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op ik in de veronderstelling was dat ik, 
voorafgaand aan een G6 CLAS over-
leg, met kol van Oirschot zou praten 
over de huidige stand van zaken van 
de C2Osten bij de brigades, uiteraard 
specifiek voor het OOCL. Dit overleg 
was vereist als input voor de studie die 
gehouden zou worden in het kader van 
de oprichting van het C2OstComman-
do (werktitel). Ik was dus niet verbaasd 
dat kol van Oirschot mij meenam naar 
bgen Duckers, aangezien deze als  
wapenoudste een duidelijke visie had 
over de wijze van inrichting en taken 
voor het C2OstCommando. Wel was 
ik verbaasd dat bgen Duckers begon 
met mij te feliciteren met het voorne-
men dat hij had om mij aan te stellen 
als commandant van de School Verbin-
dingingsdienst en tevens commandant 
Regiment Verbindingstroepen.

Nu, bijna een jaar later, is het dan zo ver. 
Ik heb op 25 augustus het commando 
over het Regiment Verbindingstroe-
pen overgenomen van mijn voorgan-
ger, lkol Sijnhorst. Via deze weg wil ik 
hem nogmaals dankzeggen voor wat  
hij heeft betekent voor het Regiment 
Verbindingstroepen. Ik spreek de hoop 
uit dat hij zich ook verdienstelijk kan 
maken als het gaat om de oprichting 
van het C2OstCommando.

Toch wil ik kort ingaan op een aantal 
persoonlijke hoogtepunten. Ik ben ooit 
begonnen als dienstplichtig militair, 
opgekomen op het VOC/ROEK en aan- 
sluitend als dienstplichtig sergeant 
werkzaam geweest op de BTV-cie op 
het VOC. Vervolgens ben ik in augustus 
1989 beroepsmilitair geworden en naar 
het OCOSD gegaan om de officiersop-
leiding te volgen, voorbestemd voor het 
wapen van de Verbindingsdienst. Nadat 
ik in 1992 het OCO, zoals het toen was 
gaan heten, had afgerond heb ik het 
normale loopbaanspoor voor een offi-
cier Verbindingsdienst gevolgd. 

De rode draad in de eerste jaren van 
functioneren was het opheffen van een-
heden, iets wat ik niemand toewens. 
Hoogtepunt hierna was dat ik compag-
niescommandant mocht worden van 
120 RVCie en deze op moest heffen, 
om vervolgens een jaar later te mogen 
starten als de eerste commandant van 
de B-Cie 101 CISbat. In 2011 ben ik 
bevorderd tot luitenant-kolonel en heb 
ik mogen werken als S3 van het CISBn 
en G6 OOCL. De afgelopen jaren ben ik 
viermaal uitgezonden geweest, recente-
lijk nog naar de USSC in Jeruzalem.
Sommige momenten zullen je altijd bij-
blijven. Voor mij is dit onder andere het 
moment op 2 september 2015 waar-
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Het is een goed gebruik dat de 
nieuwe regimentscommandant 
zich via Intercom voorstelt aan 
de officieren van de Verbin-
dingsdienst (en de lezers van 
Intercom). Eén van de belang-
rijkste taken van de regiments-
commandant is het handhaven 
van traditie en deze traditie zet 
ik dan ook graag voort.

Ik zal niet te diep ingaan op 
mijn loopbaan binnen defensie, 
zij die hier interesse in hebben 
mogen gerust eens langsko-
men en hier naar vragen. 
Ik zal ze dan met alle plezier 
hierover vertellen onder het  
genot van een bakje koffie...

Lkol Albert van Dijk, commandant Regiment Verbindingstroepen
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individuele verbindelaren worden toege-
voegd is het lastig om deze individuen 
te binden aan onze veteranenvereniging 
VVPRV. Mede hierdoor is het al jaren 
lastig om als regiment deel te nemen 
aan activiteiten als veteranendag in  
Den Haag en de viering van 5 mei in Wa-
geningen. Dit is jammer, temeer omdat  
bijna alle overige regimenten wel aan-
wezig zijn op deze momenten. 
Ik zal dan ook samen 
met de commandan- 

ten van 101 CISBat en het CISbn be-
zien hoe wij met name onze jongere 
veteranen kunnen enthousiasmeren om 
actiever betrokken te worden bij vetera-
nenactiviteiten die de Verbindingsdienst 
organiseert. 

Ik zie er naar uit om de komende jaren 
te mogen dienen als uw regimentscom-
mandant. 
Voor mij is het een voorrecht om deze 
functie te mogen bekleden en ik hoop 
dat ik ons regiment in de komende jaren 
waardig zal vertegenwoordigen bij alle 
activiteiten, zowel intern als extern het 
regiment.

De komende jaren zal er, wederom, veel 
veranderen binnen ons wapen. De orga-
nisatie van de verbindingsdiensteenhe-
den zal grotendeels op de schop gaan. 

De eerste plannen liggen klaar om een 
C2OstCommando op te richten; C-LAS 
heeft hier op 22 juni jongstleden mee 
ingestemd. 101 CISbat en de School 
Verbindingsdienst zullen worden sa-
mengevoegd onder dit commando en 
het expertisecentrum zal worden ont-
vlochten uit de School Vbdd. Dit zal 
naar verwachting echter pas de eerste 
fase zijn, ook overige eenheden van de 
Verbindingsdienst zullen betrokken wor-
den bij de reorganisaties. Dat dit door 
sommigen als onnodig ervaren wordt 
mag duidelijk zijn, maar uiteindelijk gaat 
het er om dat de C2 ondersteuning ten 
behoeve van de krijgsmacht kwalitatief 
beter uitgevoerd kan worden. Gelukkig 
heeft dit verder geen gevolgen voor het 
regiment, dit zal blijven bestaan en naar 
mijn mening zal de rol van het regiment 
tijdens de reorganisatieperiode wellicht 
alleen maar belangrijker worden. 

Waarschijnlijk zal in de toekomst de 
commandant van het C2OstComman-
do ook de commandant van het Regi-
ment Verbindingstroepen zijn. Ik vind 
dit een goede zaak, temeer omdat de 

verwachting is dat de commandant van 
het C2OstCommando een kolonel zal 
zijn; dit doet recht aan de positie van 
één van de grootste regimenten binnen 
de Koninklijke Landmacht. 
Het voorgaande leidt er dan ook toe dat 
ik mij de komende jaren met name zal 
inzetten om de verbondenheid binnen 
ons regiment nog verder te vergroten. 
Het mag niet zo zijn dat wij verbinde-
laren spreken over: zij uit het zuiden of 
die bloedblaren uit Schaarsbergen. Ons 

specialisme, of het nu comms, netwerk, 
EOV of cyber is, maakt ons uniek als 
wapen en zal ons altijd verbinden. 

In de komende tijd zal ik mij met de  
regimentsadjudant dan ook beraden 
op de wijzen waarop wij deze verbon-
denheid kunnen vergroten. Zodra hier 
meer duidelijkheid over gegeven kan 
worden wordt u hierover geïnformeerd.
Het is mij wel duidelijk dat er meer aan-
dacht moet zijn voor de veteranen van 
de Verbindingsdienst. Doordat bijna 
alle uitzendingen, waarbij wij als verbin- 
delaren betrokken zijn, uitzendingen  
zijn van manoeuvre-eenheden waaraan 
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“ Ons specialisme, of het nu comms, 

netwerk, EOV of cyber is, maakt ons uniek 

als wapen en zal ons altijd verbinden.”


