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Tijdens oefening Truthful Sword is niet alleen TITAAN 4.2 
voor de eerste keer ingezet maar ook een aantal exotische 
netwerken en systemen van NATO. Tijdens de voorberei- 
ding en uitvoering van deze oefening zijn diverse proble-
men geconstateerd en opgelost door het CISBn van 1 GNC.  
In dit artikel leest u onze ervaring met het eerste gebruik  
van TITAAN 4.2 en de connectie met NATO systemen.  
Als eerste zal ik de context geven door de oefening en  
onze omgeving te beschrijven. Hierna ga ik in op TITAAN 
4.2 en aansluitend de NATO applicaties met behulp van  
een aantal voorbeelden. Als laatste volgt een samenvatting 
met aanbevelingen.

Kap M. van Herwerden, 1 GNC/S3/OPS 

een opeenstapeling 
van uitdagingen
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Het nieuwe TITAAN
Begin 2016 gaat het personeel van het CISBn op TITAAN 
4.2 cursus en worden de meeste voertuigen omgebouwd.  
Het personeel en materieel is net op tijd terug om direct door 
te gaan naar Stroe voor het primen en stagen van de voertui-
gen; hiervoor is vier weken gepland, inclusief een systeem-
test waar het complete netwerk gekoppeld wordt. Deze ruime  
periode blijkt echter niet genoeg om alles voor te bereiden en 
te testen. Het standaard TITAAN is tijdig gereed maar koppe-
lingen, tunnels en exotische applicaties niet. Wij hebben niet 
alles in eigen beheer, zoals ons operationeel compartiment  
en NATO systemen. Er moet hierdoor regelmatig gewacht 
worden op externe steun. 

1 April vertrekken we naar Wildflecken om alles op te bouwen 
en verder te gaan met inrichten en testen. We plannen tien 
dagen om alles op tijd operationeel te krijgen.  Deze tijd is 
ditmaal niet gebaseerd op historische gegevens omdat het de 
eerste keer is met TITAAN 4.2 en nieuwe NATO applicaties. 
We kunnen niet op basis van ervaring vooruit kijken en weten 
niet welke uitdagingen er om de hoek liggen. Tijdens de oefe-
ning hebben we onder andere Systemen Applicaties Trainers 
en Simulatoren (SATS) op locatie om samen problemen op te 
lossen of alternatieven te bedenken. In de volgende paragraaf 
kunt u lezen dat dit zeker niet voor niets is.

De oefening
In de periode 1 tot 26 april voert 1 GNC de oefening Truthful 
Sword uit in Wildflecken (Duitsland). 1 GNC CISBn is hierin ver-
antwoordelijk voor alle CIS-ondersteuning. Oefening Truthful 
Sword is een grote CPX oefening waaraan meer dan 1000 
militairen van verschillende nationaliteiten en krijgsmachtdelen 
deelnemen. De primaire doelgroep is 1 GNC als Joint Task 
Force Headquarters Land (JTF HQ (L)) en de Joint Logistic 
Support Group (JLSG). In de NRF stand-by 2015 had 1 GNC 
de rol van Land Component Command (LCC) HQ. 

Truthful Sword is de eerste oefening waar getraind wordt voor 
de JTF HQ (L) stand-by periode in 2017/2018. Het grote ver-
schil is dat we joint moeten optreden, wat betekent dat 1 GNC 
aangevuld wordt met expertise uit andere krijgsmachtdelen. 
Deze krijgsmachtdelen vereisen nieuwe specifieke applicaties 
voor hun functiegebied. De oefening is erg groot opgezet en 
het is de eerste keer dat TITAAN 4.2 op een dergelijk grote 
schaal gebruikt wordt. Voor de oefening is dan ook zeer veel 
materiaal nodig. Bij het CISBn hebben we een uitgebreide CIS 
pool maar toch moeten we altijd materiaal leasen om aan de 
vraag te voldoen. 

In figuur 1 ziet u een overzicht van het gebruikte materiaal en 
de accounts om een beeld te krijgen van de omvang.
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Tenten, nog steeds de hoeksteen van de verplaatsbare 
en modulaire commandopost



TITAAN en NATO applicaties 
en services
Nadat TITAAN operationeel is kunnen 
we verder met de NATO applicaties. 
Omdat TITAAN niet geschikt is voor een 
aantal NATO applicaties hebben we een 
NATO Self Protected Node (SPN). 

De SPN is een server die bijvoorbeeld 
voorziet in een volledige SharePoint ver-
sie en geschikt is voor applicaties zoals 
het Document Handling System (DHS) 
en de Land Command and Control In-
formation Services (LC2IS). Deze server 
wordt via een Interface Gateway Box 
(IGB) aan TITAAN verbonden. De ge-
bruiker logt in op TITAAN en kan daarna 
inloggen op de SPN en gebruik maken 
van de NATO applicaties en services. 

Het CISBn heeft een andere structuur 
en organisatie dan de CLAS C2ost ele-
menten. Toch blijkt er met deze bijzon-
derheden niet altijd rekening gehouden 
te zijn bij de ontwikkeling van TITAAN 
4.2. Dit zien we bijvoorbeeld terug in  
het nieuwe call management systeem 
Service Desk Enterprise (SDE)1. 
Wij moeten onze werkprocessen aan-

passen om met deze applicatie te kun-
nen werken. Helaas hebben we daar-
om niet succesvol kunnen werken met 
SDE. Een ander voorbeeld is het laden 
van ons IV-plan. 1 GNC heeft in recen-
te oefeningen altijd meer dan 1000 ac-
counts gehad. Tijdens het inladen loopt 
de TITAAN Interface Module (TIM) vast. 

Reden hiervoor is dat TIM maximaal 
1000 accounts aan kan. Consequentie 
is dat wijzigingen alleen nog via Active 
Directory kunnen plaatsvinden en de 
rechten en daarmee de complete werk-
last bij ons MCCC ligt. Rapid CIS Ele-
ments2 (RACES) mogen namelijk niet 
direct wijzigingen in Active Directory uit-
voeren. Dit probleem wordt uiteindelijk 
opgelost zodat ook RACES weer wij-

zigingen en nieuwe aanvragen kunnen 
uitvoeren. Een laatste voorbeeld is dat 
de TITAAN opleiding en documentatie 
alleen in het Nederlands beschikbaar 
is. Voor onze Duitse netwerkmanagers 
wordt daarom voorafgaand aan de oe-
fening een alternatief programma ge-
maakt met eigen instructeurs onder lei-
ding van de School Verbindingsdienst. 

1  Service Desk Enterprise is de opvolger  

 van Magic Service Desk en wordt ge-

 bruikt om incidenten en wijzigingen te

 registreren.
2  RACE is een CIS element op pelotons-

 niveau dat LAN en WAN middelen 

 bezit en zelfstandig een CP kan onder-

 steunen.
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TITAAN wordt bij ons eigenlijk alleen gebruikt voor voice en 
e-mail, verder is het een drager om de SPN te benaderen. 
De SPN is verbonden met het NATO domein en een nadeel 
daarvan is dat deze daardoor deels onder beheer is van NCIA. 
CISBn heeft geen volledige rechten. Tijdens de oefening on-
dervinden we veel hinder omdat externe steun niet continue 
beschikbaar is of omdat bepaalde verzoeken eerst via de of-
ficiële NATO-lijn goedgekeurd moeten worden. Soms missen 
we ook expertise van nieuwe systemen en applicaties, daar-
voor hebben we steun op locatie van NCIA voor de SPN en  
Thales voor LC2IS. In dezelfde periode hebben we naast  
TITAAN en de SPN het NATO Secret netwerk en internet uit- 
gerold om aan alle gebruikerswensen te voldoen. Het NATO  
Secret wordt gebruikt voor contact met het hogere niveau  
en internet wordt gebruikt voor Open Source Intelligence en  
voor Welfare. Omdat we TITAAN als drager gebruiken, waar het 
niet voor ontworpen is, zijn sommige delen van ons netwerk 
moeilijk in te richten. We plannen tunnels over het internet dat 
we gebruiken als WAN verbinding, de Satcom is een back-up. 
Reden hiervoor is dat we behoefte hebben aan grotere band-
breedte voor het gebruik van NATO applicaties en systemen. 
Zonder internet kunnen we natuurlijk wel een netwerk leve-
ren, maar in beperkte mate. Ook tunnelen we via internet het 
NATO Secret en het SPN-netwerk naar ons hoofdkwartier in 
Munster. Het creëren van tunnels blijkt een stuk lastiger te zijn in  
TITAAN 4.2. Met behulp van SATS komen de WAN-verbindingen 
over internet tot stand. De lokale tunnels helaas niet en daar-
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door moeten we sommige netwerken toch apart bekabelen.  
Op 14 april, bij de start van de oefening, is de CIS iets later 
dan gepland operationeel en kan de oefening beginnen.

Samenvattend
De klant is uiteindelijk erg tevreden over de CIS ondersteuning. 
Mede dankzij onze bijdrage is de oefening geslaagd. De weg 
er naar toe had echter veel soepeler kunnen verlopen. 
Er zit te weinig tijd tussen opleiding en oefening. Daarnaast 
wordt er tegelijkertijd een nieuw netwerk en een groot aantal 
nieuwe applicaties naar binnen gebracht. Dit brengt zeer veel 
risico’s met zich mee. We moeten niet vergeten dat Truthful 
Sword geen oefening is voor het CISBn. Onze steun is rand-
voorwaardelijk om de oefening van 1 GNC te kunnen uitvoeren 
en te laten slagen. Wij moeten een goed netwerk leveren en 
mogen geen fouten maken. 
Zonder enige ervaring in 4.2 worden er hoge verwachtingen 
geschapen omdat we naast het nieuwe TITAAN ook nieuwe 
NATO applicaties moeten implementeren. In de uitvoering van 
de oefening blijkt dat onze wijze van optreden niet volledig 
wordt ondersteund door TITAAN 4.2. Dit wekt de indruk dat 
er geen rekening is gehouden met TITAAN-inzet bij 1 GNC, 
dat wel het grootste hoofdkwartier is dat gebruik maakt van  
TITAAN. Daarnaast zijn we zeer afhankelijk van externe partij-
en. Dit levert vertraging op waar geen tijd voor is. Bandbreedte 
is een kritiek punt, de huidige organieke WAN-middelen kun-
nen niet in onze volledige behoeften voorzien. Voor optimale 
netwerkperformance zijn we afhankelijkheid van het internet.

Aanbeveling
Zoals hiervoor beschreven voldoet TITAAN 4.2 niet aan alle  
eisen die 1 GNC stelt. De afhankelijkheid van externe steun 
blijkt een zwak punt te zijn. Het CISBn wil en moet in de toe-
komst zijn eigen netwerken volledig kunnen beheren om zelf-
standig te kunnen opereren. TITAAN 4.3 is in ontwikkeling en 
hierin kan veel verbetering behaald worden. Een gevolg zou 
kunnen zijn dat we bijvoorbeeld geen SPN meer nodig hebben 
doordat NATO applicaties op TITAAN gehost kunnen worden. 
1 GNC zit nu aan de tafel voor het ontwikkelen van TITAAN 4.3 
om in de toekomst een op 1 GNC afgestemd TITAAN 4.3 te 
krijgen dat bijdraagt aan een betere CIS-ondersteuning.

De auteur, Kap M. van Herwerden, 1 GNC/S3/OPS


