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Van oudsher investeren legers veel in hun grotere wapen- 
systemen als tanks, geschut en pantservoertuigen voor de 
slag  in het zogenaamde fysieke landschap. Tegenwoordig 
is dit echter niet meer voldoende en zijn capaciteiten die 
we vooral in het informatie- en menselijk landschap inzet-
ten belangrijker geworden. Dit DEEP STRIKE artikel van  
43 Gemechaniseerde Brigade gaat daarom over het belang 
van het elektromagnetisch spectrum (EMS) en het vermogen 
van de Koninklijke Landmacht om hierin te kunnen optre-
den. De bottom-line van dit artikel is dat zonder slagkracht  
in het EMS geen enkele succesvolle inzet van legers meer 
kan plaatsvinden. Financiële en technische investeringen  
in de EOV-capaciteiten van de Koninklijke Landmacht 
zijn meer dan dringend noodzakelijk. Hierbij hoort ook de  
organisatorische verandering genaamd JEMSO (Joint Elec-
tro Magnetic Spectrum Operations); de samenvoeging van 
EOV, tactische SIGINT en tactische cybercapaciteiten. 

from use of electronic 
magnetic spectrum 

towards fight in the ems
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Vechten in EMS om te kunnen vechten
De Koninklijke Landmacht wordt al jaren geconfronteerd met 
een aanzienlijk verhoogde dreiging in het elektromagnetische 
spectrum (EMS). Zowel statelijke als niet-statelijke tegenstan-
ders maken steeds meer gebruik van het EMS. Zij willen hun 
eigen gevechts- en slagkracht enerzijds vrijheid van handelen 
garanderen en anderzijds vrijwaren van interventie door de te-
genstander in het EMS. Zowel de beschikbare techniek als 
de bijbehorende kennis zijn gemakkelijk verkrijgbaar (demo-
cratisation of technology) en toepasbaar, geholpen door het 
internet en de betere scholing (digitalisation of technology). 
Toetreding tot de ‘gebruikersgroep van het EMS’ is daarmee 
veel bereikbaarder geworden. Dat betekent direct dat het ge-
bruik en ontzegging van het EMS veel belangrijker is geworden 
in oorlogvoering en conflictbeheersing. Dit heeft zowel directe 
effecten op het gebied van communicatie en navigatie, maar 
ook indirecte effecten zoals drones, counterdrones en de con-
trole over wapensystemen en/of bewapende robotsystemen. 

Met andere woorden: het internet of things is gearriveerd in 
het militaire domein en leidt tot technologische strijd om navi-
gatie, informatie en drone-inzet. Het verkrijgen van tijdelijk en 
plaatselijk overwicht in het EMS is daarom essentieel gewor-
den voor inzet van militaire eenheden in het fysieke domein. 
Geen effectieve EMS-beheersing is geen coherente inzet van 
militaire eenheden. We zijn geen alleenheerser in het EMS, we 
moeten er tegenwoordig om vechten. Het is tijd om het be-
lang van EOV-optreden in het EMS te realiseren en binnen de 

Koninklijke Landmacht de noodzakelijke doctrinaire en organi-
satorische stappen te zetten. De manoeuvrist approach heeft 
zich hiermee uitgebreid naar het EMS.

Inzet EOV door REDFOR bij DEEP STRIKE
Tijdens de oefening DEEP STRIKE van 43 Mechbrig werd 
de achterstand die we hebben opgelopen ten opzichte van 
een REDFOR (RF) tegenstander pijnlijk duidelijk. RF-eenhe-
den hebben zowel kwantitatief als kwalitatief significant meer 
EOV-capaciteit en maken bij opzet en uitvoering van gevechts-

De dreiging. De Russische Federatie heeft de laatste decennia haar EOV-arsenaal aanzienlijk uitgebreid en gemoderniseerd. Succesvolle operati-

onele inzet vond o.m. plaats tijdens de annexatie van de Krim, de steun aan de separatisten in Oost-Oekraïne en de oorlog in Syrië.

De 43ste Gemechaniseerde Brigade (43 Mechbrig) heeft  

in juli 2018 een computer ondersteunde oefening, een  

zogenaamde CAX (computer assisted exercise) gehouden 

waarbij het verdedigend gevecht werd gevoerd tegen een 

technologisch gelijkwaardige organieke Russische divisie. 

Uitgangspunt is dat een gemechaniseerde brigade in staat 

moet zijn een driemaal grotere tegenstander (lees: een  

divisie) in een breed en diep vak tot staan te brengen. 

In de eerste run van de CAX is de brigade ontplooid over-

eenkomstig de huidige sterkte en organisatie. In de tweede 

run is de brigade versterkt met die elementen waarvan in  

de eerste run was gebleken dat deze noodzakelijk waren om 

de Russische divisie tot staan te kunnen brengen.

Bron: website NOV/bgen b.d. J.L.R.M. Vermeulen
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Tijdens de oefening DEEP STRIKE had 
REDFOR de aanvallende rol. Doordat 
REDFOR al heel lang in staat was om 
een normbeeld van het gebied op te 
bouwen, was de aankomst van BLUE-
FOR (in een VJTF-rol) een relatief een-
voudig herkenbare verstoring daarvan. 
Ook in het EMS is dit heel goed zicht-
baar. Dankzij dit voorbereidende inlich-
tingenwerk (afluisteren en plaatsbepa-
ling middels ES; Electronic Surveillance) 
was REDFOR in staat om heel snel 
veel doelen voor bestrijding door haar 
vuursteun voor te bereiden. De aanval 
van REDFOR werd dan ook voorafge-
gaan door een uitgebreide inleidende 
beschieting. De prioriteiten van zowel 
de EOV- als SIGINT-compagnieën van 
REDFOR waren hierbij luchtverdediging 
(1), C2-systemen (2) en artillerie-eenhe-
den (3).

De EOV-eenheden van het tweede 
echelon werden ontplooid in de voor-
ste lijn voor ESM- en ECM-taken. In 
de dagen voorafgaande aan de aanval 
werden deze bovendien aangevuld met 
EOV-eenheden van het eerste echelon.
Ook waren vanuit de onafhankelijke 
EOV-brigade van het district specifie- 
ke EOV-systemen toegevoegd aan deze 
EOV-compagnieën. 

operaties standaard intensief gebruik 
van EOV. Een aantal voorbeelden:
− Binnen de RF-verkenningscompag-

nieën van brigades en regimenten 
bevindt zich een speciale inlichtin-
geneenheid, die o.a. het Taran sys-
teem bezit. Dit EOV-systeem is spe-
ciaal ontworpen voor doelacquisitie 
om de RF-verkenningseenheden te 
ondersteunen bij hun activiteiten in 
‘ons’ achtergebied. 

− Binnen de reguliere motorrifle- en 
tankbrigades (en regimenten) zijn 
organiek EOV-compagnieën aanwe-
zig. Zij zijn in staat om NAVO-een-
heden te identificeren, te lokaliseren 
en te jammen/spoofen. Ze maken 
hiervoor o.a. gebruik van het BORI-
SOGLEBSK-2 systeem, waarmee 
grote delen van het EMS (HF, VHF, 
UHF, SHF (inclusief GSM)) worden 
afgedekt, allemaal essentieel voor 
ons genetwerkte optreden. Ook zijn 
de ELINT-systemen Diabazol, Taran 
en 1 RL243 Rubicon aanwezig. De 
meeste EOV-systemen zijn voorzien 
van gepantserde rupsvoertuigen.

− Binnen dezelfde brigades is ook het 
R-34IV Leer 3-systeem ingebed. Dit 
is een controlestation dat twee OR-
LAN-10 drones kan aansturen die 
uitgerust zijn met een SIGINT-pod. 
Deze pod kan bijvoorbeeld GSM-ba-
se stations simuleren, waardoor ei-
gen GSM-verkeer naar deze pods 
wordt omgeleid en afgeluisterd, ge-
spoofed met misleidende informatie 
of zelfs bestreden.  

− Het airborne bataljon van de divisie 
beschikt organiek over het GAZ TI-
GR-M MKTK LEER-2-systeem om af 
te luisteren en te storen. Hiermee kan 
het airborne bataljon rijdend en stil-
staand in bepaalde mate intercepte-
ren en storen (HF, VHF, SHF, inclusief 
GSM). 

Daarnaast heeft ieder militair district 
de beschikking over een onafhankelij-
ke EOV-brigade met 4x EOV-bataljon. 
Deze EOV-brigade heeft diverse syste-
men (ESM en ECM taak) tegen radar, 
vliegtuigen en communicatie. De syste-
men zijn veelal voorzien van wielvoertui-

gen met shelter. Denk hierbij aan LEER-
3, Torn MB, Krasukha-2 en Repellent-1. 
Deze EOV-systemen worden vaak toe-
gevoegd aan de organieke EOV-eenhe-
den in de brigades. 

Dit betekent dat EOV-eenheden binnen 
de Russische Federatie flexibel kunnen 
worden samengesteld op basis van  
de inschatting van de EMS-capaciteiten 
van de tegenstander.
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Het BORISOGLEBSK-2 systeem, waarmee grote delen van het EMS spectrum (HF, VHF, UHF, 

SHF (inclusief GSM) worden afgedekt.

Het airborne bataljon beschikt over het GAZ 

TIGR-M MKTK ‘LEER-2’-systeem.
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eenheden was het R-351B (Infauna) systeem toegevoegd voor 
ECM-ondersteuning. De commandoposten van REDFOR en 
artillerieopstellingen werden beschermd door inzet van het 
1L262 SPR-2 ECM-systeem. Inbraak en intrusie op compu-
tersystemen van REDFOR commandoposten werd gedetec-
teerd en tegengehouden door de RB-363 SVET KU en RP-
377L Lorandit systemen. Deze EOV-systemen staan onder 
bevel van Hoofdcentrum (ГЦ) van de КТК generale staf (ГШ) 
Strijdkrachten van de RF.

Tijdens de aanval is door REDFOR in het luchtdomein ook 
twee keer een Composit Air Operations (COMAO) ingezet ter 

Gedurende de inleidende beschieting (3 uur) werd afwisselend 
gebruik gemaakt van ca. 20 minuten jamming (EA, Electro-
nic Attack) gevolgd door 20 minuten target acquisition (ES, 
Electronic Surveillance). Hierdoor konden BLUEFOR eenhe-
den hun (afgeluisterde en plaatsbepaalde) meldingen doen 
aan hun hogere niveaus en kon de RF-vuursteun herbevoor-
raden en verplaatsen. Ook konden dus met deze methodiek 
de nieuwe doelen opgelijnd worden voor de volgende serie 
van beschietingen. Deze synchronisatie van vuursteun, logis-
tiek, manoeuvre, EOV als sensor en EOV als bestrijding heeft  
REDFOR veel voordeel opgeleverd, nog voor de eerste RED-
FOR hoofdeenheden de startlijn over waren. 

Tijdens de opmars werden de BLEUFOR-eenheden op de op-
marsroutes continue gejammed om zo overzicht te ontnemen, 
aansturing te bemoeilijken en de cohesie uit de BLUEFOR-ver-
dediging te halen. Als voorbeeld: specifiek 43 Brigade Verken-
ningseskadron (43 BVE) werd zodanig gestoord dat zij geen 
vijandmeldingen of vuuraanvragen kon doen, terwijl zij volle-
dig zicht had op haar high value targets en de formaties die 
over de opmarsroutes verplaatsten. Tijdens de uitbraak uit het 
bruggenhoofd in het tussengelegen aanvalsdoel werd weer 
breedbandig en continue gestoord om BLUEFOR cohesie en 
gevechtsveldinzicht (Situational Awareness) te ontnemen.

De BLUEFOR UAV’s (drones) werden met EOV bestreden. 
Hiertoe werd het Repellent-1 anti-drone systeem ingezet. 
Dit systeem kan jammen op plaatsbepaling en onderkende 
C2-signalen en zo drones ‘uit de lucht halen’. REDFOR ver-
gat haar eigen bescherming in het EMS niet. Aan de voorste 

Het Krasukha-2 jamming systeem.

Het ‘Repellent-1’ anti-drone systeem. Dit systeem kan jammen op 

plaatsbepaling en onderkende C2-signalen en zo drones ‘uit de lucht 

halen’.
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Het RB-363 SVET KU systeem. (en dus vaak beter beveiligde) doelen. 
Civiele infrastructuur is doorgaans wat 
kwetsbaarder. In het voorste gedeelte 
van het vak werd cyber ingezet om de 
opmarsroutes zo vrij van civiel verkeer 
als mogelijk te houden om snelheid in 
de opmars te houden. 

In het achterste gedeelte van het BLUE-
FOR vak was de gewenste situatie om-
gedraaid en was de REDFOR cyberinzet 
erop gericht om zoveel mogelijk (civiele) 
chaos op de wegen en in de steden en 
dorpen te veroorzaken. Het beoogde 
effect was de aanvoer van BLUEFOR 

ondersteuning van de grondtroepen. 
De eerste keer was vlak voor de air-
borne inzet en de tweede keer tijdens 
de uitbraak uit het bruggenhoofd. De 
COMAO kende een zware EOV-compo-
nent met naast jachtvliegtuigen, bom-
menwerpers en tankers ook AWACS 
vliegtuigen (BERIEV A-100), Electronic 
Intelligence vliegtuigen (TU-16RM-2 
BADGER F) en verkenningsvliegtuigen 
(SU-24 FENCER). 

Het gecombineerde optreden van een 
COMAO was voldoende om tijdens de 
oefening DEEP STRIKE plaatselijk en 
tijdelijk luchtoverwicht te bemachtigen, 
zodat REDFOR haar grondoptreden kon 
voortzetten. Tijdens de airborne inzet 
(tot net na de dropping) had de COMAO 
de rol van covering force. Hierbij werden 
BLUEFOR luchtverdedigingsmiddelen 
uitgeschakeld die de invlucht van de 
parachutisten vervoerende vliegtuigen 
bedreigden, werden de landingszones 
schoongeveegd en werden de verbin-
dingen van BLUEFOR in de omgeving 
van de landingszones en het doel ALY-
TUS gestoord om tegenmaatacties van 
BLUEFOR te hinderen. Tijdens de uit-
braak uit het bruggenhoofd (en ook tij-
dens de vorming van het bruggenhoofd) 

ondersteunde de COMAO voorts de 
opmars met het bestrijden van grond-
doelen en het storen van BLUEFORCE 
verbindingsmiddelen.

Daarnaast beschikte REDFOR ook 
over cybercapaciteiten, ingedeeld op 
het divisieniveau. Deze werden niet te-
gen militaire doelen, maar tegen civiele 
doelen ingezet. De rationale hierachter 
is dat cyberinzet vaak enige intrusietijd 
nodig heeft en daarom soms minder ge-
schikt is voor snel bewegende militaire 

o p e r at i o n e e l

SU-24 FENCER.
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Bescherming tegen EOV 
door BLUEFOR
BLUEFOR realiseerde zich vanzelfsprekend haar kwetsbaar-
heid in het EMS en nam maatregelen. Tijdens de voorberei-
dingen en de uitvoering van de oefening DEEP STRIKE met de 
brigade is bij eenieder het besef van de dreiging en de daad-
werkelijke (gesimuleerde) inzet van vijandelijke EOV enorm 
gegroeid. De afhankelijkheid van enkelvoudige C2-systemen 
en radarsystemen toonde duidelijk de kwetsbaarheid van 
BLUEFOR. Adequate EOV-middelen garandeerden REDFOR 
effectieve doelbestrijding en dus significante gevechtsveld-
voordelen. Het niet hebben van een adequate, robuuste en 
redundante communicatiestructuur maakte dat bij BLUEFOR 
commandanten vaak geïsoleerd moesten optreden en han-
delen. Ook konden ondersteunende elementen, zoals onder 
andere vuursteun, luchtverdediging en luchtsteun, niet goed 
worden ingezet.

Tijdens de oefening heeft 43 Mechbrig de mogelijkheid gehad 
om verder na te denken en te experimenteren met het nieuwe 
CIS Lite-concept in de Boxers van de Forward Command Post 
(FCP). In dit concept is een ICT-infrastructuur ontworpen voor 
met name het ontplooide domein. De Ad-Hoc Router (AHR) 
staat centraal in deze oplossing. Deze maakt het mogelijk 
dat, afhankelijk van de situatie, verbindingsmogelijkheden en 

reserves en manoeuvreren met BLUEFOR eenheden tegen 
REDFOR luchtlandingen te hinderen. Ten slotte is cyber in-
gezet in een subversieve rol om verstorende effecten in Ne-
derland teweeg te brengen bij het thuisfront en in de maat-
schappij om BLUEFOR soldaten af te leiden van hun taak en 
draagvlak weg te nemen. 
Het deelplan cyber van REDFOR vindt u in de figuur. Cyber is 
hier een integraal onderdeel van de tactische operatie en heeft 
(in dit geval samen met PSYOPS) dan ook effecten, taken en 
timings toegewezen gekregen.
Samenvattend kan gesteld worden dat de RF een uitgebreide 
EOV-organisatie heeft. Deze organisatie bestaat uit een di-
versiteit van systemen, die in combinatie op het slagveld alle 
bestaande communicatie, radar en GPS kan beïnvloeden en 
het gebruik hiervan in het EMS aan NAVO-eenheden kan ont-
zeggen. EOV-systemen als BORI SOGLEBSK-2, Diabazol en 
Taran vormen hiervoor de basis. Met voertuigen als R-330K 
en –KMA, welke standaard daarvoor opgenomen zijn in de 
EOV-eenheden, wordt de data bovendien eenvoudig gekop-
peld in databasesystemen. In combinatie met doelbestrij-
dingssystemen en drones bezit de RF hiermee een krachtig 
targeting systeem dat effectief NAVO-doelen in de diepte kan 
aanvallen.

Het deelplan cyber.
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meinen waar overwicht uiteindelijk kan 
leiden tot grote kans van slagen van het 
gevecht. In 2014 is dit in de Oekraïne 
pijnlijk duidelijk geworden. 

Sommige van de RF EOV-middelen zijn 
redelijk geavanceerd, sommige doen 
onder voor wat de Koninklijke Land-
macht bezit. Het is echter de hoeveel-
heid welke de doorslag geeft. Daar 
waar de Koninklijke Landmacht slechts 
een kleine EOV-compagnie voor de 
gehele defensieorganisatie heeft (want 
JISTARC is een (paars) Joint Organisa-
tiedeel), staan bij de gemiddelde RF-bri-
gade bijna twee EOV-compagnieën ter 
beschikking en bezitten diverse kleinere 
gespecialiseerde eenheden (verken-
nings- en SF-eenheden) zelf ook over 
kleine tailor made EOV-middelen.

Wat is er nodig?
De Koninklijke Landmacht heeft, zeker 
in de afgelopen twee decennia, wei-
nig geïnvesteerd in nieuwe ESM- en 
ECM-systemen en onze aandacht voor 
beschermende maatregelen (EPM) 
is afgenomen. Het is duidelijk dat de 
Koninklijke Landmacht, gezien de 
EOV-dreiging van de RF met twee forse 
uitdagingen wordt geconfronteerd. 

dreiging, gekozen kan worden tussen 
verschillende communicatiemethoden 
(zoals VHF, HF, satelliet, etc). De midde-
len om te kunnen communiceren over 
grote afstanden, zoals Satcom on the 
Move (SotM), HF en LTE zijn reeds in de 
Boxers geïntegreerd. Dit betekent dus 
dat er geen extra ondersteunende voer-
tuigen en extra personeel ten behoeve 
van de installatie, de bediening en het 
onderhouden toegevoegd hoeven te 
worden aan dit CP-element. Daarnaast 
kan connectie worden gemaakt met be-
staande civiele netwerken via 4G, wifi of 
bekabelde aansluiting op het internet, 
waardoor het EMS-profiel gereduceerd 
kan worden tot nul. Door deze integra-
tie van middelen krijgen de eenheden 
van de Koninklijke Landmacht een ro-
buustere en redundante C2-omgeving. 
Hierdoor is de FCP zeer mobiel en dus 
flexibel in te zetten.

43 Mechbrig heeft daarnaast heel be-
wust de keuze gemaakt om tijdens de 
oefening DEEP STRIKE de Main CP op 

grote afstand te houden van het inzet-
gebied. De ervaring leert dat deze MCP 
groot en kwetsbaar is en de mobiliteit 
te gering. 
Door juist de MCP, waar zich met name 
de plannings-, inlichtingen- en onder-
steuningscapaciteit bevindt, ver uit het 
inzetgebied te houden, kan het risico 
van onderkenning en dreiging gemiti-
geerd worden. Dit betekent natuurlijk 
wel dat een aantal aspecten anders in-
gericht moeten gaan worden en dat de 
verbindingen met de FCP en met het 
hogere HQ moeten functioneren. 

Tekortkoming
Er is op dit moment sprake van EOV-in-
ferioriteit ten opzichte van potentiele te-
genstanders. Veel tegenstanders inves-
teren significant in hun EOV-capaciteit, 
terwijl het CLAS op dit gebied al heel 
lang stil staat. Veel kennis is de afgelo-
pen jaren verdwenen naar civiele mark-
ten en ook de kennisontwikkeling heeft 
stil gestaan. Dit kunnen we ons niet lan-
ger veroorloven. 

De Russische Federatie heeft een lange 
geschiedenis en veel ervaring met Elec-
tronic Warfare. Zij zien het elektromag-
netisch spectrum als één van de do-

Tijdens de oefening heeft BLUEFOR de mo-

gelijkheid gehad om te experimenteren met 

het nieuwe CIS Lite-concept in de Boxers 

van de Forward Command  Post (FCP).
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De landmacht is op dit moment niet voldoende toegerust om 
plaatselijk en tijdelijk overwicht in het EMS te bevechten. De 
tot nu al ingevoerde en nog voorziene verbeteringen betref-
fen weliswaar een update van de sensoriek en voertuigen van 
102 EOVcie, maar zijn zowel qua kwantiteit als kwaliteit on-
voldoende. Ook zijn er buiten 102 EOVcie maatregelen no-
dig, bijvoorbeeld bij de staven van de operationele brigades, 
gevechtseenheden, gevechtslogistieke eenheden en op oplei-
dingsgebied.

De prioritering van EOV-modernisatie moet significant om-
hoog. Zowel in termen van tijd, financiële  als behandelingsca-
paciteit. Het gaat nu veel te langzaam, zeker gezien de snelle 
technologische ontwikkelingen op dit gebied; het defensie 
centralisatiebeleid en gebrek aan EOV-kennis op de behan-
delende stafniveau’s zijn daar mede debet aan. Dit kunnen 
we ons niet langer veroorloven, de operationele risico’s zijn te 
groot. CLAS moet bovendien meer en sneller investeren in de 
EOV-kennis van ons personeel. 
Er is onvoldoende ‘jong’ EOV-personeel en ook de EOV-ken-
nis binnen de operationele brigades is al lang verdwenen. 

Enerzijds moeten de C2-middelen worden gemoderniseerd 
gezien de huidige technische mogelijkheden en de actuele 
EOV-dreiging. Wanneer we onze huidige C2-ondersteunings-
keten beschouwen, dan is het duidelijk dat deze gekenmerkt 
wordt door schaarste en gebrek aan variatie (invulling PACE). 
Er zijn te weinig mogelijkheden om in het realistische toekom-
stige gevechtsveld een redundante en robuuste ICT-infrastruc-
tuur te ontplooien om onze behoefte aan continue informatie 
in te kunnen vullen. 

Daarnaast weten we dat onze behoefte aan informatie sterk 
gedecimeerd kan worden door een opponent die de effectivi-
teit van onze systemen met EOV-middelen in combinatie met 
doelbestrijdingsmiddelen (waaronder jamming) kan reduce-
ren. De mogelijkheid om met moderne routertechnieken snel 
te kunnen variëren in communicatiemethoden met ingebouw-
de apparatuur (en connecties met civiele netwerken) biedt 
goede mogelijkheden. Verder moet echter ook in cryptologie 
geïnvesteerd worden, waarbij niet langer de verbinding wordt 
vercijferd maar de berichten/data zelf (zgn. payload encryp-
tie). Daarnaast moeten we ook leren optreden onder continue 
EOV-dreiging en in staat zijn om ook zonder (digitale) connec-
ties operaties en activiteiten te kunnen uitvoeren (be able to 
fight disconnected). Anderzijds moeten we ook fors investeren 
in onze EOV-capaciteiten. 

De tot nu al ingevoerde en nog voorziene verbeteringen betreffen wel-

iswaar een update van de sensoriek en voertuigen van 102 EOVcie, 

maar zijn zowel qua kwantiteit als kwaliteit onvoldoende.

De Koninklijke Landmacht moet het Joint EMS Operations (JEMSO) 

concept omarmen. Het JEMSO concept behelst een bundeling van 

alle relevante activiteiten om het EMS plaatselijk en tijdelijk te kunnen 

controleren en hierdoor succesvol militaire operaties te kunnen plan-

nen en uitvoeren.
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tegenstander, hierbij valt te denken aan 
de inzet van gerichte stooractiviteiten. 
Met verbeterde technieken en moder-
ne apparatuur kan heel gericht vijan-
delijke activiteiten in het EMS worden 
gehinderd of voorkomen. Hierbij valt te 
denken aan counter-IED, counter-UXS, 
verschietbare jammers en counter-navi-
gatie activiteiten. 
Om dit alles te operationaliseren moeten 
concepten zoals JEMSO Coordination 
Centre (JEMSOCC = samenvoeging 
van oude EWCC en SEWOC) ingevoerd 
worden. De formatie van een JEMSOCC 
valt onder verantwoordelijkheid van 102 
EOVcie/JISTARC. Hiervoor moet wel 
kerncapaciteit worden opgericht, die 
permanent bij de operationele brigades 
(en zelfs eventueel bij andere OPCO’s) 
geplaatst moet zijn. Aanvulling bij inzet 
komt dan vanuit 102 EOVcie. 
Naar onze vaste overtuiging moet de 
Koninklijke Landmacht in een snel tem-
po zichzelf op EOV-gebied verbeteren 
om plaatselijk en tijdelijk het overwicht 
te kunnen behalen in het EMS om hier-
mee uitvoering van militaire operaties 
zeker te kunnen stellen (protect the 
mission) en de eigen troepen fysiek 
ook te beschermen (protect the force).  
Laten we dit na, dan lopen we signifi-
cante operationele risico’s, zowel in  
directe zin als indirecte zin.

De Koninklijke Landmacht moet het 
Joint EMS Operations (JEMSO) con-
cept omarmen. Het JEMSO-concept 
behelst een bundeling van alle relevante 
activiteiten om het EMS plaatselijk en tij-
delijk te kunnen controleren en hierdoor 
succesvol militaire operaties te kunnen 
plannen en uitvoeren. Dit betekent een 
intensieve en fysieke coördinatie en in-
formatie-uitwisseling van tactische cy-
ber, tactische SIGINT, EOV en spectrum 
management. 
We moeten daarom JEMSO-detache-
menten gaan vormen en trainen. Het 
volstaat niet langer om dit op afstand 
in te regelen door samenwerkingsver-
banden tussen MIVD, DCC, C2Ost en 
JISTARC, maar dit moet veel nauwer 
binnen 102 EOVcie worden belegd. 102 
EOVcie kan vervolgens effectieve JEM-
SO-processen en -eenheden formeren 
die aan de operationele brigades ter 
beschikking worden gesteld. Deze gaan 
dan in voorkomend geval buiten de 
JISTARC-modules om, intensiever met 

de eenheden van de operationele briga-
des oefenen. De JEMSO-detachemen-
ten voorzien dan in zowel aanvallende, 
verdedigende en surveillance-activitei-
ten in het EMS. Met andere woorden: 
ook counter-EOV taken, counter-UXS, 
frequentiemanagement, counter-IED, 
navigatie warfare- en stoortaken. 
43 Mechbrig beargumenteert dat de 
(eenheden van de) operationele bri-
gades beter en frequenter geoefend 
moeten worden met de effecten van het 
controleren of ontzeggen van het EMS. 
Nu wordt dat vaak nog als lastig gezien 
en is vervolgens sluitpost bij oefening. 
Eenheden moeten leren effectief te blij-
ven optreden, ook zonder onderlinge 
connectie en met ontzegging van eigen 
gebruik van het EMS. ‘Disconnected’ 
optreden moet een tweede natuur wor-
den. 

Tegelijkertijd moeten de eenheden van 
de Koninklijke Landmacht meer oefenen 
met het ontzeggen van het EMS aan de 

“Eenheden 
moeten leren 
effectief te blijven
optreden, ook 
zonder onderlinge 
connectie en met 
ontzegging van 
eigen gebruik van 
het EMS.”


