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Nederland helpt met F-16´s en militaire trainers mee om  
de slagkracht van de terroristische organisatie ISIS te  
breken. Dit gebeurt samen met andere landen, onder  
leiding van de Verenigde Staten vanuit een basis in het  
Midden-Oosten. We willen u een beeldend verslag over  
een van de hindernissen van de Luchtmacht-verbinde-
laren van de Air Task Force Middle East (ATF ME) niet  
onthouden. 

S6 ATF ME detachement 2
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Even een stukje geschiedenis over het project van de gepant-
serde glasvezelkabel en waarom dit zo belangrijk is voor het 
detachement. Aangezien het complete ATF ME detachement 
in verschillende gebieden is opgedeeld, met vrij grote afstan-
den, moet de Sectie 6 – in de volksmond CIS (verbindingen en  
computers) – dit overbruggen met glasvezelkabels (tactisch 
glas). Dit is ook door de CIS van detachement 1 uitgevoerd 
met als resultaat dat alle locaties met elkaar verbonden waren 
en naar tevredenheid konden werken op het Titaannetwerk. 
Helaas was dit van korte duur, er dook een plaaggeest op: een 
klein pluizig knaagdiertje dat onze glaskabels door begon te 
knagen en niet op één plek, maar op vele verschillende plaat-
sen. Ik hoor u denken: waarom eet een knaagdier glas? 
De mantel van de kabel is geproduceerd met visolie er in voor 
soepelheid (wat een grap, een kabel produceren die overal 
ter wereld wordt gebruikt met de sterke geur van visolie; dit 
is dus vragen om problemen). Oplossing, een kabel die geen 
geurtjes verspreidt en te hard is om aangevreten te worden 
door kleine pluizige diertjes. Een gepantserde glasvezelkabel. 

Op 8 november 2014 werd er dus begonnen met de aan-
schaf van bovengenoemde kabel zonder geurtjes en 
smaakjes en compleet met kasten, glaslades, laskit, enz. 
De kabel werd vanwege snelle beschikbaarheid aange-
schaft bij een lokaal bedrijf, hier ergens in het Midden-Oos-
ten met als uiterste leveringsdatum 3 maart 2015. De 
CIS van Det 1 had dus alles voorbereid voor de CIS van 
Det 2.  Sectie 6 van Det 2 en in het bijzonder S6 Chief  
Ed (die wij verder ‘Cable Guy Ed‘ zullen noemen) hoopten dus 

dat de kabel snel beschikbaar zou zijn om het project te star-
ten en alles weer aan elkaar te knopen. Cable Guy Ed was  
en bleef het meest optimistisch van ons allen, ook toen er  
problemen bleken te zijn met vervoer en betaling vanuit NL. 
Cable Guy Ed bleef dus aan iedereen verkondigen dat de  
kabel snel zou komen en we dan weer alles voor elkaar zou-
den hebben op gebied van het Titaannetwerk. Waar je ook 
kwam, iedereen begon over de kabel; het leek of iedereen door  
enthousiasme van Cable Guy Ed het over niets anders meer 
kon hebben dan de nieuwe CIS-kabel. 

Als je al dacht ergens anders over te spreken nam Cable Guy 
Ed het al gauw over en ging het gesprek weer over de kabel. 
Ook al was de uiterste leverdatum van 3 maart 2015 verstre-
ken, hij bleef positief. Eindelijk, 15 maart 2015, na betaling, 
vervoer en douaneproblemen was het dan zover, de kabel zou 
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deze dag geleverd worden, eerst in de 
ochtend maar uiteindelijk toch tegen de 
avond, zoals iedereen al verwachtte.
Twee grote haspels kwamen per uiterst 
‘modern vervoer’ voor de jaren-40 rich-
ting onze locatie. Cable Guy Ed ging 
helemaal uit zijn dak en filmde alles, hij 
zorgde zelfs voor eten voor deze man-
nen, terwijl wij meer dachten aan ge-
paste lijfstraffen – in dit land niet onge-
past als er iets niet wordt nagekomen. 
Toch waren de leveranciers een belang-
rijk ding vergeten: het splitsen van de 
langste kabel. Dit zou de volgende dag 
gebeuren en iedereen, zelfs Cable Guy 
Ed dacht dat het wel langer zou duren. 

De volgende avond kwamen ze met  
supermoderne apparatuur de kabel 
splitsen. Zo snel als ik dit zeg was het 
niet, het duurde tot ver na twaalven.

Uiteindelijk zijn we op 17 maart be-
gonnen met uitrollen en wat hierbij al-
lemaal gebeurd is zal ik u besparen, 
maar ik moet wel een paar vreemde 
gebeurtenissen melden: namelijk wat 
deed Cable Guy Ed in zijn onderbroek 
in het duct systeem van onze coalitie-
partner, en waarom was ook de brand-
weer daarbij betrokken? Als ik dit op 
papier zet zijn we al enige dagen ver-
der en is er al begonnen met de kabel 

aan elkaar te koppelen op de diverse  
areas en hopen we aan het eind van 
deze week klaar te zijn zodat de nieuwe 
ploeg CIS van Det 3 alles met een ge-
rust hart kan overnemen en fine tunen. 
Hoewel ik denk dat menigeen de ge-
sprekjes met Cable Guy Ed zal missen 
over dit bijzondere project. Of misschien 
toch niet?

“Wat een grap, 
een kabel produceren 
die overal ter wereld 
wordt gebruikt 
met de sterke geur 
van visolie...”
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