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Donderdag 21 februari was een bijzondere dag voor onze ver-
eniging; niet alleen was de jaarlijkse social in de Reehorst, ook 
de tweejaarlijkse Intercom Awards werden uitgereikt. Op de 
dit jaar extra feestelijke social werden de 150 aanwezige leden  
en hun partners allereerst verwelkomd door live muziek van 
het trio Something Else. Voorzitter kol Arjen Straver stond stil 
bij het 65-jarig bestaan van de VOV, memoreerde een aan-
tal bijzondere feiten uit het bestaan van de vereniging en  
bedankte alle vrijwilligers voor hun inzet. 
Een speciale gast was het oudste lid, lkol b.d. Frits v.d. Heide 
(als tlnt lid geworden in 1954) met zijn echtgenote. Na de 
voorzitter was de microfoon voor de hoofdredacteur van de 

Intercom, lkol Edwin Saiboo, voor de uitreiking van de Inter-
com Awards. De motivering van de jury leest u verderop in dit 
artikel.

Leden van de Intercomredactie zijn volgens het reglement van 
de awards uitgesloten van mededinging. De hoofdredacteur 
heeft desondanks besloten eindredacteur Hans Vaneman de 
redactieprijs toe te kennen vanwege zijn jarenlange inzet voor 
de Intercom. Terwijl op de achtergrond een overzicht van 65 
jaar VOV in beelden, samengesteld door lkol b.d. Rob Rijntal-
der en kap b.d. Harry Buitendam, werd vertoond, vervolmaak-
te een uitstekend buffet de gezellige social.
 

social & intercom

Fotografie kap b.d. Harry Buitendam
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De Vereniging Officieren Verbindings-
dienst kent in de categorie:

de INTERCOM 2017/2018 Award toe 
aan majoor J. Vennik voor het artikel 
“43 Mechbrig integreert in 1(DEU)PzDiv”

De toekenning van de prijs ge-
schiedt met de volgende motivering:
Majoor Jack Vennik beschrijft in zijn 
artikel de integratie van 43 Mechbrig 
in 1(DEU)PzDiv. Dit onderwerp is een 
cruciaal element in de doorontwikke-
ling van de Koninklijke Landmacht en 
de Verbindingsdienst in het bijzonder 
en reikt veel verder dan 43 Mechbrig, 
aangezien de gehele Koninklijke Land-
macht steeds verder integreert met de 
Duitse Landmacht.
Hiermee is de relevantie voor de lezers 
van de intercom zeer groot, omdat ons 
vakgebied bij uitstek uitdagingen ople-
vert in deze integratie. Daarbij legt hij 

De Vereniging Officieren Verbindings-
dienst kent in de categorie:

de INTERCOM 2017/2018 Award toe 
aan Drs. R.J.M. Groen voor het artikel 
“ELIAS en interoperabiliteit”

De toekenning van de prijs ge-
schiedt met de volgende motivering:
Samenwerking met partners, zowel 
militair als civiel is vandaag de dag be-
langrijker dan ooit. Naast operationele 
en tactische processen die op elkaar af-
gestemd moeten zijn, is de rol van een 
interoperabele Command en Control 
ondersteuning van essentieel belang 
geworden voor het onderling uitwisse-
len van C2-gegevens. 
In het artikel ‘ELIAS en interoperabi-
liteit’ beschrijft drs. Groen op uitste-
kende wijze de drie koppelvlakken dat  
ELIAS in het ontplooide domein biedt. 
Dit zijn de MIP baseline 3.1, NATO  
Vector Graphics (NVG) en ADatP36. 

Naast deze drie koppelvlakken is een 
functioneel specifiek koppelvlak be-
schikbaar voor het uitbrengen van vuur-
steun. 

Tevens worden op procedureel gebied 
de ontwikkelingen beschreven zoals de 
deelname van Nederland in het ASCA 
programma, waardoor een gestandaar-
diseerd koppelvlak voor vuursteun tus-
sen een aantal samenwerkende landen 
gegarandeerd wordt. Er dienen echter 
nog wel stappen genomen te worden, 
vooral op het gebied van Standard 
Operation Procedures (SOP’s).
Wat uit het artikel blijkt is dat de C2- 
Ondersteuningsgemeenschap inmiddels 
een goed ontwikkeld platform in han-
den heeft. Dit is essentieel in een tijd 
waarin de uitwisseling en beheersing 
van informatie cruciaal is. De schrijver 

op een prima wijze het verband tussen 
beleid en uitvoering en raakt hij niet al-
leen de technische, maar ook de ope-
rationele en culturele uitdagingen. In-
teroperabiliteit gaat immers veel verder 
dan alleen techniek. Bovendien reikt zijn 
stuk van statisch tot mobiel domein en 
daarmee de gehele keten. De stijl van 
schrijven en de gehanteerde structuur 
is bovendien aantrekkelijk waarmee het 
toegankelijk en snel te bevatten is voor 
een breed publiek. 

De combinatie van zowel Duitse als  
Nederlandse gezichtspunten versterken 
verder de inhoud en relevantie van het 
artikel. Tot slot geeft het stuk een aan-
tal aanknopingspunten richting de toe-
komst, zoals de FOC status, maar ook 
het programma Foxtrot. 

Alles bij elkaar is het een zeer lezens-
waardig, eerlijk en aantrekkelijk artikel, 
zowel inhoudelijk als wat betreft lees-
baarheid en daarmee is majoor Jack 
Vennik de terechte winnaar in de cate-
gorie operationeel.

is er in geslaagd om de lezer in be-
grijpelijke taal mee te nemen in de 
ontwikkelingen van ELIAS en de rol 
van dit systeem als enabler in het  
domein van de interoperabiliteit. Hiermee  
is drs. Groen de terechte winnaar in de  
categorie techniek.
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De Vereniging Officieren Verbindings-
dienst kent in de categorie:

de INTERCOM 2017/2018 Award toe 
aan de heer F. Fijneman (FUJITSU) voor 
het artikel “DIGITAL ANNEALER vindt 
direct optimale oplossingen”.

De toekenning van de prijs ge-
schiedt met de volgende motivering:
Met het door Fujitsu gegeven praktijk 
gerichte antwoord op de uitdagingen 
met betrekking tot de Quantum Com-
puting en de Traditionele Computer 
heeft zij een uiterst lezenswaardige bij- 
drage geleverd bij een actueel onder-

De toekenning van de prijs ge-
schiedt met de volgende motivering:
De heer Hans Vaneman maakt sinds 
2001 deel uit van de redactie van In-
tercom. Sinds 2007 voert Hans op 
voortreffelijke wijze de regie over de 
eindredactie en draagt hij zorg voor de 
afstemming met onze opmaakstudio, 
de drukkerij en Green Paper. 
In zijn periode heeft hij vier hoofdredac-
teuren zien komen en gaan en heeft hij 
mede aan de basis gestaan van drie 
nieuwe lay-outs, zeg maar facelifts, 
van Intercom. Hij is door alle jaren heen 
nauw betrokken bij het wel en wee van 

De Vereniging Officieren Verbindings-
dienst kent in de categorie:

de INTERCOM 2019 Redactie Award 
toe aan de heer J. Vaneman

werp binnen de VBDD. Betreft een ar-
tikel hetgeen de lezers van Intercom 
omtrent deze ontwikkeling binnen het 
IV/ICT domein enerzijds informeert en 
anderzijds hen inspireert om zich verder 
te verdiepen in deze innovatieve futuris-
tische technologie.
Fujitsu deelt op deze wijze haar kennis 
over een oplossing welke een serieuze 
capability gab betreft welke naadloos 
aansluit bij een operationele behoefte 
binnen het domein van de Verbindings-
dienst.

de Verbindingsdienst en heeft tot aan 
zijn pensionering, enkele jaren geleden, 
gewerkt bij de School Verbindingsdienst 
en het Kennis Centrum C2 Ondersteu-
ning, dichtbij het Regiment en boven op 
nieuwe ontwikkelingen.
Veelal in stilte en op de achtergrond 
heeft Hans zijn rol op voortreffelijke wij-
ze vervuld, altijd punctueel en gestruc-
tureerd en daarmee de hoofdredacteur 
enorm gesteund.
Mede door Hans beschikt de VOV al 
jarenlang over een hoogstand vakblad, 
dat Defensiebreed wordt gelezen en ge-
waardeerd.
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