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De corona pandemie heeft invloed op alles, ook op 
Intercom. Voor u ligt een Intercom met een minimaal 
aantal advertenties, een Intercom waar dus geld 
bij moet. Geen ALV van de VOV in april, geen voor- 
jaarsymposium, geen thema Intercom. Bijzondere  
tijden.

De VOV heeft een financiële buffer opgebouwd voor  
dit soort calamiteiten. Waarom dan toch een Inter-
com zult u zich afvragen. Deze Intercom bevat veel 
onderwerpen en verslagen van activiteiten waarbij het  
een jaar jonge C2OstCo nauw betrokken is of zelfs 
de leiding heeft. Het C2OstCo timmert aan de weg  
en verdient onze steun. Daarom ook, en juist nu, een 
Intercom.

FOXTROT / TEN 
Het FOXTROT / TEN programma is ‘anders’. Hoe ‘an-
ders’ dat kunt u zelf bepalen aan de hand van een 
tweetal artikelen uit de koker van dit creatieve en inno-
vatieve programma, dat de operationele internationale 
community naar een hoger niveau gaat brengen.

Graag herhaal ik dan ook wat ik eerder ook heb op- 
geschreven. Zonder FOXTROT / TEN zijn we gedoemd 
tot ‘eeuwige ellende’ is mijn overtuiging (vrij naar de 
‘Gok van Pascal’).

DEZE INTERCOM
In deze Intercom naast ruime aandacht voor het 
C2OstCo ook speciale aandacht voor een nieuwe  
versie van TITAAN. In gebruik bij natuurlijk het C2Ost-
Co en ook bij 1GNC, dat zich voorbereidt op het  
vervullen van de rol van Joint Task Force HQ Land for 
minor operations in 2021.

In een rap tempo produceert het Kenniscentrum C2 
Ost Land kennisproducten zoals handboeken, maar 
ook artikelen. In deze Intercom het artikel Defensie 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen en C4I, een 
informatief artikel van het KC C2 Ost Land.

Leading by reading.

Ik wens u veel en ontspannend leesplezier toe. 


