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Hoe korter de dagen, hoe langer de schaduwen worden. Gebeurtenissen werpen soms hun schaduw  
vooruit, ver vooruit. Niet te verwarren met de stripheld Lucky Luke, die sneller schiet dan zijn  
schaduw. Dat is iets anders. Op 14 februari 2019 is het zover. De oprichting van het C2-Onder- 
steuningscommando in Stroe.

re dact ion e e l

In deze Intercom gaat kolonel Erik Buskens, de eerste 
commandant van het C2-Ondersteuningscommando, 
nader in op zijn eenheid. Ook in 2019 zal Intercom  
ruim baan maken voor artikelen over het C2OstCo. 
Dat worden interessante tijden. Interessante tijden om-
dat het commando operationele verbanden kan leg-
gen, die voorheen voor onmogelijk werden gehouden.  
Of om met de legendarische captain Kirk te spreken 
“To boldly go where no one has gone before.” 
Op voorhand kunnen we niet uitsluiten dat er nieuw 
speelvelden ontstaan. Waar zouden we ons nu door 
moeten laten leiden? 

Mijn visie
Het verkrijgen en behouden van een operationeel voor-
deel op onze tegenstanders. Van onze kwantiteit moe-
ten we het niet hebben, we moeten het dus zoeken in 
kwaliteit. Technologisch superieur. Als onze tegenstan-
ders iets kunnen, dan kunnen wij dat beter. Dat zou 
onze leidraad kunnen zijn. Wat zou onze focus kunnen 
zijn? Waar begin je dan? Mijn advies zou zijn om te 
beginnen bij de capability gaps, waar we echt ‘buik-
pijn’ van hebben. Ik noem er een. De verbindingsdienst 
moet de brigade- en de bataljonscommandopost kun-
nen volgen tot in de ‘forward’ commandopost, inbe-
grepen de daarbij behorende mobiliteit en bescher-
ming. Op dit moment kunnen we dat niet.

Terug naar visie, de Visie Verbindingsdienst. Onze hui-
dige visie is opgesteld in 2012 en maakte een door-
kijk tot 2020. 2020 nadert. Als hoofdredacteur en niet  
alleen als hoofdredacteur, maar ook als verbindings- 
officier, acht ik de tijd rijp voor een hernieuwde door-
kijk. Agressieve adaptiviteit en intelligente innovatie,  
we zullen alles uit de kast moeten halen, want onze 
tegenstanders hebben de afgelopen 20 jaar niet stil- 
gezeten. In de looppas en bijtrekken!

Veel adaptief leesplezier en dat het jaar 2019 de ver-
bindingsgeschiedenis in mogen gaan als het jaar van 
de intelligente transities.

Namens de redactie fijne decemberdagen en een ge-
zond 2019 toegewenst.


