoor men zeer grote 

gebieden kan voorzien van wifi, maar ook met heel veel gebrui-

kers op een kleine oppervlakte. Met hun kleine array bereikt men 

een gain in alle richtingen van 9 dB (= factor 8 hogere zend- en 

ontvangstgevoeligheid) en met hun carrier grade apparaat be-

reikt met zelfs 16 dB (= factor 40). Er is thans ook een ontwikke-

ling om beamforming toe te passen in de handsets. De smartp-

hone heeft een elektronische richtantenne die tot 6 dB gain kan 

geven, hetgeen bij massale toepassing grote verbetering in de 

ontvangstkwaliteit van mobiele netwerken kan betekenen.

OTT-spelers, Facebook, WhatsApp, Viber, 
RCS ontwikkelingen
Op het congres waren weer vele Over The Top-spelers (OTT) 

aanwezig. De belangrijkste waren de CEO van Facebook, Mark 

Zuckerberg en de CEO van WhatsApp, Jan Koum.

Facebook ging door op de trend van vorig jaar waarin men 

aankondigde overeenkomsten gesloten te hebben met wel 20 

operators. Hierbij is dan de deal dat Facebook een tarief betaalt 

voor het datagebruik van de Facebook gebruikers. Dus een ge-

bruiker die Facebook gebruikt belast hiermee niet zijn databun-

del. Zuckerberg deed een beroep op met name de operators in 

de ontwikkelingslanden om gratis Facebook aan te bieden. Dit 

initiatief staat bekend onder internet.org (Internet.org is a global 

partnership dedicated to making internet access available to the 
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Joyn is de invulling van RCS standaarden 

en levert de services: 1:1-chat, group 

chat, MSRP file sharing en video sharing 

(gedurende een circuitgeschakelde ver-

binding), HTTP file sharing, location sha-

ring, group file sharing, en andere capabi-

lities als store and forward. 

Dit is het ‘gestandaardiseerde’ antwoord 

van de mobiele operators op de hege-

monie van WhatsApp, Viber, Telegram en 

KaKoo. Er komen steeds meer operators 

die RCS 5.2 implementeren, waaronder 

Vodafone en T-Mobile, maar het blijft de 

vraag of men in staat is de bovenge-

noemde OTT-spelers naar de kroon te 

steken. Qua standaardisatie zou het voor 

defensie te overwegen zijn om RCS als 

standaard te adopteren, omdat het een 

internationale standaard is en verder ko-

men er in toenemende mate leveranciers 

die programma’s gaan schrijven op de 

genoemde standaard. 

Applicatieontwikkeling
HTML5, AppMachine (Heerenveen), 

Firefox Webos, Intel, ARM, Trustzonic

Trustzonic heeft een apart plekje onder 

de app makers. Het is een bedrijf dat 

ontstaan is uit samenwerking tussen Ge-

malto, G&D en ARM en richt zich volle-

dig op veilige apps in de ARM Trustzone. 

ARM trustzone is de oplossing die door 

ARM geboden wordt om applicaties op 

de smartphone veiliger te maken. O.a. 

Samsung KNOX maakt gebruik van de 

trustzone. 

Er was een complete hal van het MWC 

gewijd aan app ontwikkelingen en ont-

wikkelaars. Dit strekt zich uit van het ont-

wikkelen van apps direct op de hardwa-

re van de chip vendors als Freescale en 

Mindspeed, maar ook Intel en ARM, tot 

het high level genereren van code door 

een app generator ,die in een klap dezelf-

de applicatie genereert voor in ieder ge-

val IOS en Android, maar in toenemende 

mate ook voor Windows. Bij HTML5 is 

dit probleem kleiner, want een goe-

two thirds of the world not yet connec-

ted.) Facebook zou dan een deel van de 

rekening willen betalen. Dit geldt uiteraard 

ook voor WhatsApp, dat zoals bekend nu 

onderdeel van Facebook is geworden – 

na betaling van 19 miljard dollar. In feite 

gaan hiermee de OTT-spelers meebeta-

len aan de investeringen in infrastructuur 

die de operators moeten doen voor 4G 

LTE netwerk upgrades. De TELCO’s de-

den wederom een klemmende oproep 

aan overheden om de regelgeving zoda-

nig te veranderen dat de (investerings-)

rekening ook bij de OTT-spelers gelegd 

kan worden. 

Jan Koum vertelde dat hij binnenkort ook 

voice gaat bieden via WhatsApp. Men 

heeft er anderhalf jaar aan gewerkt om 

er een goede kwalitatieve dienst van te 

maken. Gezien het enorme gebruik van 

WhatsApp (450 miljoen gebruikers) is dit 

werkelijk de laatste doodsteek van het 

verdienmodel van operators als KPN, 

omdat men dan helemaal niet meer gaat 

verdienen met bellen en SMS-en. Jan 

Koum complimenteerde de CEO van de 

Tele2 groep, die aankondigde in al hun 

abonnementen in 10 landen (waaronder 

Nederland) uitsluitend de databundel in 

rekening te brengen. Bellen en SMS-en 

worden ‘gratis’, ze gebruiken alleen data 

uit de databundel. In Nederland is onlangs 

het eerste abonnement van Tele2 geko-

men dat deze uitspraak onderstreept. 

Voor 25 euro heeft men onbeperkt bellen 

en SMS-en en een databundel van 1 gi-

gabyte per maand.

Veel operators zijn lid van het Joyn con-

sortium en die zijn de supporters van het 

RCS (Rich Communication Services) initi-

atief. Dit initiatief beoogt het creëren van 

open standaarden t.b.v. de onderlinge 

communicatie: RCS For consumers. “It 

has the potential to combine voice and 

SMS with instant messaging or chat, live 

video sharing and file transfer across all 

devices and networks”.

“Er worden in 
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fabriek voorzien van een niet verwijderbare sim-kaart. Hierop 

staat een zogenaamd bootstrap besturingssysteem dat geleverd 

word door de sim-kaart leverancier (G&D, Gemalto, Oberthur).Op 

het moment dat het apparaat in de winkel is verkocht wordt de 

operator naar keuze geladen op de sim-kaart. Tijdens de levens-

duur van de kaart en het apparaat kan gewisseld worden van 

operator. Dit proces duurt ca. 1 minuut. Deze ontwikkeling sluit 

uitstekend aan op de ideeën die leven rondom de eigen defensie/

OOV sim-kaart. 

De extra security features, die wij op de sim-kaart willen heb-

ben zoals Mobile PKI kunnen zo geleverd worden door de diver-

se sim-kaart fabrikanten. Er zijn zelfs al EAL4+ gecertificeerde 

sim-kaarten voorhanden. De operators positioneren de embed-

ded sim-kaart vooral voor de M2M industrie, maar navraag bij 

alle sim- kaart leveranciers leverde het resultaat dat er geen enkel 

verschil is in technische zin tussen een gewone sim-kaart en een 

embedded sim-kaart. Het wisselen van operator zonder vervan-

ging van sim-kaart is technisch geen enkel probleem en er is 

geen verschil tussen beide varianten. In beide situaties moet de 

MNO er wel aan mee willen werken. 

Gezien de relatief hoge mate van beveiliging die mobiele netwer-

ken bieden op het gebied van gebruikers authenticatie is er in de 

derde wereld een groeiende markt om betalingen te doen via de 

mobiele telefoon zonder de tussenkomst van banken. In Afrika 

heeft men TIGO en in Azie Kakao, die beiden money transfer 

bieden zonder dat mensen een bankrekening hebben. Op zich 

de app geschreven in HTML5 kan draaien op alle platformen en 

brouwers die HTML5 ondersteunen. Dat zijn er inmiddels zeer 

veel geworden. Dus de keus door defensie om te standaardi-

seren op HTML5 waar dat mogelijk is, is beslist geen verkeerde 

keus geweest. Ook het Firefox Web OS gebruikt HTML5 als stan-

daard ontwikkelomgeving. Naast de gewone app ontwikkeling 

is er in toenemende mate ook ontwikkeling op het gebied van 

netwerkprotocollen zoals de 802.11p standaard. Deze standaard 

is ontwikkeld voor snel rijdende auto’s die met elkaar in millise-

conden moeten kunnen communiceren. 

Een interessante Nederlandse firma was de firma AppMachine uit 

Heerenveen die een app platform heeft waarmee je tegelijk in drie 

platformen code genereert, en men heeft ook een interessant 

onderhoudsmodel. Voor 49 euro per maand wordt een app door 

hun bijgehouden als de releases van het OS wijzigen. 

Tot vijf Android en IOS releases terug onderhoudt men de app in 

de diverse app stores. Alles is gratis tot het moment dat je besluit 

een app te publiceren in de app stores. Dan gaat het maandelijks 

onderhoudsbedrag in. Men doet dit ook voor HTML5 applicaties, 

voor 19 euro per maand.

Sim-kaart ontwikkelingen
Embedded SIM alliance, Gemalto, Gieseke en Devrint, 

Oberthur 

Op sim-kaart gebied zijn er zeer veel ontwikkelingen. De em-

bedded sim-kaart is doorgebroken en alle grote operators on-

dersteunen deze. Een apparaat (auto, tablet, etc.) wordt in de 
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vormt dit (nog) geen bedreiging voor het 

westerse banksysteem, waar iedereen 

een bankrekening heeft, maar als e.e.a. 

enorm aanslaat wordt het moeilijker voor 

banken om hun toegevoegde waarde aan 

te tonen in het geldverkeer. Op termijn 

zou dit een bedreiging voor de banken 

kunnen betekenen. 

Security Smartphones, 
KNOX 2.0
Op de beurs waren vele smartphone se-

curity systemen te zien. De belangrijkste 

aankondiging voor defensie was wel die 

van Samsung KNOX 2.0. In het systeem 

zijn veel verbeteringen aangebracht (snel-

lere provisioning, geen noodzaak meer 

van wrappen van apps, multiple VPNs 

(dus VPN per app) mogelijk). Op dit mo-

ment is nog niet te voorspellen of men 

volledig aan de eisen voldoet voor een se-

curity classificatie door het NBV. Er is een 

nauwe samenwerking met diverse MDM 

leveranciers als Airwatch, Mobile Iron en 

SOTI. Zonder deze connectie kan het se-

curity systeem niet functioneren. Naast 

KNOX waren er ook andere systemen. Te 

noemen valt GOOD, dat bij de vele over-

heidsdiensten in gebruik is en ook Citrix 

en VMware hebben hun eigen imple-

mentaties. Alle MDM partijen, waaronder 

Samsung, proberen elkaar af te troeven 

door steeds meer nieuwe features aan te 

bieden die het BYOD CYOD gedachten 

goed ondersteunen. Daarnaast ontstaan 

steeds nieuwe samenwerkingsverbanden 

in de MDM markt, waarvan o.a. Gartner 

zegt dat hij zeker nog niet volwassen is. 

Een nieuwe speler was een Chinees be-

drijf dat een dual OS telefoon op de markt 

brengt genaamd 960 Dual OS. Dit sys-

teem bestaat uit twee Android kernels die 

op dezelfde hardware draaien. 

De ene kernel is volledig vrij te gebruiken 

door de eindgebruiker, terwijl de andere 

kernel volledig beheerst wordt door de 

security afdeling van een bedrijf. Men 

kan hier alle security settings centraal 

regelen. Voor de eindgebruiker is dit een 

redelijk klantvriendelijke oplossing omdat 

men nauwelijks last heeft van de security 

maatregelen van het bedrijf. Men beweert 

dat er geen onderlinge besmetting kan 

plaatsvinden vanuit de privé omgeving. In 

de verte lijkt deze aanpak op de Black-

berry 10 oplossing. Omdat het een onbe-

kend Chinees bedrijf is acht ik de kans op 

goedkeuring in Nederland niet zeer groot. 

Mogelijk zou een oplossing m.b.v. een 

Trustzonic app in de Trustzone hier een 

oplossing kunnen geven. 

Shared spectrum 
Wederom was er aandacht voor het sha-

red spectrum gebruik. Blijkbaar wordt er 

thans in de omgeving van München in 

Duitsland een proef genomen met shared 

gebruik van het 2,3 GHz spectrum. 

Dit spectrum is in gebruik bij defensie, 

maar het gebruik is beperkt. Drones ge-

bruiken deze band bijvoorbeeld voor het 

oversturen van video. Binnen 30 secon-

den tot 1 minuut kan het spectrum nu 

vrijgemaakt worden voor militair gebruik 

binnen bepaalde geo locaties. Men is al 

ver met de techniek. De commerciële ge-

bruikers worden er uitgegooid als er mili-

tair gebruik noodzakelijk is. NSN is samen 

met Qualcomm hier druk mee bezig. 

Conclusies
Er zijn vele conclusies te trekken, de be-

langrijkste zijn de architectuur conclusies. 

Uit de vele gesprekken en discussie met 

leveranciers in de mobiele wereld zijn de 

volgende standaarden naar voren geko-

men, die ook voor defensie heel belangrijk 

zijn en waar we op zouden moeten stan-

daardiseren.

- LTE als draadloos protocol met de 

eNode B als radio systeem;

- Open Stack als open source cloud 

platform;

- RCS, (Rich Communication System) 

als standaard voor client functies als 

IM, Chat, video, etc.;

- IMS als system architectuur voor vaste 

en mobiele omgevingen; 

- HTML5 als standaard voor apps op de 

smartphone en 

- Android is het meest gebruikte mobie-

le (open) operating system. 

Dit verslag is tot stand gekomen met 

bijdragen van Ferry Sarneel (KIXS),  

Yasin Bozkurt (VAM), Teco Boot (Promi-

se), Paul de Rop (OPS) en Teus van der 

Plaat (KIXS). 
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De generaal zei dat hij het zeker ging lezen; Verbindelaars 

moeten zich dus voorbereiden op controlevragen. 

Niet alleen omdat hij zeer geïnteresseerd is in (militaire) 

geschiedenis, maar ook omdat C2 en C2-ondersteuning 

steeds belangrijker worden. 

Hij zei verder dat het een goed initiatief was van deze  

actieve vereniging. Hij is in de laatste vier jaar twee keer 

spreker geweest op een symposium van de VOV, een  

keer als PC-LAS en een keer als C-LAS.

Het boek ‘Anders en Beter’ is verkrijgbaar via de Histori-

sche Collectie Verbindingsdienst.

Op 1 mei jl. is door de voorzitter en vice-voorzitter  

van de VOV de uitgave ‘Anders en Beter’ overhandigd 

aan luitenant-generaal Mart de Kruif, Commandant 

Landstrijdkrachten.



Op 20 februari werd de jaarlijkse VOV-social gehouden. 

Tijdens deze social presenteerde kol b.d. Geerlof Kanis de 

VOV-uitgave ‘Anders en Beter’, met als subtitel ‘De Verbin-

dingsdienst in verandering, van transmissie naar ondersteuning 

commandovoering’ en overhandigde hij het eerste exemplaar 

aan de voorzitter van onze vereniging, kol Frank Peersman.

vov-social in beeld
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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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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...”
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en staven, maar veelal toegepast op ho-

gere stafniveaus en tijdens inzet in inter-

nationaal verband. Bij deze oefening kon 

dat ook tussen de teams en het bataljon. 

Ook de brigade beschikte over deze fa-

ciliteit in combinatie met 44 JWF en 43 

RHvB. Probleem hierbij is dat er gecom-

municeerd wordt tussen twee verschil-

lende rubriceringsniveaus: de brigade op 

niveau secret en de overige eenheden 

op niveau confidentieel. Daar moet soft-

ware voor worden ontwikkeld en die was 

in de Verenigde Staten beschikbaar via 

het bedrijf Trident. Helaas lukte het niet 

de exportvergunning tijdig te verkrijgen. 

Daar we hier aan een oefening deelne-

men was het secret-niveau in werkelijk-

heid confidentieel en daardoor werd het 

technisch mogelijk met toestemming  

van de beveiligingsautoriteit de twee ver-

schillende niveaus te koppelen.

Video teleconferencing (VTC)
Een andere wens van de gebruikers 

was de mogelijkheid om een video- 

Van 17 tot 25 februari vond in de provin-

cie Friesland de oefening Dutch Bison 

plaats o.l.v. C-43 Mechbrig. De belang-

rijkste spelers in deze oefening waren 44 

Pantserinfanteriebataljon Johan Willem 

Friso (44 JWF) en 43 Brigadeverkennings- 

eskadron Regiment Huzaren van Boreel 

(43 RHvB). Onder de noemer Purple 

Nectar ondersteunde het Kennis-, Inno-

vatie, Experimenten- en Simulatiecentrum 

(KIXS) deze oefening met zes experimen-

ten, die alle ten doel hadden de situatio-

nal awareness van commandant, staf en 

eenheden te verbeteren. 

Naast de experimenten werd een expo- 

sitiehal ingericht om elf demonstraties 

te laten zien aan gasten en gebruikers 

in de oefening over wat er speelt op  

het gebied van ideeën en projecten bij 

Defensie, bedrijven en kenniscentra.

Experimenten
In gemeenschappelijk overleg met briga-

de en bataljon werd gekozen voor een 

tiental experimenten. Door het verleggen 

van prioriteiten, bijvoorbeeld door de in-

zet in Mali en verkorting van de oefening, 

bleven daarvan zes experimenten over. 

Alle zes zullen hieronder kort worden  

besproken. 

Lay-out command post 44 JWF
De commandopost van 44 JWF, die zich 

in Heerenveen bevond, werd onder-

steund met het programma pixelnet van 

het bedrijf Visual Display Solutions. 

Hierbij werd een viertal relatief kleine 

schermen uitgereikt aan de bataljons- 

staf met daarop gemonteerd een smart 

beamer, die negen bronnen kan projec-

teren op de beschikbare schermen. Op 

elk gewenst moment en in vele vormen 

(video, foto’s, presentaties, documenten, 

kaarten enz.) kan de staf snel en gemak-

kelijk zijn omgeving presenteren om een 

betere situational awareness te creëren.
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kers zijn in bezit van de Purple Nectar-organisatie. 

Zowel 43 Mechbrig, 44 JWF, 43 RHvB als 200 Bevoorradings- en 

Transportbataljon maakten gebruik van deze eenvoudige tool om 

inzicht te krijgen in de actuele locatie van die elementen waarvan 

de commandant vond dat hij op de hoogte wilde blijven op de 

kaart. Wederom was de gebruiker zeer te spreken over deze tool 

die personen en voertuigen snel en doeltreffend op de kaart zet 

van welke organisatie zij ook zijn. 

Gateway NIMCIS-BMS
Het vijfde experiment mag een successtory worden genoemd.  

In de vorige Purple Nectar in september 2012 demonstreerde 

het Korps Mariniers een gateway voor spraak en C2-data tussen  

hun eigen battlefield managementsysteem NIMCIS en het bat-

tlefield managementsysteem (BMS) van het Commando Land-

strijdkrachten. 

Tijdens deze Purple Nectar was een peloton mariniers inge-

deeld bij de A-compagnie 44 JWF. Ze gebruiken de gateway  

integraal in de oefening om aan te tonen dat het systeem  

functioneert. De werking werd aangetoond, maar door het zeer 

beperkte gebruik van BMS door 44 JWF werd het systeem he-

laas niet zwaar belast.

 teleconferencing op te kunnen zetten tussen de bataljonscom-

mandopost (Heerenveen) en de teams op de andere locaties 

(Drachten, Bolsward en Veenhuizen). 

Met de open source software Jitsi was er niet alleen een spraak-

verbinding met het beeld van de spreker, maar konden op het 

beeldscherm tevens diverse soorten bestanden worden gebruikt 

om de communicatie te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een 

screenshot van een kaart om iedere gewenste situatie toe te 

lichten of een powerpoint-presentatie. Ook werd eenvoudig een 

flip-over achter de spreker neergezet om toelichting te geven bij 

bepaalde gebeurtenissen. 

Het was daarmee niet alleen een middel om te confereren, maar 

ook om in te zetten als middel t.b.v. parallelle planning tussen 

het bataljon en de teams, vooral als weinig tijd beschikbaar was.  

Het gebruik van dit middel was duidelijk nog geen gemeengoed. 

Voor velen werd het gezien als een middel voor commandanten, 

maar ook andere functionarissen moesten nog gaan beseffen dat 

ook zij de VTC konden gebruiken.

Blue force trackers
Tijdens deze Purple Nectar werd wederom uitvoerig gebruik ge-

maakt van de blue force trackers van de firma Cosetec. De trac-

Het Purple Nectar Team

Video teleconferencing, eenvoudig en doeltreffendPixelnet bij CP 44 JWF
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•	 Hyperion/discus

 Hyperion/discus is een lopend pro-

ject bij Defensie waarbij diverse sen-

soren, zoals de Squire-radar, geluid- 

sensoren en een Kylmar-camera, aan 

elkaar worden gekoppeld. Daarbij 

wordt het resultaat van deze sensor-

datafusie in ELIAS gepresenteerd.

•	 Virtuele	missiegebieden

 Populair gezegd: de stafkaart van de 

toekomst. Niet meer een platte kaart, 

maar een 3D-beeld van de omgeving 

met steeds beter wordende de-

Extended range BMS
Tot slot was er het verzoek om het be-

reik van het BMS te vergroten. Voor deze 

extended range werd een 23 meter hoge 

zogenaamde Salzgitter-mast ingezet om 

zorg te dragen voor een verdere reikwijdte 

van de dragende communicatielaag. 

Zoals eerder aangegeven was het gebruik 

van BMS beperkt. Om het effect van de 

mast toch te kunnen meten, werd samen 

met het bataljon een test uitgevoerd. 

Het resultaat was conform de verwach-

ting, de reikwijdte was tussen 25% en 

100% toegenomen. De variatie in de toe-

name is te wijten aan diverse omgevings-

factoren, zoals bijvoorbeeld bebouwing.

Demonstraties
Naast de integrale ondersteuning van de 

oefende eenheden, was er een bezoe-

kersdag georganiseerd. 

In een grote hal werden veertien ex-

postitiestands ingericht voor in totaal elf 

projecten bemand door kenniscentra en 

bedrijven die uitgenodigd waren om hun 

produkten te laten zien. Hiermee werd de 

zogenaamde gouden driehoek (Defensie, 

industrie en kenniscentra) in praktijk ge-

bracht. 

In totaal kwamen circa 170 bezoekers 

vanuit alle operationele commando’s om 

te luisteren naar presentaties over de op-

zet van de oefening en de ondersteunen-

de rol hierin van Purple Nectar. 

De gasten werden rondgeleid langs de 

diverse experimenten in de bataljons-

commandopost en kregen uitgebreid de 

gelegenheid om de stands te bezoeken. 

De experimenten die werden getoond 

waren:

•	 ELIAS

 ELIAS is de nieuwe C2-ondersteu-

nende applicatie van CLAS en ontwik-

keld door het JIVC dat in 2015 zowel 

ISIS, BMS, OpOrder-tool als Athena 

gaat vervangen. De laatste stand van 

zaken werd gedemonstreerd.

Koppeling	battlefield	management	system	van	het	CLAS	en	het	Korps	Mariniers

Blue force trackersysteem
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tailinformatie en resolutie. Het is te vergelijken met Streetview, 

maar dan vanaf verschillende hoogtes te bekijken, en snel 

aan te passen voor de specifieke situatie van een inzetge-

bied.

•	 Cyber	COP

 Een tool om de gebruiker inzicht te geven in de gevolgen van 

cyber attacks, met name gericht op de bewustwording bij het 

personeel en de effecten ervan.

•	 IN4STARS

 Verbeteren van de inlichtingenpositie en verhoging van de 

situational awareness ter ondersteuning van het commando- 

voeringsproces in joint operaties door het ontwikkelen van 

tools die het mogelijk maken grote hoeveelheden complexe 

en heterogene informatie te correleren, fuseren, exploiteren 

en uit te wisselen.

•	 MINE

 MINE is een nationaal technologieprogramma o.l.v. de ken-

niscentra NLR en TNO, vergelijkbaar met IN4STARS, maar 

dan meer gericht op het beschikbaar stellen van informatie 

aan de militair te voet en vice versa.

•	 Advanced	Vetronics

 Advanced Ventronics is een project van Thales waarbij di-

verse sensoren gekoppeld zijn in een Fuchs-voertuig die een 

gezamenlijk beeld geven van de omgeving.

•	 Bowman	van	General	Dynamics

 Het bedrijf was al aanwezig om te ondersteunen bij het expe-

riment met de koppeling tussen NIMCIS en BMS en liet hier 

de laatste ontwikkelingen zien op dat gebied.

•	 Touch	mii/leap	motion

 De multi-touch technieken zijn langzamerhand bij de mees-

te mensen gemeengoed geworden, zeker bij de jeugd. Deze 

tool geeft inzicht in de mogelijkheden anders om te gaan met 

informatie. 

 Als een team achter een multi-touch birdtable staat met op 

de tafel een digitale kaart kan gezamenlijk een analyse wor-

den uitgevoerd en actiepunten worden toegewezen door 

deze manueel naar elkaar toe te schuiven (swipen). 

 De spelers hebben inzicht in elkaars actiepunten en de status 

ervan. Een experiment om vooral met beelden informatie te 

delen en te beheren. 

 Een middel dat mogelijk het besluitvormingsproces kan on-

dersteunen door het te visualiseren tijdens de analyse van de 

eigen mogelijkheden van optreden, de geïntegreerde opera-

tieanalyse of een rehearsal.

•	 CP-lay-out	van	Visual	Display	Solutions

 Dit experiment werd gebruikt tijdens de oefening (zie expe-

rimenten). Het bedrijf Visual Display Solutions had ook een 

stand ingericht om toelichting te geven op het product.

De bezoekersdag mag een succes worden genoemd. 

De gasten waren enthousiast over de presentaties, rondgang 

Salzgittermast van 23 meter hoogte

en demonstraties. Ook de deelnemende kenniscentra, bedrijven 

en projectleiders waren zeer te spreken over o.a. de compacte 

opzet. Hierdoor zochten ze elkaar snel op, vooral als het ging om 

gelijksoortige projecten. 

Soms wisten ze niet van elkaars bestaan en werden afspraken 

gemaakt om activiteiten met en op elkaar af te stemmen. Al met 

al een steun in de rug van de organisatie die verdere ambitieuze 

plannen heeft voor 2015.

Way ahead voor Purple Nectar
Voor Purple Nectar 2015 worden de komende periode de eerste 

stappen gezet. De focus zal liggen bij ondersteuning aan een 

oefening waarin de samenwerking met Openbare Orde en Vei-

ligheid voorop staat in een joint omgeving; we zijn immers paars. 

Uiteraard zal de oefenende eenheid weer ondersteund worden 

met innovatieve technieken. Het innovatieplatform met demon-

straties zal breder worden uitgezet bij de industrie om hun be-

trokkenheid bij Purple Nectar te vergroten. Hierdoor worden 

bedrijven beter geïnformeerd over de wensen van Defensie en 



Tot slot
Purple Nectar wil zijn vleugels uitslaan 

naar internationale partners. De Duitsers 

zijn al uitgenodigd, maar daar willen we 

het zeker niet bij laten. Hopelijk kunnen 

we u volgend jaar berichten over de vol-

gende succesvolle stap voorwaarts.

Defensie kan beter gebruik maken van de 

kennis van het bedrijfsleven. 

Tevens zal getracht worden de aanwezige 

technische kennis op gebied van syste-

men meer te ontsluiten voor de gebruiker 

door deze te vertalen in functionaliteiten.

 Uitleg owi Schoenmaker bij de ‘Vetronices’ stand

Demo door maj Hulleman van touch mii
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In de oorlog van morgen moet Defensie opereren als  

één genetwerkte, slagvaardige en flexibele organisatie. 

Niet langer uitsluitend kinetisch, maar comprehensive.  

En ook in cyberspace. Dan moet alle noodzakelijke infor-

matie voor planning, voorbereiding en uitvoering van taken 

altijd beschikbaar zijn. Op tijd, op het juiste niveau en op 

maat. Dat vraagt om kwalitatief hoogwaardige C2-pro- 

cessen (Command & Control) en bijpassende systemen. 

Een C2-systeem bestaat uit mensen, machines, proce- 

dures en organisatievormen die commandovoering  

mogelijk maken. De ICT erachter noemen we C2- 

ondersteunende systemen.

Dr. Jan Willem Streefkerk & 

Dr. Antoine Smallegange – TNO 

visie op de c2-ondersteunende 
systemen van de toekomst
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een doel te bereiken dat door de hogere commandant is ge-

steld. 

3) Bevelvoering (Control) faciliteren: de commandant organi-

seert, dirigeert en coördineert de activiteiten van zijn eenhe-

den. 

De stand van zaken en de belangrijkste 
ontwikkelingen
In 1996 publiceerde het Amerikaanse ministerie van Defensie 

haar visie op het gebruik van geavanceerde C2-ondersteunende 

systemen: Joint Vision 2010 (Shalikashvili, 1996). In deze visie 

zorgt ICT voor real-time intelligence, beter situationeel begrip en 

een eenduidig operationeel beeld van het fysieke (slag)veld. In 

Nederland zijn C2-ondersteunende systemen ondertussen ge-

meengoed bij alle krijgsmachtdelen, net als bij de meeste coali-

tiepartners. Volgens een onderzoek door het CCRP (Command 

& Control Research Programme) presteren C2-organisaties voor-

al beter bij combat-operaties. Bij vredesoperaties, waarbij een 

mix van militaire eenheden en civiele partijen moet samenwer-

ken, is verbetering mogelijk. Wij zien drie trends die belangrijk 

zijn voor C2 in de toekomst. Ten eerste verschuift het traditionele 

kinetische optreden naar comprehensive optreden: samen met 

partners. Ten tweede is het optreden niet beperkt tot het fysieke 

slagveld, maar zal het zich uitstrekken tot in de digitale wereld: 

cyberoptreden. Tot slot zien we dat technologische trends en de 

bijbehorende maatschappelijke veranderingen steeds meer in-

vloed krijgen op organisaties (en dus op C2). 

In de moderne, comprehensive oorlogsvoering zijn het begrip 

van culturele verhoudingen, het opbouwen van duurzame re-

laties, het inrichten van logistieke infrastructuur en een langere 

politieke adem belangrijker geworden (Leonard e.a., 2010). Ope-

raties vinden steeds vaker plaats in coalitieverband, met nauwe 

interagency-relaties met andere landen en overheden, NGO’s 

en private partijen. De klassieke commandovoering alleen werkt 

hier niet meer. Een tweede trend is de groei van cyberoperaties, 

Op dit moment gebruikt Defensie allerlei verschillende operatione-

le en operatie-ondersteunende informatiesystemen, die meestal 

eilandstructuren vormen. Voor de operaties van morgen is meer 

nodig. De C2-ondersteunende systemen van de toekomst moe-

ten flexibel aanpasbaar zijn, zich richten op informatie-integratie, 

informatie op maat aanbieden, over voorspellend vermogen be-

schikken en collaboration building en effect assessment mogelijk 

maken. Defensie denkt natuurlijk al na over een nieuw C2-on-

dersteunend systeem in het kader van iCommand. In onze visie 

zal dit systeem echter niet de problemen van de eindgebruikers 

oplossen als dit wordt aangestuurd op de traditionele wijze van 

planning en verwerving. Sowieso is het de vraag of iCommand 

wel één systeem moet worden of dat het beter een configuratie 

van samenwerkende systemen kan zijn, die elk op hun eigen wij-

ze tot stand komen binnen een goed afgesproken kader.

TNO is als strategisch kennispartner voor Defensie bezig met 

het ontwikkelen van een visie op C2-ondersteunende systemen 

van de toekomst. In dit artikel geven we onze visie op de ken-

merken van deze systemen, de benodigde functionaliteiten, de 

kwalitatieve eisen en de technische ontwikkelingen die hierbij een 

rol spelen. Maar eerst kijken we naar de basisfunctionaliteit, de 

stand van zaken en de belangrijkste ontwikkelingen, en ook de 

uitdagingen die Defensie in de toekomst zal tegenkomen.

Basisfunctionaliteit
C2-systemen – gevoed door C2-ondersteunende systemen 

– hebben drie hoofdfuncties:

1) Situationeel begrip (Situational Awareness) creëren: weten 

wat er speelt op het gevechtsveld. Zonder dit geen goede 

planning, besluitvorming en bevelvoering. Die informatie moet 

kunnen worden verwerkt en gedeeld, zodat een Common 

Operational Picture (COP)  ontstaat, een gemeenschappelijk 

situationeel begrip door meerdere partijen. 

2) Planning en besluitvorming (Command) mogelijk maken: het 

beslisproces met betrekking tot de manier van optreden om 

“Een C2-systeem bestaat uit mensen, 
machines, procedures en organisatievormen 
die commandovoering mogelijk maken. 
De ICT erachter noemen we C2-ondersteunende 
systemen.”
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worden uitgevoerd. 

Hét C2-ondersteunende systeem van de 

toekomst dat alle mogelijke commando-

voeringsscenario’s ondersteunt is er nog 

niet. Bovendien kan een dergelijk sys-

teem ten koste gaan van flexibiliteit en 

aanpassingsvermogen, beide essentiële 

eisen voor Defensie. Wij zien meer in een 

verzameling functionaliteiten (diensten) – 

gedreven door gebruikersbehoeften en 

specifieke situaties – die flexibel kunnen 

worden gecombineerd tot grotere sys-

temen. Samen kunnen deze een groot 

deel van de toekomstige commandovoe-

ringsscenario’s (zowel comprehensive als 

cyber) ondersteunen. 

In plaats van blijven steken op het niveau 

van de algemene vereisten voor C2-on-

dersteunende systemen van de toekomst 

gaan wij uit van de gewenste functionali-

teiten. En de bijbehorende implicaties voor 

het ontwerp, de technologie, het proces 

en de organisatie zelf. Hiermee wordt een 

basis gelegd voor de C2-ondersteunende 

systemen van de toekomst. Wat zijn dan 

die functionaliteiten?

•	 Nieuwe	 functionaliteiten	 voor	 com-

prehensive en cyberoptreden: deze 

relatief nieuwe vormen van optreden 

vereisen nieuwe functionaliteit, zoals 

ondersteuning van opdrachtgerichte 

commandovoering, personalisatie en 

voorspellende modellen voor beslis-

singsondersteuning. De koppeling 

met ISR moet sterker worden. Orga-

nisatie- en communicatieafspraken 

zullen echter altijd nodig blijven.

•	 Flexibel:	open	innovatie	en	agile	voor	

versnelde ontwikkeling van syste-

men met verregaande personalisatie 

per groep, persoon, situatie of taak. 

Functies moeten direct beschikbaar 

zijn op het moment dat ze nodig zijn, 

met maximale gebruikmaking van 

open bronnen en civiele applicaties. 

De informatiebeveiliging staat maxi-

male persoonlijke vrijheid toe.

•	 Integraal:	 het	 ontwerp	 van	 toekom- 

stige C2-ondersteunende sys-

het infiltreren van computers, netwerken, 

software en internet om informatie en in-

lichtingen te vergaren en vijandelijke sys-

temen te beïnvloeden of uit te schakelen. 

Cyber is nu al de 5e dimensie in het mi-

litaire optreden, naast land, zee, lucht en 

space en zal dus ook het commandovoe-

ringsproces beïnvloeden. Dan de tech-

nologie. Smartphones, social media en 

apps zijn niet meer weg te denken. Men-

sen hebben de hele wereld beschikbaar 

in hun broekzak. Dat heeft ook invloed op 

de commandovoering. Militairen kunnen 

nu via apps ook zelf informatie verzame-

len. Informatie en functionaliteiten worden 

nu al geïntegreerd en contextafhankelijk 

aangeboden. Technologie kan daarmee 

steeds meer beslissingsondersteuning op 

maat bieden. De militair op het gevechts-

veld wordt hierdoor steeds meer zelfregu-

lerend en zelfsturend. De vaak traditionele 

systemen van Defensie blijven achter in 

deze ontwikkeling.

De uitdagingen 
Deze ontwikkelingen leiden in de nabije 

toekomst tot twee uitdagingen voor De-

fensie: de ondersteuning van comprehen-

sive en cyber¬optreden vraagt om pas-

sende C2-functionaliteit. Ook zal Defensie 

C2-functionaliteit sneller moeten adopte-

ren, wil men flexibel en effectief kunnen 

blijven optreden.

Defensie heeft nu meer rollen dan ooit: 

van gewapende machine tot coalitie-

bouwer, van precisiebom tot wereldwijde 

contra-terrorismestrijder, enz. In samen-

werking met andere partijen en in cyber-

space. Dit stelt nieuwe eisen aan de toe-

komstige C2-ondersteunende systemen, 

zoals functionaliteit voor het (samen)wer-

ken met meerdere actoren en factoren, 

informatie-integratie, informatie op maat 

(personalisatie) en beslissingsondersteu-

ning. De ICT-visie van Defensie berust nog 

altijd op grootschalige, dure systemen die 

tientallen jaren in bedrijf blijven. Maar de 

ontwikkelingen in nieuwe technologie ver-

lopen veel sneller (cycli van 1-2 jaar), net 

als de behoefte van Defensie aan nieuwe 

functionaliteit. Er is dus een veel flexibeler 

en kortcyclischer verwervings- en ontwik-

kelingsaanpak nodig. Verderop in dit arti-

kel komen we hierop terug.

 

De C2-ondersteunende 
systemen van de toekomst
We hebben nu gezien hoe de snelle 

ontwikkelingen in de technologie en de 

maatschappelijke adoptie ervan leiden tot 

de behoefte aan steeds nieuwe functio-

naliteit. Dat geldt zeker voor toekomsti-

ge operaties, die steeds vaker in continu 

wisselende samenwerkingsverbanden 



intercom | jaargang 43 | 244

bronnen kunnen worden gecombineerd tot een nieuwe verrijkte 

informatiebron, al dan niet van hogere kwaliteit.

C2-ondersteunende systemen hebben voor situationeel be-

grip de volgende afgeleide functionaliteiten nodig:

•	 Functionaliteit	 die	 breder	 inzicht	 geeft	 in	 andere	 dan	 alleen	

kinetische actoren en factoren, doelen en voortgang (de 

PMESCI-factoren: Politiek, Militair, Economisch, Sociaal, Cul-

tuur, Infrastructuur). Dit is een veel bredere insteek dan een 

Common Operational Picture (COP) bij de klassieke, meer 

kinetische commandovoering.

•	 Aanvullend	op	de	bredere	insteek	van	het	COP	dient	dit	COP	

ook cyber-aware te zijn. De commandant en zijn staf moeten 

zich bij hun afwegingen bewust zijn van cyberfactoren met 

een mogelijke impact op de missie. Er is een accuraat beeld 

van de huidige en toekomstige status van kritieke middelen 

(assets) in het cyberdomein.

•	 Personalisatie:	 op	 maat	 gesneden	 visualisaties	 en	 interfa-

ce-indelingen op basis van rol/expertise, missie, ervaring, enz. 

De diversiteit in het optreden en de toenemende specialisatie 

van troepen en samenwerking met partners op maat vragen 

hierom. Wel moeten het gedeelde begrip en de gedeelde SA 

temen is expliciet integraal, dus te gebruiken in wisselende 

contexten en organisaties. Dit aspect wordt hieronder verder 

verduidelijkt aan de hand van korte scenariofragmenten (in 

kaders), waarin we de toegevoegde waarde van een functio-

naliteit van het C2-ondersteunend systeem beschrijven. 

Op dit punt in ons betoog brengen we nog even de drie hoofd-

functies van het ondersteunende C2-systeem in herinnering: het 

ondersteunen van situationeel begrip, planning en besluitvor-

ming, en bevelvoering. Wat moeten de C2-ondersteunende sys-

temen van morgen hier gaan brengen?

Situationeel begrip
De kern van een goed C2-systeem is de kwaliteit, vorm en tijdig-

heid van de informatie die het overbrengt. Het moet niet alleen 

informatie geven over eigen troepen, maar ook over andere ac-

toren en factoren in en buiten de operatieomgeving, gevalideerd 

door de ISR-keten. Flexibiliteit en informatie-integratie zijn dan 

zeer actueel: de commandant moet zijn eigen set tools flexibel 

kunnen samenstellen, afhankelijk van de informatiebehoefte 

(Streefkerk e.a., 2013). De informatiestroom wordt alleen maar 

groter, complexer en diverser. Informatie-integratie moet zorgen 

dat voor, tijdens en na afloop van operaties meerdere informatie-

(Uit: PROMISE-scenario)
De TACCP beschikt over een optimaal beeld van het gevechtsveld. Op zijn tablet, die bij de TACCP tot secure is beveiligd, ziet  

C-TACCP de bijtrekkende eenheden zich verplaatsen over de weg en door de lucht. Hij kan zelfs, als hij wil, ieder voertuig 

zien bewegen, maar hij weet dat hij daar voorzichtig mee moet zijn. De neiging bestaat maar al te makkelijk zich dan met de 

situatie te bemoeien, terwijl hij weet dat hij slechts een digitale afspiegeling ziet van de realiteit. Ook geven de systemen hem 

een goed beeld van de PMESCI-factoren. De Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissence-module 

(JISTAR) van de TFC heeft een continue stroom aan digitale gegevens van UAV’s, HUMINT, EOV, satellietfoto’s, radargege-

vens, NAVO-inlichtingenbronnen en uit de interagency omgeving verwerkt en geanalyseerd. De resultaten worden visueel 

aangeboden op de diverse devices en continu ververst met nieuwe geanalyseerde gegevens uit de joint-combined intelligen-

ce database MAJIIC. De C-TACCP kan kiezen voor de gebruikelijke visualisatie op landkaarten of satellietfoto’s, maar kan nu 

ook de view kiezen van de waarnemers op de grond met 3D-projecties van de informatie op de gebouwen.

Illustratie: Rosie Paulissen (TNO)
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•	 Functionaliteit	 ter	 ondersteuning	 van	

functionele ondersteunende ketens, 

zoals vuursteun, geneeskundige 

dienst, logistiek, intel. Idealiter moet er 

een betere integratie en harmonisatie 

zijn van de hoofdfuncties van C2 met 

deze ondersteunende ketens. 

•	 Benutting	 van	 open	 bronnen	 en	 ge-

gevensuitwisseling met coalitie- en 

interagency-partners: tijdens het mo-

nitoren van een operatie zijn ook open 

digitale (cyber)bronnen essentieel. 

overeind blijven of zelfs beter worden, 

ook al gebruiken actoren een andere 

applicatie of kijken ze naar andere vi-

sualisaties van dezelfde informatie. 

Planning en besluitvorming
Planning is het uitwerken van mogelijke 

courses of action om de doelen van de 

commandant te bereiken. Planning be-

slaat een zeer korte (uren/dagen) tot zeer 

lange termijn (maanden/jaren) en kent 

steeds wisselende actoren. Bij planning 

en besluitvorming is steeds de balans 

tussen snelheid en kwaliteit van belang 

(cf. Alberts, Huber & Moffat). De onder-

steuning van het planningsproces vraagt 

om flexibiliteit en collaboration building. 

Flexibiliteit zorgt ervoor dat planningen 

op verschillende tijdshorizonten kunnen 

worden gesynchroniseerd, uitgevoerd en 

geëvalueerd. 

Courses of action moeten worden geba-

seerd op betrouwbare informatie uit de 

intelligenceketen. Collaboration building 

zorgt dat de doelen, belangen en modus 

operandi van verschillende partijen in de 

planning tot hun recht komen.

C2-ondersteunende systemen hebben 

voor planning en besluitvorming afge-

leide functionaliteiten nodig:

•	 Een	 bredere	 ondersteuning	 van	 het	 

planningsproces: toekomstscenario’s,  

reality checks en validatie van de im-

plicaties van de voorgestelde courses 

of action (inclusief het cyberdomein 

en de effecten daarvan in het militaire 

domein en andersom). Mensen moe-

ten hierbij niet te veel leunen op de 

berekeningen van systeemmodellen 

en zelf blijven denken. 

•	 Informatieanalysefuncties:	 courses	 of	

action kunnen flexibeler worden op-

gesteld als er een sterkere integratie is 

tussen de intel-keten en de C2-keten. 

Bijvoorbeeld door informatie-analyse-

functies beschikbaar te maken voor 

commandanten.

•	 Collaboration	 tools	 voor	 het	 onder-

steunen van joint en comprehensive 

optreden én plannen. Deze geven 

partijen inzicht in andere partijen, el-

kaars doelen, belangen, perspectie-

ven en manieren van optreden.

•	 Beslissingsondersteuning:	functionali-

teit die helpt verschillende courses of 

action tegen elkaar af te wegen en het 

maken van een keuze ondersteunt. 

Deze functionaliteit zal in de toekomst 

steeds vaker geautomatiseerd zijn. 

 Visualisaties van diverse doorsnij-

dingen van gefuseerde data kunnen 

de vorm aannemen van bijvoorbeeld 

statusoverzichten. Belangrijke aan-

dachtspunten zijn graceful degrada-

tion (terugvalmogelijkheden als de 

beslissingsondersteuning niet functio-

neert) en vertrouwen van de eindge-

bruiker in de ondersteuning.

Bevelvoering
Bij de uitvoering van missies en de aan-

sturing hiervan met het C2-systeem ko-

men de drie hoofdtaken – situationeel 

begrip, planning en besluitvorming, én 

bevelvoering – bij elkaar. Radioverkeer, 

sensorinformatie, berichten, rapporten en 

waarnemingen zorgen dat de comman-

dant weet of een missie volgens plan ver-

loopt of dat bijsturing nodig is. Ook hier 

spelen flexibiliteit en informatie-integratie 

weer een rol. Met name voor comman-

danten van lagere echelons is het van be-

lang dat zij hun C2-proces flexibel kunnen 

uitvoeren, ook tijdens verplaatsingen en 

onder vuur.

C2-ondersteunende systemen hebben 

voor bevelvoering de volgende afgelei-

de functionaliteiten nodig:

(Uit: PROMISE-scenario)
De vliegers en de grondtroepen 

hebben de avond tevoren de ac-

tie gezamenlijk op de multi-touch 

birdtables met 3D-terreinview ge-

oefend. Door deze terreinview en 

het onderliggende Geographical 

Information System (GIS) hebben 

de eenheden die deelnemen aan 

de actie elke invalshoek, de ide-

ale vuurposities, aanvliegroutes 

voor maximale dekking van het 

doel vanuit zowel het perspectief 

van de grondeenheid als vanuit de 

derde dimensie kunnen zien en be-

spreken. Ze zijn op de hoogte van 

elkaars mogelijkheden en zorg-

punten. Deze birdtable maakt het 

doorlopen van de komende actie 

bijzonder realistisch, zodat ieder-

een veel beter van elkaar weet hoe 

hij bij incidenten moet reageren.

Illustratie: Rosie Paulissen (TNO)
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kwaliteit. Om het hoofd te kunnen bieden aan ieder denkbaar 

operationeel scenario zullen de C2-ondersteunende systemen 

van de toekomst bovendien heel flexibel moeten zijn. Ze zijn aan-

pasbaar aan nieuwe hardware, software en andere operationele 

of gebruiksomgevingen. Ze zijn gemakkelijk onderhoudbaar door 

de aangewezen beheerders die ook zelf nieuwe functies kunnen 

ontwikkelen. Ze zijn toegankelijk voor de breedst mogelijke ge-

bruikersgroep. En om te komen tot de gewenste informatie-inte-

gratie moeten systemen dus uitwisselbaar (interoperabel) zijn en 

koppelbaar om twee of meerdere – vaak open – informatiebron-

nen te kunnen integreren. Defensie heeft vanzelfsprekend ook 

eigen stringente kwaliteitseisen: de systemen zijn te beveiligen en 

volledig betrouwbaar.

Ontwerp
Op basis van de vereiste functionaliteit en kwaliteit pleiten 

wij voor de volgende ontwerpkeuzes:

•	 Het	C2-ondersteunend	systeem	van	de	 toekomst	kent	een	

hoge mate van context-afhankelijkheid. Dit betekent dat een 

gebruiker niet alleen in een willekeurige situatie een serie sys-

temen of applicaties kan samenstellen en aanroepen naar 

behoefte, maar dat systemen zelf (semi-)automatisch worden 

Crowdsourcing en wisdom of the crowd zijn niet alleen van 

belang voor informatieverzameling, maar ook voor beïnvloe-

ding (PsyOps) via sociale netwerken. Deze informatie moet 

dan wel betrouwbaar genoeg zijn.

•	 Verbeterde	 logging:	automatische	vastlegging	van	operatie-

relevante informatie, zoals automatische generatie van pa-

trouillerapportages, logging van posities, acties, beelden en 

spraak. Belangrijk hier is de eigen verantwoordelijkheid (ac-

countability).

Wat zijn de implicaties van onze visie?
In het voorgaande hebben we de gewenste functio- 

naliteiten van de C2-ondersteunende systemen van mor-

gen beschreven. Die functionaliteiten vereisen ontwikkelingen 

op een aantal gebieden. De belangrijkste daarvan zijn de 

gewenste informatieverwerking, kwaliteit, het ontwerp, techno-

logieontwikkelingen en proces- en organisatieontwikkelingen. 

Deze onderwerpen worden in de volgende subparagrafen in  

samenhang behandeld. 

Informatieverwerking
Hierboven zijn de gewenste functionaliteiten geschetst onder 

de drie hoofdfuncties van C2-ondersteunende systemen: situ-

ationeel begrip, planning en besluitvorming, en bevelvoering. 

Om deze functionaliteiten mogelijk te maken worden steeds 

hogere eisen gesteld aan informatieverwerking: Het ontsluiten 

van informatieopslag-, -verwerkings en -distributiecapaciteit: de  

basisbouwstenen van ICT. Deze functionaliteit wordt aangebo-

den door de netwerk- en informatie-infrastructuur (NII), die niet 

alleen maar toepasbaar is voor C2-ondersteunende systemen.

•	 Informatie-integratie:	het	integreren	van	twee	of	meerdere,	al	

dan niet open informatie-bronnen om tot een nieuwe infor-

matiebron te komen. Fusie van data uit verschillende bronnen 

(gesloten bronnen, open bronnen, sensorinformatie) en orga-

nisaties voor beeldvorming en up-to-date informatie.

•	 Informatieanalyse:	 het	 analyseren	 van	 informatie	 om	 tot	 in-

zicht te komen. Hieronder vallen informatieanalysefuncties 

(planning) en voorspellende modellen (planning en besluitvor-

ming). Deze functionaliteit is specifiek voor C2-ondersteunen-

de systemen.

•	 Informatiegebruik:	het	acteren	op	inzicht	verkregen	uit	 infor-

matie.  Bijvoorbeeld inzicht in de voortgang op het gebied 

van kinetische en andere doelen (situationeel begrip), plan-

ningsondersteuning (planning), beslissingsondersteuning  

(besluitvorming) en ketenondersteuning (bevelvoering). 

 Deze functionaliteit is specifiek voor C2-ondersteundende 

systemen.

Kwaliteit
Naast functionaliteit is in dit artikel regelmatig gesproken over 

(Uit: PROMISE-scenario)
De smartphones zijn nuttig bij de uitvoering. Verdwalen 

in het dorp lijkt onmogelijk met het GIS en de GPS-posi-

tiemeldingen in combinatie met een kompas en naviga-

tieapp. Onderweg heeft SGTMARNS de Bruin een goed 

beeld van zijn omgeving. Zijn tablet wordt gevoed door 

de positie-updates van de smartphones van zijn man-

schappen. Die verschijnen automatisch op de tablet 

van zijn pelotonscommandant (pc). Met een beperkt 

tijdsinterval wordt deze informatie weer doorgestuurd in 

de hiërarchieke lijn via dataradio’s en satellietverbinding. 

Zo heeft ook de current cell van de bataljonsstaf een 

near-real-time geaggregeerd beeld. 

Verder ontvangt hij korte WhatsApp-berichtjes van an-

dere groepen over hun status. De SGTMARNS is tevre-

den over het verloop van de patrouille. Er is al een aantal 

gesprekken op straat geweest en hij heeft enkele wen-

sen van de bewoners genoteerd, die vooral gaan over 

constructiewerkzaamheden door de genie. Soldaten 

kunnen terugvallen op de translatorapp op hun smart-

phone om contacten te leggen. Ook de plaatselijke be-

volking is gewend aan de smartphones en doet graag 

mee aan het communiceren via hun eigen vertaalapp.
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stelling van deze diensten en een be-

schrijving van de informatiebehoefte.

•	 Agile	Security:	een	bepaalde	mate	van	

koppelbaarheid en strikte informatie-

beveiliging vereisen nieuwe technolo-

gie en maatregelen om beveiliging van 

informatie beheersbaar te houden.

•	 Big	 Data	 en	 Big	 Analysis:	 het	 ‘open	

maken’, combineren en analyseren 

van informatiebronnen uit diverse do-

meinen en met verschillende kwaliteit 

staat nog in de kinderschoenen. Ook 

hier zijn nieuwe technieken en metho-

dieken nodig om dit te realiseren.

Proces- en organisatie-
ontwikkelingen
Bij ICT-middelen is sprake van korte pro-

ductcycli. Hardware raakt snel verou-

derd, nieuwe apparatuur verschijnt op de 

markt. De behoefte aan functionaliteiten 

verandert ook snel, zowel door nieuwe 

vormen van optreden en nieuwe drei- 

gingen, maar ook door nieuwe tech- 

nische mogelijkheden. 

De traditionele verwervingsaanpak is niet 

langer geschikt voor de aanschaf van 

C2-ondersteunende middelen. Er zal een 

omslag moeten plaatsvinden van:

•	 gedetailleerde	 (tijdrovende)	 specifica-

tie van het gehele systeem naar (snel-

le) specificatie van onderdelen waar 

behoefte aan is.

•	 het	 kopen	 van	 een	 compleet	 com-

mercial-off-the-shelf product bij één 

leverancier naar een CD&E-aanpak 

(Concept Development & Experimen-

tation) van kopen, testen en gefaseerd 

invoeren van losse (prototype)onder-

delen van verschillende leveranciers.

Conclusies
In dit artikel hebben wij een visie geschetst 

van de C2-ondersteunende systemen 

voor de toekomst, en de uitdagingen en 

technologische ontwikkelingen die hierbij 

van belang zijn. De grootste uitdaging is 

de verschuiving van traditioneel kinetisch 

optreden naar comprehensive en cy-

gekoppeld tot een situatie-specifieke 

keten of dienst die aansluit bij de be-

hoefte van die gebruiker op dat mo-

ment. Deze keuze komt flexibiliteit ten 

goede.

•	 Het	 C2-ondersteunend	 systeem	 van	

de toekomst is een federatief systeem. 

Dus niet één C2-ondersteunend sys-

teem, maar een aantal onderdelen of 

(sub)systemen die generieke func-

tionaliteit (bijvoorbeeld stafkaarten, 

weer) en specifiekere functionaliteit 

(zoals een specifieke C2-applicatie 

voor vuursteun) bevatten. Deze keuze 

komt flexibiliteit ook ten goede.

•	 Het	 C2-ondersteunend	 systeem	 van	

de toekomst is opgesplitst in een 

netwerk- en informatie-infrastructuur 

en informatie-integratielaag, en een 

informatieanalyse en -gebruikslaag. 

Deze laatste twee lagen zijn uniek 

voor C2-ondersteunende systemen. 

Deze separation-of-concerns tussen 

C2-specifieke applicatiefunctionaliteit 

en generieke informatie betekent dat 

in de praktijk de koppeling tussen 

C2-applicaties in de informatie-in-

tegratielaag kan plaatsvinden. Deze 

keuze komt koppelbaarheid ten goede.

•	 Het	 C2-ondersteunend	 systeem	 van	

de toekomst is een open systeem. Dit 

betekent dat alle systemen met een 

ICT-component die deel uitmaken 

van het C2-systeem van de toekomst 

(dus ook wapensystemen, sensoren, 

systemen van coalitiepartners en in-

teragency-partners) koppelbaar/inter-

operabel moeten zijn. 

Technologische ontwikkelingen
Om de beschreven ontwerpkeuzes te 

ondersteunen is – naast een volwassen 

netwerk- en informatie-infrastructuur en 

mogelijkheden voor informatie-integratie 

– een aantal bredere technologische ont-

wikkelingen nodig:

•	 Battlefield	 Internet:	 in	 C2-systemen	

van de toekomst is infomatie overal 

beschikbaar. In de civiele wereld is in-

ternet in de broekzak al heel gewoon. 

Deze mate van connectiviteit is ook 

nodig voor toekomstige C2-syste-

men. Op dit moment zijn de netwerk-

mogelijkheden op het gevechtsveld 

zeer beperkt. Om informatie bij uitge-

stegen manschappen te krijgen – en 

om ze informatie te kunnen laten ver-

zamelen – moeten er nieuwe commu-

nicatielijnen worden ontwikkeld.

•	 Transient	 Services:	 het	 samenstellen	

van een op een persoon toegesne-

den dienst voor een bepaalde situatie 

is geen gegeven. De komende jaren 

moet Defensie kijken naar samen-

Illustratie: Rosie Paulissen (TNO)
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hiervoor is dat de innovatiecyclus van C2-ondersteunende syste-

men sneller moet worden doorlopen. Om van de meest recente 

technologie gebruik te maken moet kort cyclisch geïnnoveerd 

worden, inclusief behoeftestelling vanuit operationele gebruikers. 

Agile ontwikkelen (open innovatie, benutting van civiele techno-

logie) kan dit bewerkstelligen. Idealiter liggen behoeftestelling, 

innovatie en verwerving in elkaars verlengde in geïntegreerde 

CD&E-trajecten. Deze openheid en snelheid vragen om een an-

dere aansturing: van risicomijdend naar risicomanagend, van 

processen dicteren naar randvoorwaarden stellen. In onze visie 

kan op deze manier het enorme potentieel aan technologische 

innovaties constructief worden ingezet bij het ontwerp en de rea-

lisatie van toekomstige C2-ondersteunende systemen.

Dankwoord
De auteurs willen graag de volgende personen bedanken die 

een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan dit artikel: Mark 

Bastiaans, Marcel van Hekken, Marc de Jonge, Marcel van der 

Lee, Mike Schenk en Arnout de Vries, allen werkzaam bij TNO. 

Dit artikel is eerder verschenen in het tijdschrift Carré, uitgave 

Januari 2014.

beroptreden. die vraagt om nieuwe functionaliteiten. Specifiek 

moeten C2-ondersteunende systemen flexibel aanpasbaar zijn, 

zich richten op informatie-integratie, deze informatie over alle re-

levante factoren op maat aanbieden, over voorspellend vermo-

gen beschikken, en collaboration building en effect assessment 

mogelijk maken. Op die manier kan een toekomstvaste onder-

steuning worden geboden bij alle onderdelen van C2: situationeel 

begrip, planning en besluitvorming, en bevelvoering.

De huidige en toekomstige technologie biedt hiervoor kansen: 

consumerisation faciliteert nieuwe manieren om hardware, soft-

ware en communicatiemiddelen in te zetten. Facebook en Goog-

le laten  bijvoorbeeld eindgebruikers hun eigen functionaliteit be-

palen (en maken). Battlefield Internet stelt informatie sneller en 

beter beschikbaar, terwijl informatie-integratie wordt gefaciliteerd 

door koppelbaarheid en interoperabiliteit van bronbestanden.

Open innovaties op social media zouden een voorbeeld moe-

ten zijn voor de mogelijkheden voor samenwerking van Defensie 

met andere partners. Defensie is aan zet om deze trends (nog) 

beter te benutten. Dit heeft natuurlijk implicaties voor processen, 

organisatie en houding van de organisatie. Belangrijkste enabler 
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NEC	kennisdocument,	versie	1.0,	aug	2007	•	John	M.	Shalikashvili	,	Joint	Vision	2010,	1996	•	David	S.	Alberts,	Reiner	K.	Huber,	
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Majoor b.d. Jo Verhoeve

De VOV heeft weer eens raak geschoten met het thema 

van haar voorjaarssymposium 2014: hoe ziet de Command 

& Control ondersteuning in 2020 er uit? En hoe werken we 

daar naar toe? Zo’n tweehonderd deelnemers lieten zich in 

het auditorium van de Generaal-majoor Kootkazerne infor-

meren door een keur aan sprekers uit het domein van de 

informatievoorziening. 

Voor kolonel Frank Peersman moet het een heel aparte dag zijn 

geweest. Tot die ochtend bij de ledenvergadering was hij voorzit-

ter van de VOV en ’s middags bij het symposium trad hij aan als 

dagvoorzitter. En inmiddels is hij in de Zwitserlevenperiode aan-

geland. Zoals van een dagvoorzitter in de boeken staat, opent 

kolonel Peersman het symposium met enkele beschouwingen 

over het fenomeen ‘innoveren’, dat zo langzamerhand een mo-

dewoord is geworden: “Innovatie zit tussen evolutie en uitvinding 

in. Het is een continu streven om beter te worden.” Maar écht 

innoveren vraagt om durf: “Je moet het oude durven los te laten 

en out-of-the-box durven denken. Je moet durven spoorzoeken. 

Je weet dus soms niet waar je het zal vinden. Niet gemakkelijk 

voor een organisatie om daar budget voor te geven.” 

C2 in nieuw tijdperk
De Directeur Plannen van de defensiestaf, schout-bij-nacht Rob 

Bauer, bijt het spits af. In de kern komt commandovoering er op 

aan, zegt hij, om tijdig beslissingen te nemen op basis van de 

best beschikbare info. Nu zorgt de techniek voor steeds meer 

informatie en dus is de kernvraag: Hoe managen we de vernieu-

wing van de C2-ondersteuning? Op het informatiedomein wer-

ken invloeden in vanuit de vijfde dimensie, de social media en de 

wetgeving. Voor uw verslaggever zijn vier dimensies klip-en-klaar, 

maar voor de vijfde moest er even gegoogled worden. 

Aha, de spreker zal bedoeld hebben: de stormachtige veran- 

deringen door de digitale revolutie. Maar evengoed had het  

kunnen betekenen: een verhoogde energietrilling van de her- 

senen of zelfs van de hele aarde. Ook kwam naar voren de  

‘harmonische ascentie van planeet aarde’ en – meer bevattelijk – 

‘op weg naar zielsvreugde’. Maar dit terzijde.

Volgens Bauer zullen de systemen moeten worden ingericht vol-

gens de comprehensive approach, bekend geworden door de 

drieslag defence, diplomacy and development. Voor de IV-syste-

men betekent dit, dat ze kunnen samenwerken met civiele orga-

nisaties. En voor de militaire mindset dat hij moet overschakelen 

van ‘niet delen, tenzij …’ naar ‘delen, tenzij …’.

Cyber is een hot item, wat zowel defensief als offensief een nor-

maal element moet gaan worden in het militaire denken. 

Juridisch leunt cyber op een apart mandaat en valt het dus niet 

onder de Wet op de Inlichtingendiensten. De D-Plannen heeft 

een duidelijke visie op planning en verwerving van IV-spullen: 
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”Door ons aanschaffingssysteem kun-

nen wij niet met de snelheid van de markt 

meegaan. We moeten onze cyclus be-

korten, door onze eigen systemen te in-

tegreren met commercial-off-the-shelf. 

Dan moet een aanschafcyclus van één a 

twee jaar mogelijk zijn.” Hier komen ook 

de plannen voor een ‘stoeicompagnie’  

in Amersfoort om de hoek kijken: een  

dedicated eenheid die gaat experimente-

ren met nieuwe IV-middelen. Ook anders-

zins gaat het aanschafproces veranderen: 

Defensie gaat niet in één keer alle middelen  

met een snelle technologische ontwikke-

ling aankopen, maar meer gespreid: 

“Alles draait tegenwoordig om aanpassings-
vermogen: het vermogen om je aan 
veranderende omstandigheden aan te passen. 
Voortdurend moderniseren is dan ook de meest cruciale 
eigenschap van een toekomstbestendige krijgsmacht.”

Aldus de Commandant der Strijdkrachten (CDS)  Generaal Tom Middendorp

De CDS heeft aan dit credo zes speerpunten gehangen, die Defensie in 
staat moeten stellen toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden: 

THEMA 1: INLICHTINGEN

THEMA 3: ONBEMANDE SYSTEMEN

THEMA 5: EXPERIMENTEREN

THEMA 2: CYBER

THEMA 4: KLEINERE VOETAFDRUK

THEMA 6: SIMULATIE

Commandanten krijgen door nieuwe technologische midde-

len een overweldigende hoeveelheid informatie. Operaties  

in het civiele terrein en in de digitale wereld vereisen een 

steeds bredere vraag naar inlichtingen.

Onbemande steeds kleinere systemen bieden voordelen: 

dankzij microsensoren in gebouwen kijken zonder gezien  

te worden.

Conceptontwikkeling en experimenteren worden onderdeel 

van elke operatie. Samen met bondgenoten en kennis- en 

industriepartners moeten we tactieken, technieken en proce-

dures verfijnen. Een nieuwe test- en evaluatie-eenheid voor 

landoptreden gaat nieuwe technologieën en concepten uit-

proberen.

Dit snel ontwikkelende domein (inclusief de cyber-dreiging 

is van invloed op land-, lucht-, zee- en ruimteoptreden. 

De militaire Cyber Task Force coördineert de operaties 

en inlichtingenverzameling in dit domein. 

Technologie zoals zonnepanelen en brandstofcellen moet  

de voetafdruk van Defensie verkleinen: goedkoper, beter 

voor de logistieke keten en goed voor het milieu. 

Vooral bij opleiding en training. 

Met serious games als Virtual Battle Space kunnen uitda-

gende scenario’s en omstandigheden effectief en onbeperkt 

getraind worden. 
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“We cannot solve our problems with the same thinking we used 

when we created them.” Einstein kent iedereen wel, en dat geldt 

ook voor een enkele andere grootheid uit het verleden, zoals  

Kamerlingh Onnes en Planck (wat hebben die ook alweer uitge-

vonden?). Maar weet u ook wie André Geim1 is? 

Dankzij hem zou bijvoorbeeld het internet nog tot honderd keer 

sneller kunnen. Nu zal niet iedereen of elke organisatie zulke 

grootse dingen uitvinden, maar het is wel zaak structureel aan 

innovatie te werken. 

Daarom is in 2013 het JIVC opgericht; om alle kennis en kunde 

over IV bij Defensie bij elkaar te brengen. Dat moet leiden tot 

integratie tussen de ‘witte’ en de ‘groene’ IV, maar altijd met een 

operationele focus. 

Er komt meer COTS in het operationele domein: commercial off 

the shelf. Simulatie maakt nadrukkelijk deel uit van innovaties. 

In de Engelse zin Concept development and experimentation in 

cooperation with users and operators zie je de nieuwe test- en 

“We zorgen dat men bij uitzendingen het nieuwste spul kan ge-

bruiken, terwijl de overige eenheden vanwege de uitwisselbaar-

heid werken met ouder materieel uit de zelfde familie. Zoiets 

doen we nu al bij Counter-IED; we kopen de nieuwste jammers, 

maar pas op het moment dat ze nodig zijn.”

Zoals alle inleiders wordt de schout-bij-nacht bedankt met  

een fles lekkers en ook met een give away van Green Paper  

Association, de uitgever van dit magazine. Dat is een USB-stick 

aan een mooi heldergroen koord. Leuk, maar het druist toch  

ietwat in tegen zijn cyber awareness: “Dit is het eerste wat je 

eigenlijk zou moeten weggooien!” 

Dit is nog maar het begin!
Kolonel Bart Klaren is hoofd van de meest toekomstgerichte af-

deling van het nieuwe Joint IV Commando (JIVC), namelijk KIXS, 

dat staat voor: Kennis, Innovatie, eXperiment en Simulatie. Hij 

wil de zaal triggeren om na te denken over de toekomst van 

de verbindingsdienst. Want om met Albert Einstein te spreken:  

Kolonel Frank PeersmanKolonel Bart Klaren
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evaluatie-eenheid voor landoptreden voor 

je geestesoog verschijnen. En hoewel 

Defensie in haar Strategische Kennis- en 

Innovatie-Agenda de nodige miljoenen 

euro’s vrijmaakt voor IV-innovaties, is het 

wel degelijk ook de bedoeling dat deze 

uiteindelijk kostenreducties opleveren. 

Omdat innovatie in samenspraak met 

operationele gebruikers vorm krijgt, werkt 

de afdeling KIXS gedecentraliseerd, met 

personeel bij de krijgsmachtdelen. 

En er is natuurlijk ook de befaamde ‘gou-

den driehoek’; de interactie tussen ken-

nisinstituten, de industrie en de overheid 

(Defensie en Economische Zaken). Een 

aantal bedrijven geeft dan ook acte de 

presence in de foyer van het auditorium.

Wat kunnen we verwachten?
Plannen genoeg bij KIXS en er zijn ook 

nog genoeg onontgonnen gebieden. Bij-

voorbeeld: kan internet een rol spelen bij 

het uitgestegen optreden, nu Google via 

ballonnen overal ter wereld als G4 provi-

der kan optreden? Ook zien de innova-

tors een adviesrol voor KIXS liggen over 

het gebruik van ieders eigen smartphone 

bij dat uitgestegen optreden, het BOYD: 

bring your own device.

Net zo belangrijk als de technische inno-

vatie is de uitdaging om de te lange pro-

cedures in de materieelplanning drastisch 

te bekorten, zonder de mensen daarbij 

af te laten haken. Klaren: “Geen punt bij  

jonge mensen, nu ieder kind van 11 

Ir. Teus van der Plaat Schout bij nacht Rob Bauer Luitenant-kolonel	Duco	Brongers

“We cannot 
solve our 
problems with the 
same thinking 
we used when 
we created them.”

Albert Einstein

1 Russische natuurkundige, is de Nobelprijs-

winnaar in 2010 voor zijn ontdekking van  

grafeen; een 2-dimensionaal flexibel materiaal 

met ongekende geleidende eigenschappen. 



You’re thinking, 

Ik zoek één partij die Public, 
Private en Hybrid Cloud-diensten 
biedt én helpt mijn datacenter 
voor te bereiden op de toekomst. 

We’re doing...

www.dimensiondata.com

Next generation cloud-diensten 

Dimension Data is een IT system integrator én leverancier van cloud-diensten. Wij helpen onze opdrachtgevers 
hun datacenter voor te bereiden op de toekomst en bieden cloud-diensten waarmee ze hun business versnellen. Onze 
publieke, private & hybride (IaaS) cloud-diensten zijn wereldwijd beschikbaar via datacenters in Amsterdam en Londen en 
via datacenters in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika, Japan en China.

Dimension Data biedt next generation cloud-diensten afgestemd op de behoeften van het bedrijfsleven, ecommerce en 
SaaS-leveranciers. Onze cloud-architectuur op basis van componenten van A-leveranciers zoals Cisco biedt drie tot zes 
keer betere prestaties tegen lagere kosten vergeleken met andere cloud providers. 

Ontdek en probeer onze cloud gratis op: www.cloudvoorons.nl
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Kijk op kpn.com/criticalcommunications

KPN Critical Communications  
Verzeker u van continuïteit 
in vitale communicatie
Door mensen te verbinden wanneer elke seconde telt, kunnen 
we levens redden. Daarom ontwerpt, installeert en beheert 
KPN communicatiesystemen die de gebruikers in staat stellen 
altijd en overal hun werk te doen. Onder alle omstandigheden.

‘Communicatie is 
voor ons letterlijk 
van levensbelang’

40263668-1_KPN_Critical_Comm_adv_210x297mm.indd   1 07-07-14   14:02
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(Thales), Sniper, Toolkit, Translator of 

Parrot Drone? Of Swiss Army Knife, de 

digitale verschijningsvorm van het alles-

in-een zakmes? Ze bestaan! Op Soldier 

View zie je een kaart met de eigen troe-

pen. Je kunt schetsen maken, vijandmel-

dingen doorgeven, en vuur aanvragen. En 

je kunt onderling chatten. 

De Parrot Drone is gewoon te koop bij 

Bart Smit. Maar je moet er wel goed mee 

kunnen om gaan, want inmiddels is er 

ook al een neergekomen bij de buurman 

van de Bernhardkazerne: in de berenkuil 

van Dierenpark Amersfoort! 

En het spul moet natuurlijk ook in ‘groe-

ne’ omstandigheden getest worden. In en 

rond het gebouw – de ‘witte’ omgeving 

– doet alles het, maar bij oefeningen met 

enthousiaste luchtmobiele militairen bleek 

bijvoorbeeld het beloofde bereik nogal 

eens teleurstellingen op te leveren. Toch 

nog niet helemaal plug and play.

jaar al een smartphone heeft. Die zullen 

zich eerder verbazen over de archaïsche 

spullen bij de krijgsmacht. Maar een pu-

bliek als u hier in de zaal, met een gemid-

delde leeftijd van – ik zal een sympathieke 

inschatting maken – boven de dertig…”

En natuurlijk zal KIXS de regie pakken op 

IV-innovatie; zowel intern als extern.

KIXS blijft ook aan de weg timmeren. In 

de eerste plaats via het defensie-intranet 

en daarnaast door middel van de half-

jaarlijkse lezingenavonden, meestal in het  

auditorium van de kazerne in Garderen.

PROMISE
Luitenant-kolonel Duco Brongers is  

senior project manager bij het bureau 

Concept Development & Experimentation 

van het KIXS. Als cavalerist is hij bij uitstek 

de man die de IT probeert toe te passen 

op operaties. Zijn voordracht, onder de 

veelbelovende naam PROMISE (PROject 

Multi-touch Information System Experi-

ment), neemt  de zaal mee naar schier 

onbegrensde mogelijkheden: Aspire to 

climb as high as you can dream!

Brongers begint met een eye opener: 

wat is de overeenkomst tussen Market 

Garden in 1944  en een para-oefening in 

2011? Bij beide hadden commandanten 

nul procent situational awareness! Maar 

dat zal niet lang meer opgaan, want IT 

gaat een prominente rol spelen. De aarze-

lingen van de afgelopen jaren – veiligheid! 

– zijn niet meer vol te houden. 

Internet is overal, IT-bedrijven zijn zich ook 

zeer bewust van veiligheidsrisico’s en ie-

dere soldaat heeft zijn smartphone. Daar-

om is de hypothese van PROMISE dan 

ook dat het gebruik van IT-middelen (mul-

ti-touch tables) en standaarden (geperso-

nificeerde app-technologie) veel meer en 

veel betere informatie oplevert. Daardoor 

kan de OODA-cirkel (Observe – Orient – 

Decide – Act) snel doorlopen worden. 

En ook niet onbelangrijk: tussentijdse 

software-aanpassingen worden veel een-

voudiger en goedkoper.

Wat dacht u van apps zoals: Soldier View 

Kijk op kpn.com/criticalcommunications

KPN Critical Communications  
Verzeker u van continuïteit 
in vitale communicatie
Door mensen te verbinden wanneer elke seconde telt, kunnen 
we levens redden. Daarom ontwerpt, installeert en beheert 
KPN communicatiesystemen die de gebruikers in staat stellen 
altijd en overal hun werk te doen. Onder alle omstandigheden.

‘Communicatie is 
voor ons letterlijk 
van levensbelang’

40263668-1_KPN_Critical_Comm_adv_210x297mm.indd   1 07-07-14   14:02
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en de Volvo connected car. Je smartphone gaat connecten met 

watches, shoes, glasses en allerlei wearables, zoals Fitbit, die 

niets meer verborgen laten van je fysieke conditie. 

Bij de Mobile Operating Systems zien we Ubuntu opduiken: 

daarmee kun je via de bekende telestick toegang krijgen tot een 

LAN op je smartphone. En wat te denken van nieuwe antennes: 

ze worden weggewerkt in of op allerlei objecten, maar kunnen 

vrolijk 5 gigabyte per seconde aan. 

Star Trek
Het was, zoals kolonel Peersman afsloot, een opmerkelijk verhaal 

met een hoog Star Trek gehalte van een immer bevlogen spreker. 

Uw correspondent, behoord hebbend tot een ander technisch 

wapen waar ze meer in mechanica en explosieven handelen, was 

finaal flabbergasted. 

Maar in de auto naar huis – een Ford Focus zonder display – 

vroeg hij zich toch even af of die hele connected infrastructuur 

overeind zou blijven bij een calamiteit van enige omvang. Neem 

nu een stroomstoring van meerdere dagen. Ik bedoel: je hoeft 

maar tegen een hoogspanningskabel te vliegen...

Er volgen nog meer testen. Dit najaar oefent 11 Infanteriebataljon 

met PROMISE en eind 2014 is het experiment, een samenwer-

kingsverband tussen TNO, Thales, FOX-IT en Defensie, afgerond.

Creating what’s next!
Een symposium is meestal, hoe interessant ook, een lange zit. 

Dé truc van iedere symposiumcommissie is om te zorgen voor 

een smaakmaker aan het eind en dat had ook deze commissie 

goed begrepen. Want de verbindingsdienst kan al jaren een be-

roep doen op ir. Teus van der Plaat, lead innovation manager bij 

KIXS, en (dus) altijd goed voor het nieuwste van het nieuwste. 

Hij brengt verslag uit van het Mobile World Congress 2014, waar 

1.800 leveranciers aan 85.000 bezoekers uit 200 landen een blik 

in de IT-toekomst gaven. 

In 2020 zullen er 70 miljard connected devices zijn. De grote 

trend is The Internet of Things (IOT). Er zijn momenteel al zo’n 60 

soorten sensoren, die ‘natuurkunde’ kunnen omzetten in bits. In 

de komende jaren zal alles met een energiebron een sensor krij-

gen: magnetrons, weegschalen, lantaarnpalen, energiemeters, 

auto’s, horloges, ja zelfs dieren en mensen. Je fysieke inzetbaar-

heid is doorlopend zichtbaar. Opvallend waren de smart vehicles; 

auto’s voorzien van enorm veel IT. De CEO van Ford gebruik-

te het congres zelfs om de nieuwe Ford Focus te presenteren. 

Die heeft een huge 22 inch display en een game console als 

stuur: een tablet op wielen. Hoe snel de techniek gaat blijkt mooi 

uit de opkomst van de apps. Vijf jaar geleden bood WhatsApp- 

oprichter Jan Koum zijn bedrijfje te koop aan aan Marc - Face-

book - Zuckerberg. Maar die zag niets in deze dreumes. Marc is 

teruggekomen op dat besluit en heeft WhatsApp alsnog ingelijfd, 

maar moest daar nu 19 miljard dollar voor neertellen!

Onvermoeibaar strooit Teus van der Plaat de ene na de andere 

high tech ontwikkeling uit over het publiek, dat aan zijn lippen 

hangt. Niet alleen de Ford goes IT, maar ook de Mercedes QNX 



staan uit één individu; waar winnende 

combinaties bedacht worden die vraag 

genereren voor zij gesteld wordt (Ipad 

anyone?); waar efficiency met grondstof-

fen en logistiek het wint van burn-rate 

en waarin klanten gezocht en gevonden 

worden die passie voor producten heb-

ben die niet resulteren uit specialisatie 

maar uit samenwerking van wereldwijde 

teams. 

En het Witte Konijn lispelde: bijna te laat, 

we komen te laat..!

Alice moest in Wonderland leren dat ‘ver-

andering’ de status quo is. Dat je moet 

rennen om zelfs maar stil te staan. Dat 

‘normaal’ een rekbaar begrip is. Dat geldt 

ook voor ons werk in de informatisering. 

Wat is ‘normaal’ in het toevoegen van 

waarde in IV processen?

Laten we het Witte Konijn volgen naar de 

werelden waarin Generaties X (geboren 

1966-1976), Y (geboren 1977-1994: de 

Echo Boomers of Milleniums) en Z (geb. 

1995-2012) samen leven. Waar de tra- 

ditionele wereld van ketens de omgekeer-

de wereld van ketenomkering ontmoet.

Waar elke organisatie – in elk geval juri-

disch – gelijk is en meedoet in het spel 

om marktaandeel te pakken, te groeien 

door geld en middelen te investeren en 

te werken voor elke klant die maar wil 

betalen, ongeacht wie dat is en waar  

legitimiteit gezocht wordt in angstvallig 

bewaakte expertise, naar een spiegel- 

wereld waarin organisaties kunnen be-

Drs. Vincent Hoek, I-Interim Rijk

(The Red Queen Principle) 
Lewis Caroll, Alice in Wonderland,
Through the Looking Glass.

CRISIS
“It takes all the running 

you can do, to keep 

in the same place”
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gonnen te genereren én gebruiken. Ons Systeem kende alleen 

de Lopende Band en die gaat maar één kant op. De twintigste 

eeuw dreef op input, throughput en output en niet op ‘ja-maar’ 

en ‘if this, then that’. In Wonderland gaan sindsdien steeds meer 

zaken ‘andersom’. De vereiste procesverfijning en transparantie 

was nog even op te vangen met virtualisatie en ERP … maar 

de Wet van de Afnemende Meeropbrengsten van Complexiteit is 

meedogenloos. De Rode Koningin dwingt ons om in crisissfeer 

te kiezen tussen schaalvergroting of innovatie.

Vandaag kan informatie de gekste bronnen hebben, maar het 

belangrijkste is dat de eindgebruiker op elk scherm krijgt wat hij 

wil. Onze User Experience (Ux) moet dezelfde blijven. 

Technisch betekent dit dat onze clouds (opslag, reken, social, 

mobile) vervloeien tot ‘Fog’ en voor onze anciene medemens 

levert dat een ervaring op alsof hij met de Gekke Hoedemaker 

zelve praat. Je kunt vandaag mensen letterlijk vragen horen stel-

len aan hun telefoon (Siri). Je kunt teksten voorgelezen krijgen 

door een stem die nooit geademd heeft. 

Een mediamix van verrijkte data die als zure regen door onze 

Door arbeiders, grondstoffen en productiemiddelen samen te 

brengen kon Henry Ford, volgens vast recept, een opeenvolging 

van dezelfde taken, ritmisch herhalen. Hij bracht de diversiteit van 

het bestaan terug tot gestandaardiseerde, geharmoniseerde en 

gecentraliseerde objecten die over een lopende band langs stati-

sche, inwisselbare arbeiders werden gevoerd, die – dag in dag uit 

– dezelfde fysieke handelingen in dezelfde volgorde uitvoerden. 

Het ‘Fordisme’ resulteerde in massaproductie van kopieën voor 

massaconsumptie: Tweedle Dee en Tweedle Dum. 

Veel van onze maatschappelijke infrastructuur dateert uit die tijd. 

Concepten als klassikale scholing, confectiekleding, massacom-

municatie, massa politieke partijen

De eerste computers hielpen ons om nog meer, nog sneller en 

nog foutlozer te produceren. Totdat wij onze computers ook on-

derling gingen verbinden, waarna data niet langer binnen maar 

ook tussen mensen, machines en organisaties ging stromen. Or-

ganisaties kregen ineens tegenspraak (feedback) te verwerken 

en dat ging ‘fout’ toen steeds meer zaken steeds meer data be-

FORDISME
“You used to be 

much more...

‘muchier’.”  

You’ve lost 

your muchness.”

Lewis Caroll, 
Alice in Wonderland



tuur maakt modulair werken mogelijk. 

Robots nemen standaardhandelingen 

over en de uitwisselbare arbeider werd 

een specialist, die samenwerkt voor pro-

ductie in kleine hoeveelheden voor tijdelij-

ke doelgroepen. Als we nu alle krimpen-

de en stuiterende markten, kwetsbare 

logistieke lijnen, concurrentie en volatiele 

energiemarkten optellen bij real time data 

uitwisseling is het crisisgevoel niet zo gek. 

Innovatie!

Als wij willen kunnen wij voorwerpen 

printen uit de cloud dankzij gratis Com-

puted Aided Design (CAD) programma’s 

als Inkscape, de MakerBot 3D scanner, 

de Thing-O-Matic of Ultimaker 3D prin-

ter, de volautomatische laser snijder (vb 

Ponoko.com) en de Computer Numerical 

Control (CNC) machine (MyDIYCNC 

oude arbeidsbastions heen sijpelt. Het 

crisisgevoel is de pijn waarmee elke ver-

mijdbare, tijdverslindende tussenstap 

wordt weggesleten als een kiezel door 

een berkbeek. Zelfbediening, transpa-

rantie en tijdverdichting houden niet van 

poortwachters, waardoor het voor legacy 

organisaties steeds moeilijker wordt om 

waarde te persen uit eerdere investe- 

ringen zonder met hun businessmodel 

ook zichzelf zo grondig te veranderen dat 

ze eigenlijk niet meer bestaan. 

Dé strategische keuze van onze tijd is of 

wij ons tegen verandering teweer stellen, 

of haar omarmen. 

De crisis is het doodsgereutel van de fax; 

van rammelende datakoppelingen; van 

vervuilde datasets en van achterhaalde 

Over de auteur

tradities. Wij kunnen het Fordisme niet 

langer betalen (Afordisme).

FLEXIBILISME
IT flexibiliseerde de starre Lopende Band 

en maakte processen nog fijnmaziger 

(Flexibilisme). Generieke taken werden 

geautomatiseerd, gerobotiseerd en we-

reldwijd opgelijnd in strakke ketens, in 

stapjes die zo klein zijn geworden, dat 

zelfs afzonderlijke data-objecten geraakt 

worden. Nu IT data kan scheiden van 

applicaties, worden dataverrijking en da-

ta-re-integratie mogelijk.

Business Proces Modellering maakt het 

mogelijk om ‘know’ van ‘how’ te schei-

den. Processen van regels. Atomen van 

de data. Emotie van informatie. Architec-

I-Interim Rijk is 

onderdeel van De 

Werkmaatschappij 

van het ministerie 

van Binnenlandse 

Zaken en Konink-

rijksrelaties.

Drs. Vincent Hoek (1970) werkt sinds 1 

juni 2011 bij I-Interim Rijk als Organisatie 

Ontwikkeling Architect. Na zijn studie Po-

litieke Wetenschappen en Public Affairs 

Management in Leiden en Rotterdam 

liep zijn carrière via PR werk in politieke 

campagneteams en diverse business de- 

velopment gerelateerde ICT adviesfunc-

ties voor overheden en het bedrijfsleven. 
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of de ShopBot Desktop). Wij kunnen zelf vuurwapens printen, 

van spotgoedkope sensoren voorzien en op afstand bedienen 

met een SmartPhone voor de prijs van een vliegtuigticket. De be-

nodigde data stroomt hierbij minder binnen dan tussen (ad hoc) 

organisaties in vaak nog onderschatte ontwikkelingen als IPv6,  

Linked Open Data, crowd sourced analyse, gefedereerde  

real-time end2end security oplossingen, continuous auditing/

continuous monitoring, Global Supply Chain Financing (GSCF) 

constructies en General Public License en Creative Commons 

licensering. Onder onze ogen kristalliseert zich een Renaissance 

van ‘Huisvlijt’ en wie door de spiegel durft te stappen kan meedoen 

in een wereld waarin alles ‘verkeerd om’ is. Waarin men, net als  

de Rode Koningin in het Kaartspel, het tegenovergestelde doet 

en zegt, van wat legacy als ‘normaal’ beschouwt.

PANOPTISME VERSUS HOLOPTISME
De wereld waar wij in opgroeiden is de wereld van het panop-

tisme: de wereld van hiërarchische projecten. Projecten die er 

op zijn gebouwd om het totaaloverzicht te behouden voor een 

bepaalde, beperkte elite. In de productiesfeer mogen de deel-

nemers (arbeiders, werknemers, medewerkers) slechts ‘need 

to know’ kennis hebben van hun werkaandeel. Het panoptisme 

dateert echter uit de tijd dat mensen elkaar fysiek moesten ont-

moeten om te kunnen communiceren en waarin informatie werd 

bevroren in papieren archieven en procedures. 

Een belangrijke oorzaak van het crisisgevoel is dat panoptisme 

slecht gedijt in een wereld waarin haar tegenhanger, het holop-

tisme, effectiever blijkt. Digitale samenwerking leidt namelijk tot 

data verrijking. Informatie A + informatie B wordt informatie C, 

maar die verrijkte data past vervolgens niet meer terug in de oude 
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reld begint op 0 en ‘een Plan voor ons 

heeft’. Lineair denken zit in ons dagelijks 

taalgebruik vol van zaken waar ‘wij nog 

niet aan toe zijn’, zaken ‘die nog niet tot 

wasdom zijn gekomen’, die stip op de 

horizon, eerst dit, dan dat, oorzaak en 

gevolg. Holoptisme omvat een nieuwe 

generatie intersubjectieve relaties, waar-

bij het verschijnend geheel meer is dan 

de som der delen. Wij zien toegevoegde 

waarde in realtime ontstaan op gedeelde 

media. 

Een tweet die trending wordt. Een multi 

domein spel dat 24/7 bruist, muteert en 

pulseert en altijd gelijk maar toch anders 

is. Een database die van zichzelf niets 

kan, maar vol deelbare foto’s een aan-

dacht krijgt waar Kodak niet van kon 

dromen. En dat allemaal op een netwerk 

dat ‘van niemand’ is; het internet. Zonder 

verplichte paden. Met logische uitstulpin-

gen die om gecentraliseerde legacy heen 

gaan. Bring Your Own Device/Networks, 

de Open Spectrum beweging, file-serving 

televisie, RSS abonnementen, whitespa-

ces en pico-cellen. Die arme Ford zou 

gillend gek zijn geworden. In het achter-

hoedegevecht van het panoptistisch flexi-

bilistisch afordisme vervloeien producent 

en consument tot prosument en moet 

gezag verdiend en niet verkregen worden. 

Holoptisme is de wereld van Linked Open 

Data structuren, begrip taxonomie en 

ontologie, federatieve identiteiten, uni-

versele autonome productie grids; het is 

het Wonderland van lifeblogs, webcasts, 

tweets, soundclouds, collaboratie soft-

ware, instant messengers, Skypes, Tin-

der en wiki’s.

‘Where do you want to go?’ 

asked the Cheshire Cat. 

‘I don’t know,’ 

Alice answered.

‘Then,’ said the Cat, 

‘it doesn’t matter.” 

And he smiled his vicious grin 

to the Mad Hatter.

legacy IV omgeving. Ziehier de kernregis-

tratie discussie in de kern. Wie is verant-

woordelijk voor verrijkte data? We zijn in 

een spiegelwereld gekomen waar ‘Need 

to Know’ opzij zal moeten voor  ‘Need to 

Share’. Bezit verliest het van ‘toegang’. 

Zitten op content en bezit van fysieke 

items genereert niet langer macht en aan-

zien. Daar zit je dan met je goedbedoelde 

ERP batch-legacy. 

In gedistribueerde netwerken daarente-

gen kunnen autonome actoren vrijelijk 

hun gedrag bepalen. Zij kunnen verbin-

dingen aangaan, zonder tussenkomst 

van een centrale hub. Het is het verschil 

tussen het klaverblad Prins Clausplein en 

Schiphol Airport: jij mag zelf bepalen wel-

ke route je neemt door op eigen initiatief 

banen en afslagen te kiezen om te komen 

waar JIJ wilt (bottom up hub) en hoeft niet 

afhankelijk te zijn van tijdtabellen en aan-

sluitingen van derden (top down hub). 

Gedistribueerde netwerken faciliteren een 

nieuwe vorm van productie, organisatie, 

bestuur en bezit, met ongekende toe-

gang tot en inzet, invloed en bereik van 

informatie. Dit fenomeen heet holoptisme 

en stelt deelnemers in staat om vrij toe-

gang te krijgen tot alle informatie over 

alle deelnemers in een productiegemeen-

schap die veel verder gaat dan de gren-

zen van de eigen organisatie. Niet in ter-

men van privacy, maar in termen van het 

kennisnemen van hun bestaan en van de 

aard van hun bijdragen en hun toegang 

tot de doelen, metingen en documentatie 

van het algehele project. 

Holoptisme legt verdienmomenten bloot 

en zet inefficiëntie in zijn hemd als de Kei-

zer zonder Kleren. Ideaal in tijden van be-

zuiniging. Om de crisis daarom op te los-

sen zullen technische drempels verlaagd 

moeten worden met betere tools, slimmer 

op elkaar afgestemde processen, betere 

applicaties, strakkere API architectuur. 

Operational Excellence (steeds strak-

ker plannen) verliest het van Communi- 

cational Excellence. In het holoptisme  

levert concreet probleemoplossend ver-

mogen pas invloed. De rest huur je.

De politieke economie van ‘delen’

“I can’t go back to yesterday 

because I was a different person then.” 

Alice thoughts…

Productie door gelijkwaardigen maakt 

vrije samenwerking tussen producen-

ten mogelijk. Iedereen heeft toegang en 

houdt zijn eigen productiemiddelen (IT, 

energie, communicatie, tijd, intellect): de 

fabriekspoort is een api of een webbrow-

ser geworden. Anders dan panoptisme 

verloopt het holoptisme niet top-down. Zij 

is niet gebaseerd op strikt gedefinieerde 

rapportageregels. Holoptisme draait om 

terugkoppeling tussen productievormen. 

Dit inzicht maakt ‘de Crisis’ niet zozeer 

een financieel, maar vooral een cultureel 

fenomeen. Kijk maar: start-ups met slim-

me businessmodellen hebben geen last 

van de crisis. 

Met Ford in ons achterhoofd zijn wij lineai-

re oorzaak/gevolg relaties gewend: eerst 

de bodemplaat afmonteren voordat je de 

wielen d’rop schroeft. Lineair denken past 

ook volledig in ons Christelijk-Humanisti-

sche cultuurgebied, waarin God de we-
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Door de Commissie Toekenning René 

Olthuisprijs van de Vereniging Informa-

tici Defensie is voorgedragen de majoor 

T.L.A. Schless voor zijn scriptie De orga-

nisatie van botnetbestrijding in Neder-

land afgerond op 10 september 2013 ter 

afsluiting van de opleiding Business Process Management 

& Information Technology aan de faculteit Informatica van 

de Open Universiteit. De winnende bijdrage is een scriptie 

waarin het cyberaspect botnets ter discussie is gebracht. 

Op een systematisch analytische wijze wordt de organisa-

tie van de botnetbestrijding gefileerd. Intercom publiceert 

de scriptie integraal omdat dit onderwerp ook voor onze 

lezers van belang is.

Timo Schless & Harald Vranken (Open 

Universiteit, School of Computer Science)

a study on 
organisation and 

effectiveness
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and civilians were obtained [14]. The press enlarged upon this, 

which led to questions raised in the Netherlands parliament in 

2013. In the National Cyber Security Strategy, the Netherlands 

government stresses the importance of joint action, both civil-mi-

litary, public-private, and national-international, against cyber 

threats caused by botnets [13].

Scientific literature focuses primarily on technical aspects of  

botnets, covering the structure of botnets, malicious activities 

performed by botnets, and countermeasures against botnets. 

However, little attention has been given to organisational aspects 

of counter botnet activities. In this paper we try to fill this gap and 

focus on organisational aspects of counter botnet activities. 

Our contributions are threefold: First, we present a generic  

model that relates required capabilities, as well as intentions and 

structures of botnets, to botnet countermeasures. Second, we 

identify the organisations involved in counter botnet activities  

in the Netherlands and analyse their capabilities and legal  

authority, which may serve as an example for other countries. 

Third, by combining the generic model and the mapping of  

organisations, we answer the question whether counteracting 

botnets is effectively feasible in the Netherlands and we show 

which future directions are needed.

The rest of this paper is organised as follows (see Fig. 1): In sec-

tion II we explain our research method. In section III we look at 

Abstract—Botnets are networks of compromised compu-

ters used to carry out malicious activities in a coordinated way  

under control of a botmaster. Botnets are a major threat on 

the internet and there is general agreement on the necessity of  

botnet countermeasures. 

We studied how counter botnet activities are organised in the 

Netherlands. Through literature study and an empirical study we 

analysed organisations involved in counteracting botnets, and 

their capabilities and legal usage thereof. Our findings are that 

no single organisation is solely capable or has the authority to 

effectively oppose botnets, and therefore organisations coope-

rate in structural and ad hoc ways. Relatively simple botnets can 

be countered effectively, but capabilities and legal authority to 

disrupt more complex or foreign botnets are missing.

I. INTRODUCTION
Botnets are self-spreading and self-organising networks of 

compromised computers (‘bots’) that can be used to perform 

malicious activities in a coordinated way under control of a bot-

master. Botnets can vary in size from hundreds to millions of 

bots. The bots are infected by malware (‘botagents’) and receive 

commands from the botmaster to carry out malicious activities 

against bots inside the botnet (internal attacks) or computer sys-

tems outside the botnet (external attacks). Examples of malicious 

activities are stealing sensitive data such as passwords, commit-

ting click fraud, manipulating online banking transactions, com-

promising new hosts to extend the botnet, performing distributed 

denial-of-service attacks, and sending spam or phishing e-mails 

[8, 9, 12, 16, 18, 23].

The security threat caused by botnets is large and worldwide. 

In this paper, we focus on the situation in the Netherlands. The 

Netherlands are among the countries with the highest broadband 

penetration and quality, both wired and wireless, in the world1. 

Unfortunately, the Netherlands are also an important player in the 

world of cybercrime2 and a prime target for botnets. It has been 

estimated that at least 5 to 10 percent (but probably significantly 

more) of all Dutch broadband subscribers suffered an infection 

that made their computer part of a botnet during 2009 [4]. The 

BredoLab-botnet, which distributed spam and denial-of-service 

attacks, was dismantled in 2010 in an internationally coordinated 

operation [7]. Although masterminded from Armenia, with milli-

ons of bots worldwide, its operations were concentrated in the 

Netherlands. The detection of the Pobelka-botnet in the Nether-

lands in 2012 showed that, although this botnet primarily targe-

ted financial transactions, also sensitive data from vital sectors 

Maj Schless ontvangt de René Olthuisprijs uit handen van Drs D.M. Koen 

Foto M.C.J. van der Ploeg

1 Organisation for Economic Co-operation and Development, 

www.oecd.org  2 IC3 2012 Internet Crime Report, www.ic3.gov.
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results may be incomplete, particularly for 

ISPs and organisations in vital sectors.

The key results of our study are a gene-

ric model stating the capabilities required 

for acting against botnets as derived from 

our literature study and validated in our 

empirical study, the mapping of Dutch 

organisations involved in counter botnet 

activities and their capabilities and legal 

authority as derived from our empirical 

study, and a concluding statement on 

whether counter botnet activities are or-

ganised effectively in the Netherlands. 

More information on our research method 

(including interview reports) and results is 

available in [19].

III. BOTNETS: PROPERTIES
AND COUNTERMEASURES

A. Properties of Botnets

We consider intentions and structures of 

botnets as two basic properties that can 

be used to classify botnets, of which bot-

net structure is most relevant as it says a 

lot about the strengths, weaknesses and 

behaviour of a botnet [22]. Other proper-

ties could also be used to classify bot-

nets, such as types of attacks performed 

by botnets and methods to extend the 

botnet by infecting new hosts, but these 

are less relevant for our study on the or-

ganisation of counter botnet activities. 

Literature offers numerous classifications 

for intentions of cyber attacks that are 

also applicable for classifying botnets. 

We use the classification in Table I, which 

is based on [14, 21]. Note that a botnet 

can have multiple botmasters that use 

the botnet simultaneously for different 

purposes [15] and a botmaster may of-

fer the botnet to third parties that use the 

botnet for their own goals. Furthermore, 

the division between white hats and black 

hats is not always clear, e.g., intelligence 

services making use of criminals for cyber 

espionage.

basic properties of botnets and counter-

measures. In section IV we present the 

capabilities required for acting against 

botnets, we map the organisations invol-

ved in fighting botnets in the Netherlands, 

and analyse their capabilities and legal 

usage thereof. In section V we elaborate 

further on our empirical findings. Section 

VI concludes the paper.

II. RESEARCH METHOD
We started our research with an extensive 

literature study on botnets. We identified 

basic properties of botnets, counter-

measures against botnets, capabilities 

and authority required for using these 

countermeasures, and organisations in-

volved in combating botnets.

Next, we did an empirical study to vali-

date the results from our literature study 

and to assess how counter botnet acti-

vities are organised in the Netherlands. 

We performed the empirical study by me-

ans of semi-structured interviews during 

April-June 2013 with 10 officials at 6 key 

organisations: Team High Tech Crime of 

the National Police, National Coordinator 

for Counterterrorism and Security, Nati-

onal Cyber Security Center, Public Pro-

secution Service, Fox-IT, and DefCERT. 

(See Section IV.A and Table II for more 

details.)

We identified a large number of both pu-

blic and private organisations that are 

involved in fighting botnets. These inclu-

de governmental organisations, compu-

ter security companies, internet service 

providers (ISPs) and hosting providers, 

and organisations in vital sectors (such 

as electricity, telecommunication, water, 

food, finances, and chemical industry). 

There are many structural and ad hoc re-

lations and collaborations between these 

organisations.

In the public domain, we interviewed four 

key governmental organisations in cyber 

security. We excluded the intelligence ser-

vices and armed forces from our empiri-

cal study because of their specific tasks 

and limited or unidirectional interaction 

with other organisations. We interviewed 

a single but prominent computer securi-

ty firm (Fox-IT) that has numerous public 

and private organisations as customers, 

including organisations in vital sectors 

and ISPs. It therefore has a broad view 

on counter botnet activities in the private 

sector and on cooperation between the 

private and public sector. We also inter-

viewed DefCERT, the CERT of the Minis-

try of Defence, which offers supporting 

services to the armed forces, but has no 

military tasks and therefore is considered 

as a representative of organisations in vi-

tal sectors.

The limited number of interviewed organi-

sations may affect the reliability of our em-

pirical study. We asked every interviewed 

organisation whether we had omitted or-

ganisations in our study with key capabi-

lities and legal authority. This turned out 

not to be the case. Furthermore, in each 

interview we not only inquired after capa-

bilities and legal authority of the organisa-

tion itself, but also of other organisations 

that cooperate with the interviewed orga-

nisation. The interviews gave a consistent 

view and hence we have confidence in the 

reliability of our results. Nevertheless, our 
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act both as bot server and client [11], botnets that make use of 

social networks and cloud services [26], and botnets that use 

(reverse) proxies and fast-flux networks where domain names or 

IP addresses of bots, bot servers and DNS servers continuously 

change [6, 22, 27]. Also, channels for command & control and 

data can be separated such that each channel uses a hybrid 

structure that best fits its purpose [25].

B. Countermeasures

Botnets are visible through three activities: spreading and in-

fecting new bots, traffic on command & control channels, and 

attacks [12]. Tracking and detecting botnets can take place by 

looking for traces of such activities, either actively by ‘honeynets’ 

or passively by searching for known botnet patterns or anomalies 

in software and network traffic [9, 17, 22].

The next step after tracking and detecting a botnet, is analysis 

of the command structure of the botnet. Analysis methods are 

available [3, 10, 18, 20], but analysis becomes more difficult 

with increasing complexity of the command structure and requi-

res that at least some behaviour of the botnet is already known. 

When the internet address of a botmaster is revealed, the geo-

graphical location of the botmaster may be identified. In practice 

however, due to technical, political and legal reasons, this may be 

difficult to achieve [2, 26].

A botnet can be disabled by affecting either individual bots, the 

command structure or command & control channels, or the bot-

master [5]. In practice, it is nearly impossible to track all bots in 

a botnet. Botnets with a centralised command structure can be 

disabled by taking over the command & control server, while bot-

nets with a decentralised command structure can be disrupted 

by manipulating bots or traffic on the command & control chan-

nels [20]. Capturing the botmaster depends on its geographi-

cal location and jurisdiction. Command & control servers can be  

seized and, depending on available evidence, the botmaster can 

be arrested and prosecuted. In case of cyber terrorism or cyber 

war, the botmaster or the botnet infrastructure can be attacked 

physically. Counter botnet activities however may not always be 

effective. A disabled command & control server could have been 

backed up in another country, disrupting a botnet can have nega-

tive effects on other communications, and an arrested botmaster 

can be replaced. Botnets are designed to be operational soon 

after disruption [1]. The upper part of Table IV shows the relations 

between countermeasures, structures, and intentions of botnets.

IV. COUNTERACTING BOTNETS: ORGANISATI-
ONS, CAPABILITIES AND LEGAL AUTHORITY

A. Organisations

Our literature research and empirical study identified key public 

and private organisations that are involved in fighting botnets, 

Generally, three command structures for botnets can be distin-

guished: centralised, decentralised and hybrid. In all command 

structures, command & control channels are used for commu-

nication between the botmaster(s) and the bots. Botnets with a 

centralised command structure make use of one or more central 

servers to send commands to individual bots, typically by means 

of the IRC-protocol or HTTP [9]. These channels are bidirectional, 

and hence the botmaster can also receive information from bots 

[25]. Botnets also can use chat servers, blogs or twitter accounts, 

instant messaging (IM) services or proprietary protocols [22]. In 

a centralised command structure, the botmaster can reach the 

bots quickly and easily, obtain information from bots, and control 

the entire botnet. The weakness is the dependence on a limited 

number of central servers. When these central servers are taken 

over or eliminated, the botmaster loses control over the botnet.

In a decentralised command structure, command & control chan-

nels are established between individual bots in a peer-to-peer 

fashion. The botmaster gives commands directly to a number of 

bots, which in turn spread the commands further. Such botnets 

are more robust than botnets with a centralised command struc-

ture. However, a decentralised command structure is more com-

plex and difficult to implement [23, 24]. It also is difficult to reach 

all bots simultaneously due to uncertainty in propagation times. 

The channels are usually unidirectional, which makes it difficult 

for a botmaster to obtain information from individual bots [25]. 

Furthermore, measures should be taken, such as authentication 

and encryption, to ensure that bots only accept commands from 

genuine peers [22].

Recent research shows that botnets are becoming even more 

complex by applying hybrid command structures that mix cen-

tralised and decentralised command structures [24]. Examples 

are botnets that use a decentralised network of bot servants that 
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shown in Table II. In addition, there are organisations in the back-

ground with supportive tasks: Nederlands Forensisch Instituut 

(NFI, Netherlands Forensic Institute) is a public organisation that 

provides support and expertise through independent analysis 

and interpretation of evidence; Stichting Internet Domeinnaamre-

gistratie Nederland (SIDN, Foundation for Internet Domain Name 

Registration in the Netherlands) registers .nl domain names and 

stimulates initiatives for an open and secure internet; the Minis-

try of Economic Affairs promotes private initiatives in the field of 

cyber security; Autoriteit Consument en Markt (ACM, Authority 

for Consumers and Markets) monitors the telecommunications 

sector and can, for instance, impose fines for sending spam.

B. Capabilites and Legal Authority

From literature and empirical study, we identified 19 capabilities 

that are required to counter botnets effectively, shown in Table III.

The lower part of Table IV shows the relations between coun-

termeasures and capabilities. Table IV is a generic model indi-

cating the relations between countermeasures on the one hand 

and command structures, intentions and capabilities required for 

acting against botnets on the other hand.

The lower part of Table V shows the capabilities and legal  

authority of organisations involved in counter botnet activities 

in the Netherlands. It can for instance be seen that the police 

and private computer security companies are capable of passive  

detection of botnets (C2), but this requires explicit authorisation. 

ISPs have the same capabilities, but are only allowed to perform 

passive detection on their own networks. Also computer securi-

ty companies have several capabilities that they are not allowed 

to deploy on public networks, such as investigation of specific 

botnets (C4), decrypting information (C5), and taking over com-

mand servers (C7). On public networks such activities are con- 

sidered as intentional and unlawful intrusion of computer sys-

tems, which is an offence under the Dutch criminal law (Wetboek 

van Strafrecht, Artikel 138ab). These capabilities may be applied 

on private networks, but even this may be prohibited by privacy 

regulations. The upper part of Table V shows which organiza- 

tions in the Netherlands can counter botnets with specific inten-

tions. Our empirical results indicate however that organisations 

do not use such specific classification. Instead, they consider 

the specific context of each individual botnet, in which relevant 

aspects are: location (whether the botnet infrastructure resides 

inside or outside the Netherlands), type of attack or offence, and  

exploited vulnerabilities. A classification of botnet intentions is  

however considered useful for policy making. A classification  

based on command structures is currently rarely used in  

practice, since most present botnets only apply relatively simple 

centralised command structures.

V. EMPIRICAL RESULTS
In this section we elaborate further on some of our empirical  

results. None of the interviewed organisations are actively enga-

ged in removing bots from botnets (C6). NCSC and DefCERT 

have a general warning and advisory role. They can remove bots 

from their own networks and solve vulnerabilities in their own 

computer systems. In some cases, e.g. when a botnet has 
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organisations are capable of hacking back, but are not  

authorised to do so lawfully. Private parties however are eager  

to actively counter botnets to protect their own interests. 

They consider that actively disrupting botnets is becoming more 

effective than increasing investments in computer security. 

Disrupting a botnet by manipulating bots (C8) is to some extend 

effective for botnets with a decentralised command structure. 

However, the knowledge and resources required for applying 

this capability are still very limited, mainly since most botnets still 

apply a centralised command structure.Disrupting a botnet by 

manipulating communication on command & control channels 

(C9) is applied in private networks or in cooperation with ISPs by 

means of sink holing in which case bots are made unreachable in 

a network by blocking IP-ports or DNS manipulation. Taking over 

a botnet by manipulating communication on command & control 

channels (C10) is applied by none of the organisations.

Arresting and prosecuting a botmaster (C15) are major tasks of 

OM and police. The botmaster can either be someone who tech-

nically controls the botnet or who hires the botnet. The studied 

organisations cooperate in a limited number of structural part-

nerships, such as the relation between OM and police, internati-

onal requests for legal assistance, the execution of court orders 

been taken over by the police, affected users are informed that 

their computer has been compromised.

A command & control server can be taken over (C7) or phy- 

sically secured (C13) by means of confiscation, a ‘notice-and- 

take-down’ (NTD) procedure or ‘hacking back’. Confiscation and 

NTD procedures are only applicable to botnets with a command 

& control server located within the Netherlands. Hacking back 

is strictly speaking illegal, although the OM has authorised the  

police to hack back in some cases when this was con- 

sidered proportional in view of significant damage or infringement.  

Alteration of the law is currently being considered to regulate this. 

Hacking back can only be applied lawfully by public governmen-

tal organisations, because of proportionality assessment and  

accountability. This applies not only to taking over botnets (C7), 

but strictly speaking also to milder forms of data collection where 

still some degree of interference in a botnet is required (C4). 

Also private computer security companies and other governmental  
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to take a command server offline, and 

contingency capabilities that DefCERT 

provides to NCSC. These are in fact  

legal forms of cooperation in the cyber 

domain that are no different than for other 

domains. Other forms of cooperation are 

largely bilateral, project-based or ad hoc, 

while all organisations are highly inter- 

dependent. This is evident since on the 

one hand authority to use some critical 

capabilities relies solely with the govern-

ment, especially for far-reaching research 

into a botnet and taking over a server, 

while on the other hand the government 

needs the knowledge and direct coope-

ration of many ISPs, computer security 

companies and companies in vital sec-

tors. The exchange of timely and accura-

te information is crucial for disrupting bot-

nets, as well as alignment of interests (for 

instance, whether priority is with shutting 

down the botnet to minimise damage or 

with prosecuting the botmaster). All inter-

viewees agree that, given the large num-

ber of organisations involved, the current 

multilateral partnerships are necessary, 

where every organisation is able to fulfil its 

own role. This multilateral cooperation is 

based on trust and recognition of mutual 

interests and arranged by (inter)national 

working groups and liaison officers. The 

NCSC plays an important role in coordi-

nation. Most organisations are evolving 

from the current situation in which they 

mainly react to botnets that are dis- 

covered by circumstances, to a more 

pro-active attitude in which they actively 

detect, track and counteract botnets.

VI. CONCLUSION
We conclude that relatively simple bot-

nets can currently be countered effec- 

tively in the Netherlands. However, no  

single organisation is solely capable or 

has the required legal authority to ef-

fectively counteract botnets, and there- 

fore organisations cooperate in structural 

and ad hoc ways. Capabilities and legal 

authority are missing to counter botnets 

with more complex command structures, 

or with botmasters or botnet infrastruc- 

ture residing outside the Netherlands. 

None of the studied organisations can 

take over or disrupt complex botnets by 

manipulating bots or communication in 

the botnet. Only the OM can authorise 

for hacking back, because of propor- 

tionality assessment and accountability. 

The government holds the monopoly on 

the use of some essential capabilities 

such as manipulation of communication 

and taking over a command & control  

server to take over a botnet. This situation 

may cause that the current cooperation 

between governmental and private orga- 

nisations may be difficult to sustain in the 

long term, if the government is unable to 

raise enough resources to use its exclu- 

sive authority to counter all botnets.

For further research, we recommend  

to study under which circumstances  

private organisations might be allowed 

to apply ‘digital self-defence’, and to set 

up a government controlled operational 

framework for cyber defence in which  

public and private organisations struc- 

turally cooperate and contribute to coun-

ter botnets activities, each in line with 

their core business.

VERENIGING INFORMATICI DEFENSIE BELOONT DE 
BESTE SCRIPTIE OF PUBLICATIE OVER IV EN ICT
Eén van de doelstellingen van de vereniging is het bevorderen van de uitbreiding van de des-

kundigheid op het gebied van informatica. Om deze doelstelling te realiseren kent de VID jaar-

lijks de ‘René Olthuis scriptieprijs’ toe. Deze prijs is bedoeld als jaarlijkse aanmoedigingsprijs 

voor een scriptie, publicatie of artikel over een onderwerp binnen het vakgebied IV of ICT.  

De scriptie, publicatie of het artikel behandelt, bij voorkeur, een actueel (defensie-) vraag-

stuk binnen de IV of ICT en mag als uitzonderlijke prestatie worden beoordeeld. De prijs 

bestaat uit een geldbedrag van € 250,- en een bijbehorende tastbare herinnering. De VID 

nodigt u uit uw scriptie, artikel of publicatie bij de Commissie Toekenning René Olthuis 

VID Scriptieprijs aan te bieden voor mededinging naar deze prijs. Door de VID is een apart  

reglement opgesteld met daarin de voorwaarden waaraan een scriptie, publicatie of artikel moet 

voldoen. Het hele reglement kunt u zelf downloaden van de intranetsite van de VID: (http://intra-

net.mindef.nl/portaal/service/verenigingen/vid/index.aspx) of opvragen bij de secretaris van de 

VID (Secretaris.VID@mindef.nl). Uw mededinging voor de scriptieprijs kan elektronisch aan de 

commissie worden aangeboden door tussenkomst van bovenstaand mailaccount. 

Sluitingsdatum voor aanleveren: 1 november 2014. De Commissie zal, bij voldoende aanbod, 

in een bijeenkomst van de VID de winnaar bekend maken. De winnaar wordt dan in de gele-

genheid gesteld aan de leden van de VID zijn/haar scriptie, publicatie of artikel toe te lichten.

Over de auteurs:

Dr. ir. Harald Vranken is universitair 

hoofddocent aan de Faculteit Infor-

matica van de Open Universiteit. 

Hij doet onderzoek op het gebied van 

security in gedistribueerde systemen. 

Majoor drs. Timo Schless is werk-

zaam als officier elektronica bij de 

Koninklijke Luchtmacht. Hij heeft bij 

genoemde faculteit afstudeeronder-

zoek gedaan naar de organisatie van 

de bestrijding van botnets. Dit artikel 

is gebaseerd op dat onderzoek.
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De toon is gezet. Hoewel de postvolumes dalen,en de postmarkt 

onder druk staat, valt met Neopost niet te spotten. Ze doen za-

ken met grote bedrijven als DHL, Metro, Carrefour, Sony, Airbus, 

overheden en belastingdiensten. Ze proberen voortdurend no-

viteiten op het gebied van hard-/software te ontwikkelen op het 

gebied van de post en willen vooroplopen in het mailverkeer als 

het draait om effectiviteit, veiligheid en privacy. 

Van der Hoef en Berting, twee van de 5700 werknemers, houden 

van boodschappen/post verzenden. Digitaal of fysiek, dat maakt 

hen niet uit zeggen ze. ,,Via ons Track&Trace systeem vinden we 

toch alles weer terug.’’ Ze lachen en maken grappen, omdat ze 

plezier hebben in hun werk. ,,Toch is dat Track&Trace de toe-

komst in de heftige wereld van distributie en logistiek. In combi-

natie met weer een andere tak waarin het postwezen zich heeft 

gespecialiseerd: het lezen van barcodes. Iedereen wil immers 

weten waar en wanneer een pakket wordt bezorgd. Per schip, 

per vliegtuig of met de vrachtauto of bestelbus. Overal kan het 

worden ingezet. Hoe handig zou het zijn als Defensie tijdens een 

buitenlandse missie op afstand kan zien wat er in een container 

zit. Of als de NAVO eenvoudig kan tellen wat er aan materieel her 

en der beschikbaar is.’’ 

De Nederlandse denktank (Research&Development) van Neo-

post zit in Drachten, het nationale verkoopkantoor in Almere en 

het hoofdkantoor in Parijs. Voor de circa miljoen klanten wordt 

van alles bedacht en opgelost. Voor ieder wat wils op basis van 

maatwerk vormt het uitgangspunt. Van der Hoef en Berting gaan 

los op oplossingen voor interne post, externe mailingen, verstu-

ren van offertes, facturen en informatiemateriaal, grote pakketten, 

slimme containers via verschillende postverzenders maar ook 

een ouderwetse brief en een mooi handschrift zit nog ge

Inleiding
Als we het vandaag de dag over postverwerking hebben, draait 

het niet meer alleen om simpel frankeren. De uitdagingen liggen 

anders voor de hedendaagse post (verzamelnaam voor brie-

ven, mail, pakketten, groot materieel, vrachtcontainers en nog 

veel meer). Het gaat om post die er toe doet, is de slogan van 

het bedrijf Neopost. Neopost zoekt oplossingen voor post- en 

documentverwerking digitaal,of fysiek in een envelop. De door 

de researchafdeling ontwikkelde slimme software en intelligente 

machines kunnen documenten aanmaken, enveloppen vullen, 

dozen produceren, adresseren, verzenden, beheren, beveiligen 

en vernietigen. Niet alleen voor het MKB, maar vooral voor grote 

nationale en internationale bedrijven met veel mailverkeer. Alles 

kan: van grote stukken tot vertrouwelijke digitale post. Op zich 

al een boeiend verhaal, maar nu is Neopost ook nog eens aan 

het denken gezet door de Franse defensie. Reden voor Theo van 

Kauuwen om aan tafel te schuiven met twee postdenkers die 

nog steeds van handgeschreven brieven houden, maar absoluut 

geen lucht willen verkopen. 

Marktleider
Accountmanager Rolf van der Hoef en projectmanager Ruud 

Berting van Neopost Benelux denken elke minuut na hoe ze 

hightech oplossingen voor postverwerking in de markt kunnen 

zetten.  Neopost BV. is met meer dan 80 jaar ervaring Europees 

marktleider op dit gebied en staat wereldwijd op plek twee.  

,,We hebben net een machine ontwikkeld die volautomatisch een 

kartonnen verpakking produceert die strak om de bestelde goe-

deren van bijvoorbeeld grote webbedrijven gaat. 

Denk aan de markt van Bol.com. We moeten geen lucht verpak-

ken en willen in deze tijd serieus nadenken over het milieu en de 

verspilling van grondstoffen.’’ 

defensie-industrie

Lkol b.d. Theo van Kauuwen
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verzenders( Post NL/Sandd etc) biedt  

Neopost flexibele(software) oplossingen 

die alles kunnen combineren. 

SILRIA
In een consortium met Capgemini en Be-

aringPoint is Neopost ID door het Franse 

ministerie van Defensie in 2012 geselec-

teerd om het zogeheten SILRIA IT-sys-

teem te ontwerpen, te implementeren en 

te onderhouden voor de gehele Franse 

krijgsmacht. SILRIA, Système d`Informa-

tion	Logistique	de	suivi	de	 la	Ressource	

Inter-Armées, is een logistiek IT-systeem 

dat de gebruiker in staat stelt wereldwijd 

vooraf geregistreerd (defensie)materieel 

en het transport daarvan te traceren en 

te monitoren met behulp van Radio Fre-

quency Identification (RFID) technologie. 

De basis voor deze technologie werd in 

de Tweede Wereldoorlog gelegd. Radio-

bakens in vliegtuigen maakten het moge-

lijk vriend en vijand uit elkaar te houden. 

De huidige RFID technologie stamt uit de 

jaren zestig van de vorige eeuw toen twee 

medewerkers van Philips ontdekten hoe 

een chip op afstand kon worden 

woon in hun systeem. ,,Daar kunnen we 

even goed van genieten.” Nadat Neopost 

in 2000 als eerste bedrijf neerstreek aan 

de Palmpolstraat in Almere is er veel ge-

beurd. De omgeving is inmiddels goed 

gevuld met andere innovatieve bedrijven 

en lichte industrieën. Neopost is met ves-

tigingen in ongeveer 29 landen en nog 

eens 100 verkoop- en servicepunten we-

reldwijd behoorlijk aan het uitdijen. 

De veranderende postmarkt en de daar-

mee samenhangende klantenwensen/

eisen zijn hun drijfveer voor een continue 

proces in ontwikkeling en innovatie van 

producten. Alles draait om technische 

hoogstandjes in een digitaal posttijdperk. 

Neopost Document Solutions en Ne-

opost ID zijn bijvoorbeeld nieuwe onder-

delen van Neopost waarin zij hun know 

how bundelen op het vlak van ontwikke-

ling van effectieve softwareoplossingen in 

het bereik van Outputmanagement(OMS) 

en Customer Communication Manage-

ment(CCM) en Customer Data Solutions.

,,Via uitgekiende databases wordt het 

mailverkeer steeds uitgebreider en spe-

cifieker. Daarbij moet beveiliging van be-

drijfsdocumenten en privacy niet uit het 

oog worden verloren’’, stelt Berting. ,,Het 

gaat om intelligent werken. Hoe persona-

liseer je mail om de response te vergro-

ten, hoe wordt er opgeslagen, waar wordt 

er verzameld en waar zit de analyse en 

het overzicht/registratie van de verzendin-

gen? Ja, ook dat hoort allemaal bij post-

verwerking.’’ 

,,Drie brieven op een dag van een en 

dezelfde zorgverzekeraar’’, geeft Van 

der Hoef als voorbeeld, ,,kan te maken 

hebben met een vuile database. Niet fijn 

voor de klant, maar ook zonde van het 

papier en daarmee samenhangende (ver-

zend)kosten. Belangrijk is dat gevoelige 

informatie/data elke minuut met alle zorg 

wordt omringd. Op dat gebied kun je je 

geen fouten permitteren.’’ 

Berting en Van der Hoef zijn echte gene-

ralisten. Ze kennen na bijna 30 jaar alle 

kneepjes van het vak. Ze volgen alle pro-

jecten en proberen intelligentie aan elkaar 

te knopen. 

Rolf van der Hoef en Ruud Berting krijgen 

signalen door. Ze moeten aan de bak. ,,Is 

het mogelijk om z 1,4 miljoen pallets snel 

van A naar B te krijgen?’’ Zomaar een 

vraag van een klant. Opgewekt hoor ik ze 

zeggen: ,,Natuurlijk. Geen probleem.’’ 

Kortom het maakt niet uit of het verstu-

ren van documenten nu digitaal of fysiek 

gebeurt, onafhankelijk van de fysieke 

“Alles draait om technische 
hoogstandjes in een digitaal 
posttijdperk.”
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zorgt voor de ontwikkeling, installatie, onderhoud en beheer. De 

gebruiker benadert de software over het internet bij de SaaS-aan-

bieder. SILRIA zal volledig compatibel zijn met de NATO`s logis-

tieke IT-systemen en moet volgens de planning vanaf eind 2014 

worden uitgerold bij alle Franse krijgsmachtdelen. 

Tot slot
De redeployment operatie uit Afghanistan in 2010 wordt gezien 

als de grootste logistieke operatie in de Nederlandse krijgsge-

schiedenis ná de inzet in Nederlands-Indië. 

In november 2012 spreekt de commandant van de Nederland-

se Redeployment Taskforce over deze operatie in de Jaarbeurs 

Utrecht tijdens een vakbeurs op het gebied van logistiek en goe-

derenstroombeheersing. Hij laat zijn gehoor onder andere weten 

dat het door hem vooruitgestuurde inventarisatieteam wellicht 

groter had moeten zijn en dat de keuze welk materieel wel of 

niet mee terug moest, nog meer in Nederland had moeten wor-

den gemaakt. Dat zou meer tijd hebben gescheeld in het overleg  

tussen het missiegebied en Den Haag. Wellicht is, bij gebleken 

geschiktheid in Frankrijk, uitrol van het SILRIA IT-systeem een 

aan te bevelen alternatief voor de Nederlandse krijgsmacht. 

uitgelezen. Het bedrijf ontwikkelde daaruit toepassingen op het 

gebied van winkeldiefstalpreventie en de eerste detectiepoortjes 

in Europa stonden bij de in/uitgang van Nederlandse C&A ves-

tigingen. De werkwijze van het SILRIA IT-systeem komt er ruw-

weg op neer dat elk uitrustingsstuk/reservedeel aan het begin 

van de logistieke (transport)keten naar behoeven wordt gemerkt 

met een unieke barcode dan wel wordt voorzien van een tag 

met de mogelijkheid tot actieve of passieve RFID. Meteen wordt 

het desbetreffende uitrustingsstuk/reservedeel met behulp van 

vaste/mobiele inleesapparatuur in het logistieke volgsysteem op-

genomen. Op weg naar de eindbestemming kan met dezelfde 

inleesapparatuur op elk gewenst moment en locatie de proces-

voortgang worden gecontroleerd en, indien noodzakelijk, de rou-

tering worden aangepast. Op de eindbestemming staat ook weer 

inleesapparatuur dat een ontvangstbericht genereert.

Neopost ID is voor dit project verantwoordelijk voor de ontwikke-

ling, levering en onderhoud van de barcodeprinters, de tag co-

deerders en vaste en mobiele inlees- en volgapparatuur. 

Softwarematig zal het SILRIA systeem worden ondersteund via 

het Saas (Software as a Service) principe. Dit wil zeggen dat de 

klant de software niet hoeft aan te schaffen. De SaaS-aanbieder 

“SILRIA zal volledig 
compatibel zijn met 
de NATO’s logistieke 
IT-systemen...”



Bij alle terechte aandacht voor bijvoorbeeld de militai-

re missie in Mali zoomt lkol Wolfs in dit artikel in op een  

andere Nederlandse militaire aanwezigheid, die in Ramal-

lah. Marcel was de Senior National Representative van 

januari tot juli 2013. Nederland levert daar een bijdrage 

aan het werk van de United States Security Coordina-

tor for Israel and the Palestinian Authority (USSC). USSC  

ondersteunt en adviseert Israël en de Palestijnse Auto- 

riteit (PA) met het vormen en professionaliseren van de  

veiligheidssector, wat deel uitmaakt van de voorberei-

ding van de ‘twee staten oplossing’. Omdat de PA geen  

ministerie van Defensie heeft gebeurt de afstemming in  

Palestina met het civiel georiënteerde ministerie van  

binnenlandse zaken (Ministry of Interior - MoI).

Luitenant-kolonel M.J.P. Wolfs, 

hoofd sectie Beveiligingscoördinatie CLAS

onbekende aanwezigheid: 
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maj/kap bij de Leadership Courses en 

een officier in de rang van lkol bij het  

Palestijnse Ministerie van Binnenlandse 

Zaken, verantwoordelijk voor de Leader- 

ship Courses (senior, intermediate en 

junior) voor de Palestinian National  

Security Forces.

Wat doet Nederland
De J6 treedt op als consultant bij de afde-

ling IT van het al eerder genoemde MoI. 

Daarnaast biedt hij ondersteuning aan 

de diverse IT-specialisten bij de security 

services, voornamelijk binnen de Natio-

nal Security Forces (NSF), Palestine Civil  

Police (PCP), Civil Defence (CD / brand-

weer), de Presidentiele Garde (PG) en 

overige (kleine) veiligheidsdiensten zoals 

het DCO (District Coördination Office, 

en de afstemming met Israelische vei-

ligheidsdiensten) en het General Military 

Training Committee (GMTC), vergelijkbaar 

met een klein Opleidings- en Trainings-

commando. 

Als stafofficier binnen het USSC neemt  

de J6 op het Amerikaanse Consulaat in  

Wie 
De staf van de USSC wordt gevormd door 

officieren van landmacht, luchtmacht en 

marine uit de Verenigde Staten (16), Ca-

nada (10), Verenigd Koninkrijk (4), Turkije 

(2) en Nederland (1). De commandant 

USSC is de viceadmiraal Bushong. Naast 

de staf bestaan USSC Ramallah, bevolkt 

door het British Support team, samen 

met een Griekse politieofficier en twee 

Nederlandse officieren, en USSC Pro-

teus, waarvoor Canada de menskracht 

levert. ‘Ramallah’ richt zich op trainen en 

opleiden, terwijl Proteus zich helemaal 

op projecten die binnen de USSC door  

Canada betaald en gerealiseerd worden.  

Wat 
1(NLD)Det USSC biedt maximale onder-

steuning aan de USSC. De doelstellingen 

van commandant USSC staan verwoord 

in USSC Campaign plan 2012, USSC 

Opord 01 2012 en de diverse supporting 

plans. The USSC for Israel and the PA 

assists the PA to transform and profes-

sionalize its security sector; engages with 

the Israelis and Palestinians on security 

initiatives that build trust and confiden-

ce in order to meet Roadmap obligati-

ons; and supports whole-of-government  

efforts that set the conditions for a nego-

tiated two-state solution.

Wie namens Nederland
De totale Nederlandse ondersteuning 

aan het USSC varieert en bestond in mijn  

periode uit een permanente CIS/J6 ad-

visor to USSC en tevens Senior National 

Representative in de rang van lkol en een  

Nederlandse officier in de rang van lkol/
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goed werkende communicatie- en informatiesystemen, met een 

gezamenlijke operationele database, is daardoor ingewikkeld.

Iedere Palestijnse veiligheidsdienst heeft een hoofdkwartier in  

Ramallah en diverse subeenheden (kazernes of hoofdkwartieren) 

in de grotere steden op de Westbank. Veel diensten op CIS- 

gebied gaan over van een stand alone omgeving naar een net-

werkomgeving. Het is daarbij de bedoeling dat de verschillende 

Local Area Networks via een Wide Area Network gekoppeld gaan 

worden. Dit proces is in volle gang en is inmiddels deels uitge-

voerd over een door Canada gesponsord straalzendersysteem en  

lokale providers, met de nodige uitdagingen vanwege het  

bergachtig terrein. Verdere uitbreiding vindt plaats van gezamen-

lijk te gebruiken applicaties op het gebied van Human Resour-

ces of op het gebied van de ondersteuning van de commando-

voering. Op deze manier kan onder andere tijdens omvangrijke  

operaties een Common Operational Picture gemaakt worden. 

In het Joint Telecom Committee (JTC) wordt onder leiding van 

chief IT Department beleid ontwikkeld zodat in de toekomst zo 

breed en veilig mogelijk communicatie, uitwisselen van data, VTC 

enz. mogelijk zijn of worden. Aan het hoofd van het IT Depart-

ment staat lkol Mohammed Tamimi. Hij werkt vanuit de PSO  

(Preventive Security Organisation). Hij doet zijn werk onder direc-

te veranwoordelijkheid van de minister. 

Jeruzalem, gefaciliteerd door het US Department of State, inte-

graal deel aan het USSC stafproces en geeft hij input en advies 

wanneer het gaat over communicatie en informatiesystemen.

Werkwijze van deze J6, het begin...
Na aankomst en overdracht, begin januari 2013, die onder an-

dere vanwege het weer (sneeuw) en slechte bereikbaarheid van 

de Palestijnse CIS functionarissen beperkt is uitgevoerd, heb ik 

eerst kennisgemaakt met de leiding en diverse CIS verantwoor-

delijke personen bij het MoI en bij de verschillende Palestijnse 

veiligheidsdiensten. De vorige J6 – lkol Frans van Sonsbeek – 

had al een lijst gemaakt met tekortkomingen op CIS-gebied bij de 

PASF; deze is opnieuw gedetailleerd afgestemd en geupdated 

met de Palestijnen en gedeeld binnen staf USSC.

De USSC streeft verbetering, meer samenwerking en heldere 

aansturing van de veiligheidsdiensten na. De structuur of aan-

sturing van veiligheidsdiensten is historisch gegroeid en dat 

maakt coördinatie niet altijd eenvoudig. De security-diensten (bijv.  

National Security Force en Presidentiele Garde) worden direct 

aangestuurd door de president, terwijl de commandanten een 

autonome positie hebben. De safety-diensten als brandweer en 

politie worden aangestuurd door het ministerie van binnenland-

se zaken (MoI) . Afstemming over gezamenlijke belangen, zoals 

beschikbaarheid van betrouwbare en veilige CIS-infrastructuur, 
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Tamimi wordt wekelijks door J6 USSC begeleid. Het invoeren 

van nieuwe systemen of apparatuur op de Westbank wordt ver-

traagd of soms onmogelijk gemaakt door Israel. Voor elk artikel, 

dat niet te verkrijgen is op de Westbank, moet toestemming ge-

geven worden en moet zeker gesteld worden dat het voor ander 

(militair) gebruik niet ingezet kan worden, bijvoorbeeld: spectrum 

analysers om defect materieel te repareren kunnen ook gebruikt 

worden voor het opsporen van zendapparatuur.

Opmerkelijk is dat het kennisniveau bij de Palestijnse ICT-spe- 

cialisten (in ieder geval bij het MoI en PCP) hoog is. Specialistisch 

personeel is vaak goed en in het buitenland opgeleid. 

De internationale wil om de PA te ondersteunen (met opleidingen 

en/of financiering van nieuw op te zetten projecten) is groot. Dit is 

niet alleen een voordeel: een en ander leidt bij de PA functionaris-

sen tot een ‘donor mentaliteit’. Zo wordt er niet altijd (of altijd niet) 

rekening gehouden met onderhoud, reparatie of instandhouding. 

Als een apparaat of systeem kapot gaat wordt al snel opnieuw bij 

donoren aangeklopt. 

...en het vervolg
Nadat de tekortkomingen op CIS-gebied en een plan van aanpak 

zijn gedeeld met de USSC leiding in de CIS Deep Dive (onder 

andere C- USSC VADM Bushong, C- Proteus Brigadier Gene-

ral Pearson en C-BST Brigadier General Robson) zijn de diverse 

tekortkomingen uitgewerkt in detailplannen of business cases. 

Deze business cases zijn beoordeeld, begroot en ter realisatie 

aangeboden. Vlak voor de aflossing door de opvolgend Neder-

landse J6 lkol Gerard Gijsbertsen, zat een groot deel van de pro-

jecten in een aanbesteding- of realisatie fase.

De Nederlandse rol: linking pin
Waar in een vorige periode de J6 niet of nauwelijks door de 

programmacoordinator (J10) werd betrokken is dat begin 2013 

veranderd. De nieuwe US J10 ziet de J6 nu als een van zijn pro-

grammamanagers en maakt gebruik van het overzicht dat de J6 

– die als linking pin overal bij betrokken is – verschaft. De J6 

heeft naast de tweewekelijkse IPR (In Progress Review), waar de 

hele staf bijeen komt, zitting en inspraak in de Strategic Working 

group, de wekelijkse staff call, de J10 programma coördinatie-

vergaderingen, de INL infrastructuur besprekingen (de financiële 

donor en projectcoördinatie vanuit de US wordt door Internati-

onal Narcotics and Law uitgevoerd) en het OPT (Operationeel 

Plannings Team). 

De USSC leiding en program managers hebben na afloop van 

de CIS Deep Dive geconcludeerd dat verbeteringen aanbrengen 

aan de Westbank CIS-infrastructuur essentieel is om de diver-

se veiligheidsdiensten en coordinerende ministeries effectiever 

te kunnen laten werken en optreden. Tekortkomingen zijn of 

worden conform het behoeftestellingsproces (via het MoI) vast- 
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de Westbank zal hierbij leiden tot meer effectief werkende vei-

ligheidsdiensten. Het biedt daarnaast een mogelijkheid om de 

afstemming en de samenwerking tussen de veiligheidsdiensten 

te bevorderen. De projecten waar J6 USSC invulling aan gegeven 

heeft in de eerste helft van 2013 staan uitgeschreven in tabel 1 (In 

blauw projecten die zijn afgerond, in groen projecten die lopen en 

in rood projecten die opgepakt moeten worden). 

Effectievere veiligheidsdiensten zullen meer stabiliteit in de regio 

afdwingen. Deze stabiliteit is noodzakelijk voor het vredesproces. 

Dit geldt niet alleen voor de Palestijnse Autoriteit, ook Israël heeft 

belang bij stabiliteit in de bezette gebieden.

gesteld, verbeterplannen afgestemd en opgesteld (zowel met 

ICT-functionarissen als met de commandanten) en in veel ge-

vallen ter uitvoering aanbesteed/in gang gezet. Helaas (voor de 

J6) is de periode van zes maanden te kort om daadwerkelijk de 

resultaten te zien van veel van de geplande projecten.

Toekomstperspectief
De concrete resultaten van de USSC en andere donoren zorgen 

ervoor dat de PA basisgeschikt wordt gemaakt om haar eigen 

interne veiligheid zeker te stellen. De capaciteitsverbeteringen 

zijn eerst op lokaal niveau, dat wil zeggen binnen de veiligheids-

diensten, doorgevoerd. Het verbeteren van CIS-infrastructuur op 

“Deze stabiliteit is nood-
zakelijk voor het vredesproces.”



intercom | jaargang 43 | 280

C-USSC ziet graag dat ook de Ne-

derlandse J6, evenals de overige US-

SC-stafofficieren in Jeruzalem een jaar 

(12 maanden) deel uitmaakt van zijn staf/

team. Dit is ook in lijn met de visie van BZ 

(hoofd NLD Post Ramallah) en de wens 

van de PA functionarissen met wie wordt 

samengewerkt. 

Toch is dit niet conform het CLAS uit-

zendbeleid vredesmissies. Een poging 

vanuit de USSC om de functieduur van 

de J6 naar 12 maanden te verlengen is 

(nog) niet geslaagd. 

RECOGNIzED SHORTFALL 

CD Battery Requirement :

GMTC HQ CIS capacity :

CTI phase 1 repair :

Improve DCO CIS  :

NSF Ops Camps IT requirement :

CTI phase 2 requirement  :

 

MoI move (CRC) :

PAN PASF Microwave connectivity :

Expansion of PCP Microwave  :

Repair PAN PASF Motorola  :

PAN PASF CIS Policy :

PASF and PAN PASF VPN  :

Lifecycle management :

NSF tech tool  :

POA CIS INFRASTRUCTURE :

Upgrade Military Justice  :

Update PAN PASF Motorola  :

CURRENT SITUATION 

Sent to USSC, J6 action is done, further coord / action by CD Program Manager. 

J6 produced the SOR and BC. 

GMTC PM ready for implementation, USSC funding approved.

J6 produced the SOR and BC. 

GMTC PM ready for implementation, USSC funding approved. 

J6 provided BC for CIS infrastructure in DCO HQ and all substations, 

USSC funding approved.

Budget discrepancies required J6 assessment before procurement. 

Assessment is ready for Jinen and Tulkarem, other OpsCamps to follow, 

updated requirements will be delivered (actin  PIU).  

J6 developed the SOR. GMTC PM ready for implementation, J6 participates 

in WG, USSC funding approved 

J6 provided SOR / BC to MoI. No funding without SOP / commitment from 

other participating ministries or clear task President. 

(t.b.d. with PA leadership/on hold)

To be coordinated by the MOI through JTC. Only the PCP is on this network and 

makes use of operational data sharing applications. Other security services to follow

Total requirement generated and reviewed by JTC. 

High priority part endorsed for Canadian funding.

Total requirement generated and reviewed by JTC. 

High priority part endorsed for Canadian funding.

To be coordinated by the MOI through the Joint Telecom Committee (JTC). 

USSC J6 is member in JTC as of June 2013.

Policy to be developed by the JTC. Limited coordination between 

services at this time. 

Policy to be developed by the JTC. 

New binder with J6 NSF, new requirement via MoI to USSC. 

Prepare CIS infrastructure for POA

Review CIS plan and drawings

Future plans and policy for replacement Motorola system, 

need to be coordinated through DONOR coordination. 

(blue: done, green: to be continued, red: to be started)
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Een ander voor een deel van de buitenwereld goed zichtbare  

activiteit was het georganiseerde bezoek van in totaal 200 scho-

len met als thema Praten met Soldaten. Dit zou op 22 april gaan 

gebeuren. Hierbij had Opleidings- en Trainingscentrum Manoeu-

vre – waar de School Verbindingsdienst onder valt – een drietal 

scholen in Amersfoort toebedeeld gekregen. 

Twee van die scholen zouden bezocht gaan worden door de 

Manoeuvreschool en één school zou bezoek krijgen vanuit de 

SVBDD. Het oorspronkelijke plan was dat militairen op de scho-

len een voorlichtend-persoonlijk verhaal zouden vertellen onder-

steund met de uitleg over de PGU (Persoon Gebonden Uitrus-

ting) van een militair.

Met oog op de voorbereidingen voor 22 april reden majoor Rob 

Holtschlag en de schrijver van dit artikel op 25 februari naar het 

Prisma College in Amersfoort, waar wij een afspraak hadden met 

de adjunct-directeur. In een voorafgaand telefoongesprek had 

deze al aangegeven dat een hele militaire dag zijn voorkeur had 

in plaats van een ongeveer anderhalf uur durend programma op 

de school. Tijdens dat gesprek bleek waarom; om u een indruk te 

geven volgt hier een korte omschrijving van het Prisma College, 

ik citeer: het Prisma College biedt BBL / KBL / en GL opleidingen 

aan: Basis Beroepsgerichte Leerweg, Kader Beroepsgerichte 

Leerweg en Gemengde Leerweg. U ziet: ook daar zijn ze dol op 

afkortingen.

Tijdens het gesprek met de adjunct-directeur, bleken twee din-

gen: dat de twee hoogste klassen van de school in week 17 

(21 t/m 25 april) een stageweek zouden hebben en dat de twee 

laagste klassen traditiegetrouw in diezelfde week een alternatieve 

invulling zouden krijgen: “Als de KL (Koninklijke Landmacht) daar 

een dag van zou vullen zou het Prisma College daar zeker mee 

geholpen zijn.” Op dit punt hadden we al moeten voelen dat we 

een hellend vlak betraden, hierover volgt later meer.

In het informatieve gesprek kregen we antwoord op onze vra-

gen over het verzekeringstechnische aspect, over de tijd die we  

beschikbaar hadden, over het aantal deelnemers en ook wat 

eventueel absoluut niet wenselijk zou zijn kwam aan de orde. 

botsen de
belevings- 
werelden

Zo langzamerhand zal het wel bekend zijn dat de Land-

macht jarig is. Een projectteam onder leiding van kolo-

nel Rob Toma is in 2012 gestart met de voorbereidingen 

voor deze bijzondere gelegenheid. Met het oog op de 

bezuinigingen wilde CLAS budgettair gezien op haar tel-

len passen, maar anderzijds mocht deze gebeurtenis niet  

ongemerkt voorbij gaan. Op 9 januari 2014 was de offi-

ciële start van 200 jaar Koninklijke Landmacht, met een 

vaandelgroet aan koning Willem Alexander, op het Plein  

1814 in Den Haag.

Aooi Bert Oost, School Verbindingsdienst, 
Instructiegroep Beroeps Praktijkvorming 
MBO CIS/ICT

prisma college op bezoek 
bij de verbindingsdienst:
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Vooral veel ‘doe dingen’ en samenwer-

ken was de boodschap. Nog geen hel-

lend-vlak-gevoel.

Terug op de kazerne maakten we een 

conceptplan voor een invulling voor de 

dag van het bezoek, en het Prisma Col-

lege ging daarmee akkoord. Nu konden 

de diverse aanvragen gedaan worden als 

toestemming om op de kazerne te komen 

(eerder telefonisch contact had al uitge-

wezen dat dit geen probleem zou zijn), 

de aanvraag van lokaliteiten, voeding, 

vervoer, personele steun, geneeskundige 

ondersteuning, steun vanuit de organisa-

tie Lichamelijke Oefening en Sport (LO/S), 

en nog meer.

Vanuit de school ging het allemaal wat 

langzamer: zo had ik ook na geruime 

tijd geen ingevulde Verklaring van Vrijwa-

ring (nodig om Defensie op voorhand in 

te dekken tegen financiële claims) en de 

namenlijst van de leerlingen in mijn bezit. 

Beide waren echt noodzakelijk, en daar-

om maakten we een afspraak voor een 

tweede bezoek, op 8 april. Een uitermate 

kort maar succesvol bezoek: binnen een 

kwartier had ik het door de directeur zelf 

ondertekende vrijwaringsbewijs en de 

namenlijsten van de zeven deelnemende 

klassen in mijn bezit. 

Het aantal deelnemende leerlingen was 

inmiddels gegroeid tot 128, en ook het 

aantal begeleiders was gegroeid: er zou-

den 15 begeleiders meegaan. Al met al 

hadden we ruim op tijd alle voorbereidin-

gen getroffen en alle seinen stonden op 

groen, dat wil zeggen dat we er helemaal 

klaar voor waren om de leerlingen te 

ontvangen, althans dat dachten we. Op 

22 april deed zich al even na 07.00 uur 

de eerste strubbeling voor: een van de 

vier militaire begeleiders had mij de dag 

voorafgaande (dat was Tweede Paasdag) 

met een sms’je laten weten last te heb-

ben van een oorontsteking en zodoende 

meldde hij zich af. Gelukkig was majoor 

Holtschlag bereid en in de gelegenheid 

om die groep een dag lang op sleeptouw 

te nemen.

Geheel volgens afspraak maakte ik te-

gen 08.45 uur kennis met de contact-

persoon (POC) van het Prisma College, 

bij de poort van de Bernhardkazerne. 

Tot mijn verrassing informeerde deze mij 

“Het aantal deelnemende 
leerlingen was inmiddels 
gegroeid tot 128...”
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dat hij niet op de kazerne er bij zou blijven. Even later kwam de 

eerste groep leerlingen aangefietst, voor de veiligheid fietsten ze 

per klas van school naar de Bernhardkazerne. Toen alle groepen 

aanwezig waren – de POC had dat voor ons in de gaten gehou-

den – konden we de kazerne op, gelukkig gebeurde dat via de 

slagboom en niet via het tourniquet. De fietsen werden op het 

Veteranenplein gestald. Ik ben toen begonnen met aan de hand 

van het credo van de KL ‘wij gaan door waar anderen stoppen’ 

wat uitleg te geven over de mogelijke gevolgen daarvan, bijvoor-

beeld dat het dodelijke slachtoffers op kan leveren en hoe wij met 

herdenkingen omgaan. Het bleek echter zeer moeilijk om een 

ieder bij de les te krijgen.

Vanaf het Veteranenplein gingen we te voet het terrein op, de 

eerste halte was bij gebouw AC11, het gebouw waar de System 

Applicatie Trainers Simulatoren, wellicht beter bekend onder de 

oude naam C2SC en de School voor de Verbindingsdienst ge-

huisvest zijn. Deze afstand, echt niet meer als 700 meter, was 

voor enkele bezoeker al een redelijke fysieke uitdaging en voor 

uiteindelijk een ieder een zitplaats had lagen we al achter op ons 

strakke, want militaire schema. 

Het stil krijgen van de meute was een nog veel groter probleem 

en dat is eigenlijk de hele dag zo gebleven. De goeden niet te na 

gesproken was het gehalte ontspoorde jeugd – ik gebruik nu een 

vriendelijke term – tamelijk groot. 

Lkol Fred Sijnhorst, commandant van de SVBDD, ging in zijn wel-

komstwoord in op de verjaardag van de Koninklijke Landmacht 

en de hypothetische vraag of we met 200 jaar nu oud of jong 

waren. Na het welkom werden de vier militaire begeleiders kort 

voorgesteld en nadat deze aan een groep waren gekoppeld ver-

lieten de vier groepen achter elkaar het auditorium. De rest van 

de dag was het de bedoeling dat ze carrouselvorm een vijftal 

“De goeden niet 
te na gesproken 
was het gehalte 
ontspoorde jeugd 
– ik gebruik nu een 
vriendelijke term – 
tamelijk groot.”



activiteiten zouden doorlopen, die elk on-

geveer 45 minuten zouden duren.  

In willekeurige volgorde waren dat:

1. Een rondrit achter in een YAP (4-tonner 

met personeelsmodule) over het oefen-

terrein de Vlasakkers. Omdat het prachtig 

weer was werd het redelijk stof happen, 

maar de meeste leerlingen hebben daar 

van genoten. Alleen de burgerchauffeurs 

moesten wat geduld hebben, want het 

valt niet mee om wat veiligheidsinstructies 

mee te delen aan een groep die het ken-

nelijk niet gewend is om te luisteren als er 

iemand praat.

2. Een Static Show met uitleg over verbin-

dingsvoertuigen en verbindingsmiddelen, 

opgebouwd door de collega’s van het 

peloton Voortgezette Vaktechnische Op-

leidingen. Ook hier waren best weer wat 

geïnteresseerden maar helaas ook een 

aantal, laat ik ze galbakken noemen.

3. Delen van de hindernisbaan o.l.v. twee 

LO/S instructeurs die bij de introductie al 

waarschuwden dat het niet alleen om het 

fysieke aspect zou gaan maar ook om het 

mentale aspect. Veel leerlingen zijn zich-

zelf tegengekomen op een stukje touw-

baan of bij wat hindernissen. Ik wil hierbij 

mijn respect uitspreken voor de sportin-

structeurs voor hun tomeloze enthousi-

asme en schijnbaar eindeloze geduld. Dit 

was echt een doelgroep die ze niet ge-

wend waren. Van samenwerken hadden 
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veel leerlingen nog nooit gehoord en moe worden was voor velen 

een aparte ervaring. 

Gelukkig waren er ook leerlingen die er wel lol in hadden, maar 

ik heb heel wat extreme gedragingen gezien die ik in mijn hele 

carrière (en dat is toch al ruim 30 jaar) nog niet tegengekomen 

was. In die zin hebben ook wij wel wat geleerd.

4. Aansluitend moest er een spinnenwebloop met opdrachten 

afgewerkt worden en geheel volgens de wens van het Prisma 

College moest men hier samenwerken om de opdrachten tot 

een goed einde te kunnen brengen; als ik u meld dat niet alle 

opdrachten gehaald zijn zal dit genoeg zeggen.

5. Tot slot was er een programma in het auditorium. Dit was zo 

ongeveer het programma dat de CLAS als richtlijn mee gegeven 

had als programma bij een bezoek aan de scholen. 

Wij hadden dat extra aangekleed met een uitstalling van diverse 

soorten oude en hedendaagse PGU. 

Tegen onze verwachting in was de aandacht van de leerlingen 

hier goed bij, al heb ik van diverse kanten begrepen dat men 

erg nieuwsgierig was hoeveel mensen we tijdens uitzendingen 

doodgeschoten hadden. Gezien de hedendaagse game spelle-

tjes kan ik ze dat eigenlijk niet kwalijk nemen. Na het doorlopen 

van drie van de vijf punten van de carrousel was het tijd voor 

de lunch. In de voorbereiding hadden we gedacht dat het leuk 

zou zijn om die te nuttigen in het bivak van de Beroeps Praktijk  

Vorming waarbij elke twee leerlingen een doosje gevechts- 

rantsoen zouden krijgen. Er zou ook gelegenheid zijn om warme 

gevechtsrantsoenen (zowel uit blik als uit zak) te proeven. 

Het lopen naar en van het bivak was al een probleem want tsja,  

al weer twee keer vijfhonderd meter lopen, de vraag kwam of  

we in het leger geen auto’s hadden. Toch is er tijdens het lunch-

moment een record gebroken. 

Ik heb nog nooit een keurig opgeruimd bivak binnen tien minu-

ten zien veranderen in een enorme bende, het opruimen duurde 

aanmerkelijk langer. Uiteindelijk waren het de leerkrachten en wat 

goedwillende leerlingen die de troep opgeruimd hebben, maar 

toen lagen we al ver achter op ons schema.

Het zal de lezer dus niet verbazen dat de geplande afsluiting in 

het auditorium uiteindelijk niet erg veel tijd in beslag genomen 

heeft. Toen de laatste kinderen uiteindelijk richting het Veteranen-

plein geslenterd waren konden wij ze opgelucht uitzwaaien. 

Misschien maakt de toonzetting van dit verhaal een wat negatie-

ve indruk. Toch denk ik dat veel leerlingen een leuke dag hebben 

gehad. Het is jammer dat de slecht willende minderheid dat ne-

gatieve stempel op deze dag wist te drukken.



vertegenwoordigers van de eenheden en verenigingen kransen 

en bloemstukken bij het monument gelegd. 

Namens de gemeente Amersfoort legde locoburgemeester  

Hans Buijtelaar een bloemstuk.

Op 22 mei hield het Regiment Verbindingstroepen op het  

Veteranenplein de jaarlijkse herdenking van de gevallenen van het 

regiment. Tijdens een bijzonder appèl werden de namen van de 

omgekomen verbindelaren voorgelezen en aansluitend zijn door 

herdenking gevallenen
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mentsdiner in hotel Bilderberg, Garderen. Het was een zeer 

geslaagde lezing door dhr. F. Hillen over Het ontstaan van 

de Eerste Wereldoorlog die werd bijgewoond door ruim 20 

b.d.-leden en de voorzitter. 

•	 22	november	is	het	vrijwilligersdiner	gehouden	voor	die	leden	

die vrijwillig hun tijd stoppen in de VOV als bestuur, voor de 

Intercom, voor de website of anderszins.

De relatie met de VID is coördinerend: contacten tussen de be-

sturen, wederzijds informeren omtrent en doorsturen convoca-

ties voor het bijwonen van lezingen/symposia. We nodigen el-

kaars bestuur uit bij evenementen/symposia en – afhankelijk van 

de beschikbare ruimte – ook de VID leden.

LEDENBESTAND
Overleden in het afgelopen verenigingsjaar: 3

Huidig ledental (betalend): 611 (exclusief 245 def-adressen)

Ledental vorig jaar: 626 (exclusief 241 def- adressen)

Het ledental blijft nog redelijk stabiel, ondanks de kleiner worden-

de intake op de KMA.

REPRESENTATIE
Naast de correcte representatieve maatregelen bij het overlijden 

van de in aanvang genoemde leden heeft representatie plaatsge-

vonden bij een aantal zieke collega’s en geboorten. Het bestuur 

streeft naar volledige en tijdige representatie. Het is daarvoor 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering 
(ALV), gehouden op 8 april 2014 in het KEK ge-
bouw van de genm Kootkazerne, Garderen

Aanwezig: 76 leden (incl. 6 bestuursleden).

OPENING EN WELKOM
De voorzitter opent om 10.30 uur de vergadering en heet ieder-

een welkom. De grote opkomst is verheugend.

HERDENKING OVERLEDENEN
Overleden in afgelopen verenigingsjaar:

Maj b.d. R. van Haasse 20 maart (1922)

Kap b.d. W. Holwerda 26 juni (1921)

Kol b.d. R. Troelstra 16 augustus (1927)

GOEDKEURING VERSLAG ALV 9 APRIL 2013
Het verslag zoals gepubliceerd in Intercom juli 2013 pag. 44 e.v. 

wordt zonder commentaar goedgekeurd, met dank aan de se-

cretaris.

VERSLAG AFGELOPEN VERENIGINGSJAAR
•	 14	 februari	vond	de	social	voor	 leden	en	partners	plaats	 in	

restaurant Buitenzorg te Ede met een zeer bevredigende op-

komst en opnieuw meer partners. Deze social viel op Valen-

tijnsdag en daarom kregen alle dames een aardigheidje mee.

•	 9	april	was	de	algemene	ledenvergadering.	’s	Middags	vond	

een geslaagd symposium plaats rond het thema Nationale 

inzet — 3e hoofdtaak van Defensie, waarbij de commandant 

Landstrijdkrachten key note speaker was. De social na afloop 

werd druk bezocht. 

•	 23	 mei,	 herdenking	 van	 de	 gevallenen	 van	 ons	 Wapen	 in	

Amersfoort. Namens de vereniging werd een krans gelegd 

door de voorzitter en bestuurslid lkol A. v Dijk.

•	 27	juni,	aansluitend	aan	de	regimentssportdag,	opnieuw	een	

geslaagde barbecue. We streven nog steeds naar een gro-

tere deelname, aangezien er dan toch al een grote populatie 

aanwezig is.

•	 5	september	 is	 in	Garderen	een	bijeenkomst	georganiseerd	

voor bedrijven waar de VOV een relatie mee heeft. De bedrij-

ven zijn geïnformeerd over een aantal ontwikkelingen op het 

gebied van IV en ICT binnen Defensie en over de plannen van 

onze vereniging. 

•	 8	oktober	vond	op	de	genm	Kootkazerne	een	zeer	geslaagd	

najaarssymposium plaats rond het thema Comprehen-

sive Approach, de invloed op C2 en C2-ost met lgen b.d.  

van Loon als key note speaker. De deelname was zeer  

bevredigend. 

•	 7	november	was	het	b.d.-event,	voorafgaand	aan	het	 regi-
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sterk afhankelijk van uw collegiale infor-

matie. 

ONDERSTEUNING REGIMENT 
In 2013 is een bijdrage aan het regiment 

overgemaakt ten behoeve van Leeu-

wenhart (vrijwilligers), de regiments coin 

en het regimentsdiner. Namens de VOV 

heeft de vicevoorzitter zitting in de Stich-

ting Regiment Verbindingstroepen (SRV). 

Het Museum Verbindingsdienst is formeel 

hernoemd naar de Historische Collec-

tie Regiment Verbindingstroepen en het 

bord met die naam hangt inmiddels op 

gebouw C van de Bernhardkazerne. 

De Raad van Toezicht Stichting Muse-

um Verbindingsdienst wordt opgeheven 

en de taken worden overgenomen door  

de Raad van Toezicht van de Stichting 

Regiment Verbindingstroepen. De voor-

zitter van de VOV is lid van deze Raad 

van Toezicht.

GESCHIEDSCHRIJVING
In april 2013 is besloten het proces te ver-

snellen met oog op het jubileum in 2014 

en in juni is een contract gesloten met 

een professionele redacteur; tegelijkertijd 

kon de werkgroep worden versterkt met 

Johan Engelen en Karel Verhoosel. Vanaf 

september werden successievelijk hoofd-

stukken gelezen. Eind december was 

een eerste complete versie beschikbaar 

voor inhoudelijke review. Bij de social in  

februari is het eerste tipje van de sluier 

opgelicht en vandaag kunt u het in ont-

vangst nemen. Meer over het boek in het 

volgende agendapunt.

CONTRIBUTIE, ADRES-
WIJzIGING, E-MAILADRES 
Het bijhouden, nazoeken van adressen 

vergt veel tijd. Adreswijzigingen en wij-

zigingen van e-mailadres worden slecht 

doorgegeven. Door leden wordt weinig 

toestemming geven het voor gebruik van 

het e-mailadres.

GESCHIEDENIS VBDD 
1989-2013
Kol b.d. Geerlof Kanis geeft een helder 

overzicht van de werkzaamheden van de 

werkgroep vanaf 2008. 

Hij presenteert in grote lijnen een over-

zicht van gebeurtenissen, hun impact en 

relatie. Hiermee is het boek aan de leden 

aangeboden. Maj Kerkhoffs: de aanwezi-

ge leden kunnen vandaag het boek (evt. 

ook voor afwezige collega’s) meenemen. 

Hij licht de procedure voor de verdere 

verspreiding toe.

INTERCOM

De hoofdredacteur, lkol Edwin Saiboo, 

kan niet aanwezig zijn vanwege een 

dienstreis buitenland. 

WEBSITE 
I.v.m. verhindering van de hoofdredacteur, 

Hans Vaneman, neemt kap b.d. Harry 

Buitendam de honneurs voor hem waar. 

Het afgelopen jaar is voor de website een 

heel stabiel jaar geweest. Er heeft geen  

totale uitval plaatsgevonden m.u.v. een 

link of een koppeling, maar daar heb-

ben de bezoekers nauwelijks hinder van 

ondervonden. In het najaar heeft onze 

webmaster, kap Jeroen Lalleman, een 

noodzakelijke upgrade uitgevoerd en die 

is zonder dat u dat merkte vlekkeloos 

verlopen. Onze andere webmaster, maj. 

Dennis van de Braak, heeft vanuit Kabul 

meegekeken en heeft op afstand zijn 

bijdrage aan de site geleverd. U ziet af-

standen tellen niet meer mee. De redactie 

bestaat nog steeds uit de zelfde vijf per-

sonen, waarbij de jonge actieven voor 

techniek en veiligheid zorgen en de b.d-

ers de content vullen en bewaken.

Het bezoek aan de site blijft op een gelijk 

niveau en ook nu zien wij rondom de VOV 

activiteiten hogere bezoekersaantallen. 

Zo hebben we een gemiddeld aantal van 
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VERSLAG KASCONTROLECOMMISSIE
Heden, 15-3-2014, hebben ondergetekenden, door de Algeme-

ne Ledenvergadering van de Vereniging van Officieren van de 

Verbindingsdienst aangewezen als kascontrolecommissie over 

het jaar 2013, de penningmeester maj P.L.A. Kerkhoffs, verzocht 

rekening en verantwoording af te leggen over de hem beheerde 

verenigingsfinanciën over de periode 1-1-2013 t/m 31-12-2013.

Bij de controle werden de saldi van post- en kapitaalrekening 

in overeenstemming bevonden met de gecontroleerde boeken, 

bescheiden en kasbewijzen. De in het financieel overzicht ge-

noemde bedragen over 2013 zijn in overeenstemming met die 

in het geautomatiseerde kasboek en bijbehorende schriftelijke 

administratie.

Tijdens de controle zijn de volgende zaken geconstateerd:

•	 De	 administratie	 bevat	 twee	 mutaties	 zonder	 bijbehorende	

bon maar zijn wel aantoonbaar op basis van een bankaf-

schrift.

•	 Het	verschil	€ 0,03 valt waarschijnlijk te wijten aan een type-

fout. E.e.a. is in het kader van efficiëntie niet verder onder-

zocht.

•	 Het	advies	van	de	KC	2012	voor	het	openen	van	een	aparte,	

beter renderende spaarrekening is opgevolgd door de pen-

ningmeester. Dit heeft naast de ‘reguliere’ rente-inkomsten 

(€ 339,78) extra rente-inkomsten van € 316,17 opgeleverd. 

Feitelijk komt dit er op neer dat de rente-inkomsten vrijwel zijn 

verdubbeld.

•	 Gezien	 de	 inspanning	 om	 zowel	 de	 ledenadministratie	 als	

de financiële administratie op orde te houden adviseert de 

kascontrolecommissie 2013 het bestuur om de administra-

tie (feitelijk de database) op te schonen en evt. opnieuw op  

te zetten. 

 De kascontrolecommissie 2013 raadt het bestuur aan de 

twee betrokken bestuursleden op korte termijn een training 

te laten volgen om vervolgens de administratie te verbeteren.

De kascontrolecommissie 2013 heeft vastgesteld dat de pen-

ningmeester het financieel beheer op een integere en correcte 

wijze ten gunste van de vereniging heeft uitgevoerd. Alle beta-

lingen zijn uitgevoerd in overeenstemming met de doelstellingen 

van de vereniging. De uitgevoerde steekproeven leverden een 

beeld op van een administratie welke transparant en doelmatig 

was uitgevoerd door een penningmeester die van alle relevante 

details volledig op de hoogte was. 

De kascontrolecommissie 2013 adviseert de ledenvergade- 

ring het bestuur eervol decharge te verlenen voor het gevoerde  

financiële beleid en maj Kerkhoffs te bedanken voor zijn 

voortdurende inspanningen. Het advies van de KCC wordt door 

de vergadering aangenomen. 

45 per dag waarvan 36 de site voor de eerste keer bezoeken. 

Uitgesplitst naar herkomst is 63% uit Nederland afkomstig, 10% 

uit de US en opmerkelijk: daarna volgt Ukraine met 4,2 en China 

met 4,1 % en later pas onze buurlanden. De meeste belang-

stelling gaat als vanouds uit naar de Intercom en de foto’s. De 

vraag is dan natuurlijk waarom wij interessant zijn voor Ukraine 

en China. We hopen natuurlijk dat dit is om de kwaliteit van de 

bijdragen.

De Intercom is nu ruim een jaar als pdf-bestand in hoge en lage 

resolutie te downloaden en voldoet aan de behoefte om het blad 

in zijn geheel in te zien, dan wel op te slaan. Voor tablet en tele-

foon bestaat er nog geen bruikbaar alternatief. De webmasters 

volgen de ontwikkeling. Analyse van Facebook is, dat toen de 

site werd aangemaakt er erg veel bezoekers waren, nu slechts 

sporadisch. Wanneer de Intercom uitkomt of als de uitnodiging 

voor een symposium wordt geplaatst dan volgt de bekende piek, 

bovendien zien wij de meeste doorverwijzingen via Facebook; 

Linkedin en Twitter spelen nauwelijks een rol. Wij horen over de 

website van u geen klachten, toch zijn wij blij met uw adviezen, 

tips of vragen over items die u mist of wellicht gewijzigd wilt zien. 

Het adres vindt u bij de contacten of op de speciale websitepa-

gina van de VOV. 

Lkol	bd	Rijntalder	complimenteert	de	website	met	de	snelle	en	

gebruiksvriendelijke fotoreportages. Hij vraagt om een overzicht 

van de afkortingen die in Intercom gebruikt worden (bijv. in het 

personeelsoverzicht). Dhr Werner Honhoff biedt aan dit overzicht 

samen te stellen.

FINANCIEEL VERSLAG (door de penningmeester)

Aan de inkomstenkant valt op dat voor het eerst in jaren het re-

sultaat van de Intercom negatief is. Dit heeft te maken met het 

slechtere economische klimaat maar ook met het feit dat er maar 

3 intercoms uitgekomen zijn. Vanwege reductie van PR budget-

ten van bedrijven is het aantal advertenties in Intercom achterge-

bleven en is deelname van exposanten aan de symposia nave-

nant gedaald.

Aan de uitgavenkant valt op:

•	 dat	de	socials	steeds	meer	geld	kosten.	Dit	komt	vooral	door-

dat het aantal deelnemers aan de activiteiten toeneemt. Dit is 

een verheugende ontwikkeling.

•	 de	eerste	grote	uitgaven	van	het	boek	staan	er	nu.	Vandaar	

de negatieve balans. 

•	 de	uitgaven	in	het	algemeen	wat	zuiniger	waren	dan	begroot	

met als grote uitschieter het vrijwilligersdiner.

•	 als	 we	 de	 kosten	 van	 het	 boek	 buiten	 beschouwing	 laten	

hadden we een klein positief resultaat.
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schouders van de actief dienenden te lig-

gen. Dat betekent dat het werk voor de 

redactie van de Intercom soms in de knel 

komt. We zijn met de redactie bezig om 

te kijken hoe we het werk kunnen vermin-

deren en een van de mogelijke opties is 

het terug gaan van vier naar drie uitgaven 

per jaar.

Het bestuur continueert de contacten 

met onze zustervereniging VID in het or-

ganiseren van evenementen voor de le-

den (lezing, symposium, werkbezoek).

Het bestuur zal nieuwe initiatieven van de 

regimentscommandant ondersteunen en 

zich met raad en daad verder blijven in-

zetten voor de Historische Collectie Regi-

ment Verbindingstroepen en de VVPRV.

De consequenties van de bezuinigingen 

(stoppen bijdrage BLS, minder faciliteiten 

op kazernes) en reorganisaties (terug-

gang ledental door dienstverlating) voor 

de VOV zijn nog niet duidelijk. Het be-

stuur volgt de ontwikkelingen. Zij zal mo-

gelijk pro actief maatregelen voorstellen 

en wil zich in het komend verenigingsjaar 

inspannen het ledental op het huidige ni-

veau te stabiliseren. 

Ook de bezuinigingen bij het bedrijfsle-

ven beginnen voelbaar te worden door 

het teruglopen van adverteerders in de 

Intercom. Het bestuur is druk bezig om er 

voor te zorgen dat de uitgaven en inkom-

sten in balans blijven. Een mogelijkheid is 

snijden in de uitgaven; een andere moge-

lijkheid is het vergroten van inkomsten, 

maar dat kan alleen door de eigen bijdra-

ge bij evenementen te vergroten en/of de 

contributie te verhogen, die inmiddels al 

vele jaren op hetzelfde niveau zit. Mocht 

dat laatste noodzakelijk blijken, dan komt 

dat uiteraard ter stemming in de ALV en 

daarvan wordt u dan tijdig op de hoogte 

gebracht. 

Daarnaast wordt onderzocht of de Inter-

com gedeeltelijk digitaal kan worden uit-

gegeven.

Elk jaar treedt het langst zittende lid van 

de drie van de KCC (lkol Snels) af. De maj 

Daniëls stelt zich beschikbaar als nieuw 

reservelid voor de KCC.

BESTUURSVERKIEzING
Het bestuur stelt voor ivm het aanstaan-

de flo van kol F.F.M Peersman zijn functie 

over te dragen aan de vicevoorzitter kol 

A.P.P. Visser en de wederzijdse rol te 

wisselen. De nieuwe voorzitter bedankt 

kol Peersman voor zijn inzet in de afge-

lopen 4 jaar.

PLANNEN VOOR HET VERE-
NIGINGSJAAR 2014-2015
Het succes van de nu meerdere malen 

gehouden social rond 18 februari, heeft 

het bestuur er toe gebracht voor 2014 

opnieuw een social te houden met part-

ner en ook voor 2015 is dat weer het 

plan. De voorjaarssocial is ontstaan door 

het wegvallen van het traditionele verbin-

dingsbal. De voorwaarden qua tijdstip, 

locatie(s?) dienen zo te worden gekozen 

dat deelname, ook door partners, maxi-

maal wordt gestimuleerd. 

De deelname aan de barbecue aanslui-

tend aan de regimentssportdag is vrij 

constant. Het event wordt gewaardeerd. 

Reden voor een vervolg op 25 juni a.s.

Het bestuur organiseert in 2014 één 

symposium maar streeft voor 2015 weer 

opnieuw naar twee symposia. Vandaag 

is aansluitend het symposium over C2 

Ondersteuning in 2020. Omdat het regi-

ment in november een wapeninformatie-

dag organiseert, hebben we besloten het 

najaarssymposium dit keer niet te hou-

den. Dit om te voorkomen dat we elkaars 

concurrenten worden in plaats van elkaar 

te versterken. Die wapeninformatiedag is 

ook de reden dat er geen b.d.-event zal 

zijn dit jaar, aangezien de planning is dat 

ook b.d.-ers bij deze dag aanwezig kun-

nen zijn. Het bestuur houdt nauw contact 

met de projectofficier van de wapeninfor-

matiedag. 

De VOV zal blijven investeren in onze uit-

stekende media de Intercom en de web-

site vovklict.nl. Daarvoor blijft het bestuur 

uw input vragen in de vorm van artikelen 

en meningen en reacties. Het bestuur is 

samen met de beide redacties van me-

ning dat die media een spreekbuis van, 

voor en door de leden van de vereniging 

moet zijn. Met een kleiner wordende de-

fensie, komt er steeds meer werk op de 
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AGENDA 2014
Wat doen we de rest van dit jaar?

•	 25	 juni:	 BBQ,	 gekoppeld	 aan	 de	 regimentssportdag	 in	 

Garderen. 

•	 6	november:	ivm	wapeninfodag,	gevolgd	door	het	regiments-

diner geen b.d.- event

RONDVRAAG
Geen.

SLUITING
Om 11.45 sluit de voorzitter de ALV. Hij bedankt de aanwezigen 

voor hun inbreng en geeft daarna het woord aan de regiments-

commandant.

LUNCH en SYMPOSIUM
De voorzitter nodigt iedereen uit voor de lunch en in de middag 

het symposium C2OST in 2020, Technologische ontwikkelingen. 

in Internationaal verband.

BEGROTING 2014-2015
De begroting voor 2014 heeft u vorig jaar al goedgekeurd, maar 

is ter vergelijking opgenomen. In de begroting 2015 is aan de 

inkomstenkant begroot dat de inkomsten en uitgaven van de In-

tercom in balans zijn. Dus geen winst uit de Intercomactiviteiten. 

Aan de uitgavenkant is de post socials wat opgehoogd. De op-

komst wordt steeds groter. Tevens is de post Bijdrage regiment 

verlaagd. Desondanks is de begroting negatief, we geven dus 

planmatig meer geld uit dan dat er binnen komt. De financiële 

reserves laten dit toe. In de loop van 2014 zal het bestuur kijken 

hoe het nu verder gaat met de Intercom en de bijdragen daar-

aan. Een contributieverhoging lijkt echter zeer waarschijnlijk. Het 

bestuur zal voor de ALV met een voorstel komen. Deze eventuele 

verhoging gaat dan in per 1 januari 2016.

Res	maj	b.d.	Luursema	vraagt	een	post	onvoorzien	op	te	nemen	

voor negatieve inkomsten Intercom. 

Antwoord: Het bestuur zal de inkomsten en de uitgaven van de 

intercom volledig geïntegreerd in de begroting opnemen. 

Edwin Saiboo voor zijn inzet gedurende vele jaren als hoofdredacteur van  

de Intercom en Peter Yska voor de vele artikelen over de historie van de  

Verbindingsdienst en zijn bijdrage aan het tot stand komen van het boek  

‘Anders en Beter’. 

Het was de bedoeling beiden tijdens de ALV van 8 april in het zonnetje te 

zetten en de bijbehorende certificaten uit te reiken, maar andere, belang-

rijker werkzaamheden verhinderden hun aanwezigheid daar. Aansluitend 

aan de bestuursvergadering van 18 april is het certificaat uitgereikt aan  

Edwin Saiboo. Op 30 april werd, tijdens een kleine bijeenkomst in de ruimte 

van de Historische Collectie Verbindingsdienst, het certificaat uitgereikt aan  

een plezierig verraste Peter Yska.

In maart heeft het bestuur van de Vereniging van Officieren van de  

Verbindingsdienst besloten lkol Edwin Saiboo en maj b.d. (inf) Peter 

Yska te benoemen tot Lid van Verdienste.

lkol Edwin Saiboo

maj b.d. (inf) Peter Yska
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van Uhm, verrast met de Legpenning van de Commandant der 

Landstrijdkrachten in goud. 

Op 27 mei heeft onze vice-voorzitter afscheid genomen van  

de actieve dienst. Tijdens een receptie in de Nassauzaal van 

de KMA in Breda werd hij door de plv C-LAS, generaal-majoor  

kolonel frank peersman met
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kolonel frank peersman met

voordracht legpenning 
door commandant van 

landstrijdkrachten

Naam: Kolonel F.F.M. (Frank) Peersman
Inscriptie: Betrouwbaar en toegewijd

“Kolonel Frank Peersman is sinds oktober 2005 werkzaam bin-

nen Staf CLAS. In deze periode heeft hij diverse functies vervuld 

als Hoofd Afdeling IV&CIS en Hoofd Projectteam SPEER CLAS. 

Deze laatste functie heeft hij zelfs twee keer vervuld.

Het project invoer SAP was een krijgsmachtbreed project dat 

voortdurend onder een vergrootglas lag van zowel de politiek als 

de media. Door de uitstekende manier waarop kolonel Peersman 

leiding heeft gegeven aan het Projectteam SPEER CLAS heeft hij 

er voor zorg gedragen dat SAP binnen CLAS op gestructureerde 

wijze is ingevoerd. Hoewel de invoer binnen CLAS later is gestart 

en de CLAS-organisatie voor wat betreft de invoer SAP als zeer 

complex moet worden beschouwd, ligt CLAS inmiddels zelfs 

voor op de andere krijgsmachtdelen. Dit is een grootse prestatie.

Een sprekend voorbeeld van zijn toewijding is toen hij een aantal 

jaren geleden als gevolg van een operatie thuis moest revalide-

ren. Zelfs tijdens zijn ziek thuis periode volgde hij het reilen en 

zeilen van zijn afdeling en kwam op het net als nodig met aan-

vullende adviezen, sturende richtlijnen en correcties als dat in zijn 

ogen noodzakelijk was. Een aantal mensen had zelfs niet door 

dat hij ziek thuis was! De afgelopen jaren heeft kolonel Peersman 

een aantal keren de Directeur Materieel & Diensten waargeno-

men. Nooit was hem iets teveel. Verlof werd door hem zelf zonder 

enige vorm van commentaar geannuleerd als er een beroep op 

hem werd gedaan. Kolonel Peersman heeft altijd op een rustige 

maar doortastende manier leiding gegeven. De sfeer was altijd 

goed en in zijn afdelingen was er steeds sprake van een hoge 

mate van saamhorigheidsgevoel en onderling vertrouwen. Kolo-

nel Peersman is een open en eerlijke persoon die naast serieuze 

zaken ook de nodige humor in kan brengen.”



o v e r p l a a t s i n g e n

Juni 2014

Rang Naam Overplaatsing naar

Maj E.G.J. Asschert DC/F&L/FAC/DCIOD

Kap ing. A.E.H.P. Arts HRF HQ/BASESPTBN/ST/SIE S6

Maj E.R. Horjus B ICT HRF HQ/ST/RES/CMD/CISOPS

Maj L.Y.T Brus 13MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G3/SPEC

Maj ing. A.J.C. Selhorst CLAS/Buitenland/Cluster Ve/Opleiding

Kap W.C. de Groot OTCMAN/SCHL VBDD/EC C2OST/PRODGP

Kap M.W.A. Boeree 102EOVCIE/CIEST

Elnt E. van Vegchel 11LMB/STSTCIE/CIEST/C2OSTPEL

Kap ing. J.A. van der Eijk 13MECHBRIG/42PAINFBAT/BATST/SIE S6

Mei 2014 

Kol A.P.P. Visser CDC/F&L/FAC/DCIOD/IFB NCS CLD

Lkol bc. A. Pol ST CLAS/UITV/PLC/SIE LPD

Kap H.J. Kroon 102EOVCIE/CIEST/OPN

Kap B.M. Keijzer 400GNKBAT/ST/BATST/SIE S6

Elnt E. Buurman HRF HQ/CISBN/2CISCOY/RACE7

Elnt W.M. van Rossen 43MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G6

Kap J. Jongsma 101CISBAT/B-CISCIE

Kap D. Pronk 43MECHBRIG/44PAINFBAT/BATST/SIE S6

Maj M. Hörchner ST CLAS/DIR M&D/AFD DNSTN/SIE IV

April 2014 

Maj R.C. Bouman DIVI/INTELCOLL/SIGINT&EOV

Kol D.W.M. Simons CDC/ST OG&K/DIR BV/BO

Elnt J.W. Doest CDC/V&B/DBBO/STAF DBBO/OPS/OPS ZKN

Lkol bc. J. Ligthart CDC/F&L/FAC/DCIOD/CL BELGIE/HQ SHAPE

Kap M. van der Hartt 13MECHBRIG/STSTCIE/BASECO  

Maart 2014 

Maj H.A.C. Wiedeman DMO/JIVC/VAM/INFO&ARCH/INFOMGMT

Februari 2014

Elnt P.A. de Macker DMO/JIVC/C4I&I/IS/ISBDFBUR/PLB2

Maj bc. A.C. Verdijk DMO/JIVC/VAM/INFO&ARCH/ARCH
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PERIODE TOT EN MET JUNI 2014
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d i e n s t v e r l a t i n g

o v e r l e d e n
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Kolonel

Lkol D.W.M. Simons

Majoor

Kap E.R. Horjus B ICT

Kap R.C. Bouman

Kap M. Hörchner

Kap H.A.C. Wiedeman

Kapitein

Elnt H.J. Kroon

Elnt B.M. Keijzer

Elnt M.W.A. Boeree

Elnt ing. A.E.H.P. Arts

Elnt ing. J.A. van der Eijk

Elnt D. Pronk

Eerste luitenant

Tlnt E. van Vegchel

Aooi P.A. de Macker

Kol F.F.M. Peersman

Kap H.T. Mensink

Lkol b.d. A. Hof   (28 sept. 1939 – 17 april 2014)

BRONNEN:
1. OOCL/101CISbat/maj L.H. Siebering

2. CLAS/Dir P&O/Sie MD/lkol M.J.M. van den Brink
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DOELSTELLING 
De Vereniging van Officieren van de Verbindings-

dienst, opgericht op 18 februari 1954, is statutair 

gevestigd te Ede. De Vereniging van Officieren van 

de Verbindingsdienst stelt zich ten doel:

•	het	bevorderen	van	saamhorigheid	tussen	alle	le-

den van de vereniging;

•	 het	 bevorderen	 van	 een	 juist	 inzicht	 in	 de	 ge-

schiedenis, taak en betekenis van het Wapen 

van de Verbindingsdienst;

•	 het	 inlichten	 van	 haar	 leden	 over	 relevante 

wetenswaardigheden betreffende personeel, de 

organisatie en het materieel;

•	 het	actief	streven	naar	samenwerking	met	gelijk-

gerichte verenigingen en organisaties;

•	 het	in	algemene	zin,	waar	nodig,	ondersteunen	

van het Regiment Verbindingstroepen.

BESTUUR 
Kol A.P.P. Visser, voorzitter

Kol b.d. F.F.M. Peersman, vice-voorzitter

Maj b.d. G.H. Hillen, secretaris

Maj P.L.A. Kerkhoffs, penningmeester

Lkol A.L. van Dijk, lid

Maj L.H. Siebering, ledenadministratie

Kap S. Kraijo, representatie

ERELEDEN
Lkol b.d. R.H. Rijntalder, oud-hoofdredacteur Intercom

Kol b.d. A. den Boer, oud vice-voorzitter VOV

LEDEN VAN VERDIENSTE
Lkol b.d. J.A. Mulder, oud-penningmeester VOV

Lkol b.d. E. Jacobsz, oud-secretaris VOV

Lkol b.d. J.A. Helms, oud-eindredacteur Intercom

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
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REALISATIE & COMMERCIËLE 

EXPLOITATIE

E-mail: john.akkerman@

greenpaper-association.com

Gsm: 06-5356.9550

Member of the European 

Military Press Association

Profileren in de vorm van publiceren 

en participeren, kan niet automatisch 

de voorkeur bij verwerving inhouden.

De redactie behoudt zich het recht voor 

ingezonden artikelen te redigeren, 

43e jaargang, nr. 2

ISSN: 1383-0473

INTERCOM is een uitgave van de 

Vereniging van Officieren van 

de Verbindingsdienst en verschijnt 

4x per jaar.

HOOFDREDACTEUR

Lkol E.R.L. Saiboo

Hondsdrafmeen 43

3844 PC Harderwijk

Gsm: 06-53521596

E-mail: intercom@saiboo.nl 

EINDREDACTIE

Dhr. J.R. Vaneman

Mevr. S. Visschedijk

REDACTIESECRETARIS

Kap Ö. Köse

REDACTIE

Kap b.d. A.J.J. Buitendam

Maj ing. E.J.E. Doelitzsch

Dhr. W. Rietkerk

Maj J. Verboom

E-MAIL REDACTIE INTERCOM

redactiesecr.intercom@vovklict.nl

ABONNEE-ADMINISTRATIE

Maj L.H. Siebering

Bakkersweg 5a

3781 GN Voorthuizen

Gsm: 06-2248.4233

E-mail: ledenadmin@vovklict.nl

WEBSITE VOV

www.vovklict.nl

E-MAIL REDACTIE WEBSITE

secretaris.website@vovklict.nl
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in te korten en/of niet te plaatsen.

Niets in deze uitgave mag worden 

overgenomen, vermenigvuldigd of 

gereproduceerd zonder schrifte-

lijke toestemming van de redactie 

of andere auteursrechthebbenden. 

De VOV en Green Paper kunnen 

geen aansprakelijkheid aanvaar-

den voor de juistheid en volle-

digheid van alle in deze uitgave 

opgenomen teksten en beelden.
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1 oktober bij het redactiesecretariaat (ten-

zij u met een van de redactieleden anders 

bent overeengekomen). 

Auteurs die een artikel schrijven voor  

Intercom worden vriendelijk verzocht on-

derstaande aanwijzingen mee te nemen 

tijdens het schrijven en aanleveren van 

het artikel.

Tekstmateriaal:

•	 Lettertype:	 Verdana	 en	 lettergrootte:	

Corps 10.

•	 Tekstkleur:	zwart.

•	 Regelafstand/alinea:	afstand	regel	1.0	

pt & regel enkel.

•	 Marges:	normaal	en	uitlijnen	-	uitvullen.

•	 Bestand:	Microsoft	Word	doc.

•	 Auteur	voornaam/familienaam,	

 rang en huidige functie vermelden.

•	 Auteur	foto	(voorkeur	neutrale	

 achtergrond).

•	 Locatie	 van	 beeldmateriaal	 met	 gele	

highlight in de tekst aangeven, inclusief 

tekst van bijhorend onderschrift.

Beeldmateriaal:

•	 Foto’s	en	ander	beeldmateriaal	 sepa-

raat als losse bijlage aanleveren.

•	 Foto’s	en	ander	beeldmateriaal	niet	 in	

het Ms-Word document plakken.

•	 Foto’s	 niet	 bewerken,	 originelen	 in	

hoogst mogelijke afmetingen en reso- 

lutie (ten minste 300 dpi - 2MB).

•	 Geen	 foto’s	 van	 internet	 of	 mobiele	 

telefoons gebruiken.

•	 Schema’s/organigrammen	 in	 origineel	

opmaakbestand, zoals Powerpoint.

•	 Tabellen/grafieken	 in	 origineel	 op-

maakbestand, zoals Excel.

•	 Per	 pagina	 tekst	 graag	 twee	 tot	 vier	

foto’s ter ondersteuning van de tekst.

•	 Per	 artikel	 meer	 foto’s	 extra	 aan- 

leveren om artikel ‘aan te kleden’.

•	 Indien	het	van	belang	is	de	naam	van	

de fotograaf aangeven.

•	 Foto’s	 en	 ander	 beeldmateriaal	 num-

meren in volgorde van plaatsing in het 

artikel. 

•	 Tevens	 dient	 een	 onderdeels-	 of	 be-

drijfslogo te worden meegezonden.

LEDEN VAN VERDIENSTE
Lkol b.d. E. van Seters, 

oud-hoofdredacteur Intercom

Lkol C.T. Jongerius, 

oud-regimentscommandant

Verbindingstroepen

Lkol M.J.P. Wolfs, 

oud-penningmeester VOV

Maj b.d. P. Yska, 

vrijwilliger Historische Collectie 

Verbindingsdienst

Lkol E.R.L. Saiboo, 

hoofdredacteur Intercom

ADRESSEN
Secretariaat:

Maj b.d. G.H. Hillen

Kon. Lodewijklaan 13b

7314 AR Apeldoorn

Tel. (055) 3553777

E-mail: secretaris@vovklict.nl

Penningmeester:

Maj P.L.A. Kerkhoffs

Obrechtlaan 4

6711 EL Ede

Gsm: 06-17392209

IBAN NL66 INGB 0000 5509 56   

t.n.v. Penningmeester VOV

E-mail: penningmeester@vovklict.nl

Ledenadministratie:

Maj L.H. Siebering

Bakkersweg 5a

3781GN Voorthuizen

Gsm: 06-22484233

E-mail: ledenadmin@vovklict.nl

Representatie:

Voor opgave van familienieuws 

en langdurige ziekte:

Kap S. Kraijo

Dr. van Wieringstraat 69

4181 BT Waardenburg

Tel. (0418) 651400

E-mail: representatie@vovklict.nl

Redactie VOV website:

Redactie Website VOV

Kap b.d. A.J.J. Buitendam

Moreelsestraat 68

6717 TR Ede

Tel. (0318) 620305 

E-mail: secretaris.website@vovklict.nl

CONTRIBUTIE
Opgave lidmaatschap en abonnement via 

e-mail: Ledenadmin@vovklict.nl of telefo-

nisch bij de ledenadministratie. Lidmaat-

schap en abonnement kunnen op elk ge-

wenst tijdstip ingaan. Het lidmaatschap 

of abonnement wordt automatisch voor 

een jaar verlengd tenzij u opzegt vóór  

31 december. 

Contributie voor leden VOV: € 17,50 per 

jaar (inbegrepen abonnement Intercom). 

Abonnement Intercom voor niet-leden:  

€ 20,00 per jaar.

KOPIJ
Kopij dient bij voorkeur te worden inge-

zonden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en/of 



Blijf up-to-date rondom 

onze vereniging via 

www.vovklict.nl

Het magazine van 

de vereniging van officieren 

van de verBindingsdienst


