
Ik ben nog van de generatie van een gecentraliseerde verbindingsdienst (101 Verbindings-

groep). Vroeger, toen de aarde nog plat was, was de gecentraliseerde verbindingsdienst  

zo met zichzelf bezig dat soms werd vergeten dat we er voor operationele gebruikers  

waren. De oude telefooncentrale, die met die witte klepjes, ga eens in het museum kij-

ken, was tijdens verbindingsoefeningen volledig wit van de binnenkomende gesprekken.  

Dit terwijl alleen wijzelf aan het oefenen waren. Dus zonder klanten. We waren de beste 

gebruikers van ons eigen systeem. Niet zo raar dus dat het voor de operationele gebrui-

kers zeer moeilijk was om een gesprek opgebouwd te krijgen. Indien de straalverbindingen 

op tijd in waren dan was het goed, of iemand had kunnen bellen was prioriteit 2. Ja, dit is 

enigszins overdreven. Er waren ook stafverbindingseenheden die directer samenwerkten 

met operationele eenheden.

Daarna is besloten de verbindingsdienst dichter bij de operationele gebruikers te brengen. 

De C2ost groepen waren geboren. Deze groepen werden deel van de organisatie van de 

operationele eenheden. Hierdoor stonden er opeens veel meer verbindelaren oog in oog 

met de gebruikers. Dit heeft volgens mij ervoor gezorgd dat er een beter wederzijds be-

grip ontstond. Heel veel meer verbindingsdienstpersoneel zag voor wie ze het deden. Het  

geeft een kick als je ziet waarvoor je iets doet. Ook de consequenties als iets niet goed 

werkt zijn direct zichtbaar. Daarnaast konden de operationele gebruikers zien hoe  

professioneel we ons werk uitvoerden en hoe we onze stinkende best deden om alles zo 

goed mogelijk te realiseren. Hierdoor hebben we veel waardering geoogst.

Inmiddels komen we er als verbindingsdienst langzaam achter dat de versnippering van 

de verbindingsdienst ook nadelen heeft. Het is veel moeilijker om kennis te behouden. 

Daarnaast begint iedereen zijn eigen verbindingsdoctrine te ontwikkelen. De eenheid van 

opvatting is hierdoor ver te zoeken. Ook de zichtbaarheid van de verbindingsdienst

Net te horen gekregen dat er wederom een hamerstuk van mij wordt verwacht. En, o ja je  

hebt een week de tijd. Zou voldoende moeten zijn. De Verbindingsdienst is een brigadegeneraal  

en dus een nieuwe wapenoudste rijker. J.P. Duckers mag zich sinds kort generaal noemen.  

Prima voor de verbindingsdienst. Een generaal opent deuren die voor anderen gesloten blijven.  

Generaal, namens de VOV proficiat met de nieuwe rang en de nieuwe functie bij het JIVC. 

  Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
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kwam steeds meer onder druk te staan. 

We zijn een groot wapen, maar de buiten-

wereld is zich hier niet altijd van bewust. 

Ook het gemis aan een eigen zelfstan-

dig Opleidings- en Trainingscentrum en 

niet te vergeten een kenniscentrum doet 

hieraan geen goed. Om deze redenen 

is nagedacht over het concentreren van 

capaciteit. We moeten wel oppassen dat 

we niet eindigen, zoals we begonnen in 

de periode dat de aarde nog plat was. 

De nadelen hiervan heb ik volgens mij  

voldoende aangegeven. Daarnaast kun-

nen we ook veel doen om de eenheid 

van opvatting en het behoud van kennis 

te versterken nog voordat we gaan re-

organiseren. Als u dit stukje leest is dit  

concept u waarschijnlijk bekend, om-

dat het tijdens de wapeninfodag op 6 

november aan de orde is gekomen. Iets 

dat zeker zal helpen is dat Commandant 

Landstrijdkrachten heeft besloten een  

autoriteit verbindingsdienst in de rang  

van kolonel binnen staf CLAS aan te stel-

len. Deze autoriteit kan de eenheid van 

opvatting binnen de verbindingsdienst 

dichterbij brengen. Hij kan dit overigens 

niet alleen. Al het verbindingsdienstper- 

soneel moet hem hierin steunen. 

Dit wordt nog een lastige klus, omdat ver-

bindelaren ook bekend zijn om het feit dat 

ze een uitgesproken eigen mening heb-

ben. Toch is het echt van groot belang dat 

we als verbindingsdienst met een stem 

spreken. Een eenduidige strategische 

richting moeten we ons eigen maken en 

uitdragen.

Ik zou het bijna vergeten. Dat krijg je als 

je enthousiast een onderwerp behan-

delt. Nog even iets over de vereniging. 

Het programma van 2015 is uitgewerkt. 

Er komen twee symposia. Het eerste  

symposium heeft als titel ‘C2 on the 

move’. Als alles volgens plan verloopt,  

zal 13 Brig hierin een hoofdrol gaan ver-

vullen. Ook hopen we op een bijdrage 

vanuit het JIVC en het kenniscentrum. 

Het tweede symposium van 2015 heeft 

nog geen titel, maar het thema is de relatie 

verbindingsdienst en intel. Daarnaast zijn 

er natuurlijk de gebruikelijke activiteiten, 

zoals de Algemene Ledenvergadering, de 

barbecue, het vrijwilligersdiner etc.

Zoals u al gemerkt heeft in de vorige  

Intercom is het blad grondig gerenoveerd. 

Het wordt steeds mooier en professio-

neler. Maar het gaat niet alleen om het  

uiterlijk, ook de inhoud van de artikelen 

is lezenswaardig. Op dit zo te houden is  

uw inbreng van belang. Ga eens achter  

uw computer zitten en schrijf eens op  

waar u mee bezig bent. 

De vorige Intercom was een eerste proef 

en inmiddels zijn er al enige veran- 

deringen doorgevoerd. Zo is het 

onderscheid tussen advertenties en arti- 

kelen wat duidelijker gemaakt en kun 

je op het verzendlabel zien dat het blad 

door de VOV is verstuurd. Tot slot 

wens ik u een voorspoedig 2015.
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“Een eenduidige strategische 
richting moeten we ons 
eigen maken en uitdragen.”


