
DE ONTSTAANSREDEN VAN FDSS
In de eerste helft van 2007 zijn door DMO, i.s.m. LCW  
(Logistiek Centrum Woensdrecht) afdeling Dongen, in 
het kader van ISAF stage III vier Fast Deployable Satcom  
Systems (FDSS) aangekocht, een verwerving op verzoek 
van het contingentscommando Afghanistan en in opdracht 
van de Defensiestaf Directe Operaties. Deze systemen  
creëerden voor het contingentscommando de mogelijk-
heid om contact te houden met HQ-TFU (Tarin Kowt), ATF  
(Qandahâr), HQ-ISAF (Kabul) en met de Nederlandse am-
bassade (ook in Kabul). Deze systemen zijn in 2007 door 
een gemengd team, aooi Hans Pruim, sgt1 Eric vd Leuv en  
sgt1 Raymond Klunder, van (de toenmalige) Joint CIS Groep 
en CLAS/101 CISBat op locatie gebouwd. 

Elnt Hans Pruim, CIS Specialist Satcom, 

DMO/JIVC/C4I&I/IS/Transmsys/Satcom-

services Afd. Support
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VERVANGING FDSS
De FDSS’n hebben hun werk naar behoren gedaan, maar  
begin 2013 is door LCW geconstateerd dat de FDSS’n der-
mate verouderd waren dat het noodzakelijk was deze te gaan  
vervangen, omdat anders de verbindingen niet meer gegaran- 
deerd konden worden. 
De operationele coördinatie van dit project is door de Directie 
Operaties (J6/CIS Ops) uitgevoerd met de partijen die nood-
zakelijk waren om dit project te realiseren, n.l. DOPS, DMO, 
LCW en JIVC. De Missie 6 was uiteraard op de hoogte om-
dat hij alles moest faciliteren. Key players hierbij waren: DOPS  
lkol Willem van Doorn (opdrachtgever), Missie 6 maj Ted Rebers 
(faciliterende eenheid), DMO de heer Alfons Stuijfzand (systeem-
manager), LCW de heer Jan van Dijk (technisch adviseur) en  
JIVC elnt Hans Pruim (uitvoerder).

NB. De heer Jan van Dijk is begin dit jaar overleden en heeft de 
voltooiing van dit project niet mogen meemaken.

De opdracht was om een systeem samen te stellen dat 
in staat is een 2Mbps-link te leveren t.b.v. TITAAN. Aan-
dachtspunten; compact, licht, robuust en te realiseren op 
alle denkbare ondergronden. 

Na onderzoek is door DMO en LCW geadviseerd een scho-
tel van het fabricaat COBHAM (type Fly-Away, Ku-band) 
i.c.m. een 8W BUC van Codan als outdoor-unit te koppelen  
aan  een indoor-unit met daarin een modem van Radyne (type 
DMD-20 LBST) en een UPS van Emerson Liebert. 
Deze configuratie voldeed aan alle eisen en ging verder onder de 
naam Bridged Ethernet Satellite System (BESS). 

Montage van de BESS op dishmount



moest BESS inleveren omdat de behoefte
minder stringent aanwezig was en KAIA- 
noord werd opgeheven. Hiervoor is door 
Directie Operaties een team – JIVC en 
CLAS/101 CISbat – geformeerd om deze 
ontplooiing/ontmanteling uit te voeren.

INZET BESS
Het BESS wordt ingezet in missiegebie-
den. Om operationele redenen worden 
geen aantallen en locaties vermeld.

Uitgevoerde modificaties en 
functionele aanvullingen:
Per BESS is een BGAN explorer aan-
geschaft die er voor gaat zorgen dat  
de BESS’n remote op CLI niveau uit- 
leesbaar zijn. 
Deze BGAN wordt middels een TCE op 
de seriële interface van het modem in de 
indoor-unit aangesloten. Dit zorgt er-

Deze tekening is naar MeS gestuurd 
om het platform daar te construeren. In 
eerste instantie zou dat door plaatselijke 
aannemers gedaan worden, maar beslo-
ten werd om het in eigen beheer uit te  
voeren. Het resultaat was een robuust 
platform waarop de systemen, naar ver-
wachting, jaren kunnen blijven staan. 

Nadat de Geïntegreerde Politie Missie 
(GPM) eind 2014 is beëindigd is de in- 
zet en samenstelling van de Nederland-
se eenheden in Afghanistan veranderd. 
Sinds begin 2015 heeft een transformatie 
plaatsgevonden onder de nieuwe missie-
naam Resolute Support (RSM). 
Dat betekende een aanpassing van het 
inzetconcept. 

In het kort: HQ-ISAF locatie Kabul werd 
opgeheven. De Nederlandse ambassade 
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DOPS stemde in met het advies en de 
verwerving werd gestart. Door intussen 
gewijzigde operationele omstandigheden 
zouden de FDSS’n op de locaties KAIA-
noord, HQ-ISAF en  NLD Ambassade 
ontmanteld worden, vervangen door een 
BESS en gekoppeld aan de bestaande 
TITAAN RBB. Tarin Kowt en Qandahâr 
waren inmiddels al ontmanteld en dien-
den niet vervangen te worden.

Voor de statische opbouw in Afghanistan 
kreeg ik de opdracht een platform te ont-
wikkelen, rekening houdend met de loka-
le klimaatomstandigheden en omgeving. 
Door de inmiddels vele ervaringen in  
Afghanistan m.b.t. het klimaat was al snel 
duidelijk dat de wijze waarop gebouwd 
werd in het verleden, waarbij veelal ge-
bruik werd gemaakt van hout, geen ga-
rantie was voor een stabiel platform voor 
de schotels. 

Na contact gehad te hebben met de M-6 
werd ik geïntroduceerd bij base genisten 
van Mashar en Sharif (MeS). Dit bleek een 
schot in de roos te zijn want ik kreeg van 
hen de volledige medewerking.

Zij waren het die mij uiteindelijk in contact 
brachten met Geniewerken op de Prinses 
Margrietkazerne in Wezep en na overleg 
met Geniewerken is een tekening ge-
maakt en met mij besproken.

Op deze foto’s: BESS 1, 2, 3 en 4 in detail
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voor dat de BESS’n bij uitval van de linken 
remote uitgelezen kunnen worden door 
de mensen van het JIVC, Satcom servi-
ces, bureau Support.

INZET HOOG-MOBIELE VS. 
SEMI-STATISCHE SYSTEMEN
Met de BESS beschikken we nu over de 
volgende  satellietsystemen:
-  De hoog mobiele systemen AEHF, 
 Milsatcom Tactical Terminal, 
 Swedish-IPT en CCT 120. 

- De semi-statische systemen BESS, KL 
V-Sat en in de nabije toekomst DTRN 
hub’s.

Er is de afgelopen jaren gekozen om bij 
een initiële ontplooiing van een missie ge-
bruik te maken van de aanwezige hoog 
mobiele systemen zoals Milsatcom Tac-
tical Terminals en de kleinere systemen 
zoals Swedish IPT en CCT120. De inzet 
van deze systemen is niet zonder opera- 
tionele, technische en instandhoudings-
beperkingen.

1. Extra slijtage doordat de systemen 
vaak tracken op de satelliet: azimuth 
en elevatie motoren.

2. Systemen staan, gedurende langere 
tijd, bloot aan de ter plaatse gelden-
de klimatologische omstandigheden: 
voormalig Joegoslavië, Pakistan, Af-
ghanistan, Mali, Irak.

3. Vaak zijn de systemen in een enkele 
aanhanger of kist gebouwd. Hierdoor 
moeten deze in een geconditioneerde 
omgeving geplaatst worden - koelcon-
tainers, domes met airco.

Deze beperkingen zijn wellicht te voorko-
men door strategisch inzicht bij het ont-
plooien in deze missies – als een inzet van 
langer dan 3 maanden verwacht wordt.
1. Inzet van semi-statische systemen die 

uit een indoor-unit en een outdoor-unit 
bestaan.

2. De genoemde indoor-units kunnen 
dan tezamen met bijv. de TITAAN-mid-
delen in een koelcontainer of pantser-
container ingebouwd worden.

3. De outdoor-units zijn vaak beter be-
stand tegen hogere temperaturen en 
temperatuurverschillen.

4. Prijstechnisch is een hoog mobiel sys-
teem aanzienlijk duurder dan een se-
mi-statisch systeem. Bijvoorbeeld:

 a. Een hoog mobiel systeem zoals 
CCT-120 kost ongeveer € 230.000;

 b. Een semi-statisch systeem zoals 
BESS kost ongeveer € 40.000.

Vanuit technisch oogpunt is het zelfs te 
prevaleren om semi-statische systemen 
in te zetten. De reden hiervoor is dat de 
openingshoeken van schotels t/m een 

Een volledig operationele BESS

BESS (ongemodificeerd) BESS gemodificeerd
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Installatie van BESS

Eerste luitenant Hans Pruim begon zijn 

loopbaan bij de Verbindingsdienst in 1981 als 

KVV-sergeant straalzender. Na vele verbindings-

dienstfuncties bij opleidings- en operationele 

eenheden is hij sinds 2007 specialist satelliet-

systemen, op dit moment bij DMO/JIVC.

Over de auteur

diameter van 2,4 meter groot genoeg zijn om de 
beweging van een satelliet op te kunnen vangen - 
mits deze schotels op een correct tijdstip uitgericht 
worden uiteraard. Uitrichten op het juiste tijdstip 
kan een winst opleveren van 1,5 – 2 dB.

AFKORTINGEN
FDSS Fast Deployable Satellite System
BESS Bridged Ethernet Satellite System
BUC Block Up Convertor
IPT Internet Protocol Terminal
CCT Communications Case Technology
KL V-Sat Koninklijke Landmacht Very Small 

Aperture Terminal
DTRN hub Data Through Radio Networks hub 

= grondstation


