
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 Verbindings-
dienst stelt zich ten doel:
•  het bevorderen van saamhorigheid tussen alle 

leden 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
Tlnt F. Geugies, 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
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INTERCOM is een uitgave van 
de Vereniging van Officieren van 
de Verbindingsdienst en ver-
schijnt 4x per jaar.

HOOFDREDACTEUR
Lkol E.R.L. Saiboo
Akkerweg 4 
3849 BG Hierden
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
Lkol ing. E.J.E. Doelitzsch
Maj J. Verboom
Kap R.M.F.C. Schrijer (Cartoons)

E-MAIL REDACTIE INTERCOM
redactiesecr.intercom@vovklict.nl

ABONNEE-ADMINISTRATIE
Maj L.H. Siebering
Aalsumstraat 11
5036 CE Tilburg
Gsm: 06-22484233
E-mail: ledenadmin@vovklict.nl

WEBSITE VOV
www.vovklict.nl

E-MAIL REDACTIE WEBSITE
secretaris.website@vovklict.nl
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KOPIJ
Kopij dient bij voorkeur te worden inge-
zonden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en/
of 1 oktober bij het redactiesecretariaat 
(tenzij u met een van de redactieleden an-
ders bent overeengekomen). Auteurs die 
een artikel schrijven voor Intercom  
worden vriendelijk verzocht onderstaande 
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
Aalsumstraat 11
5036 CE Tilburg
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: € 20,00 per 
jaar (inbegrepen abonnement Intercom). 
Abonnement Intercom voor niet-leden:  
€ 20,00 per jaar.

REALISATIE & COMMERCIËLE 
EXPLOITATIE

E-mail: john.akkerman@
greenpaper-association.com
Gsm: 06-53569550

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 redige-

ren, in te korten en/of niet te plaat-
sen. Niets in deze uitgave mag wor-
den overgenomen, vermenigvuldigd 
of gereproduceerd zonder schrifte-
lijke toestemming van de redactie 
of andere auteursrechthebbenden.  
De VOV en Green Paper kunnen 
geen aansprakelijkheid aanvaarden 
voor de juistheid en volledigheid 
van alle in deze uitgave opgenomen 
teksten en beelden.
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