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DEFENDER EUROPE is een jaarlijks terugkerende groot-
schalige oefenserie, georganiseerd door United States 
Army Europe (USAREUR) en ontwikkeld om gereedstel-
lingprocessen en interoperabiliteit tussen US, NAVO en 
andere militaire partners te vergroten. Binnen DEFEN-
DER EUROPE vervult de oefening SWIFT RESPONSE  
de rol van Joint Forcible Entry (JFE), waaraan dit jaar  
zo’n 7000 parachutisten deelnamen onder leiding van  
de (USA) 82nd Airborne Division verspreid over Estland, 
Bulgarije en Roemenië. 

Kapitein Y.H.B. (Yorick) Post, 11 Lucht-
mobiele Brigade (AASLT) “7 december”/ 
Brigadestaf / Sie G6 / StOff CISops
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Uitdagende verbindingsvraagstukken
Gedurende de planningsfase, die in Q1 2019 aanving met de 
Initial Plannings Conference in Budapest, werd al snel onder-
kend dat om deze oefening tot een succes te brengen, een 
goed doordacht verbindingsplan essentieel zou zijn. 
Op elk niveau binnen de oefening was de noodzaak aanwezig 
voor geïntegreerde en interoperabele verbindingssystemen. 
Concreet leverde dit de volgende vraagstukken op:
• Kunnen we integreren in het MPE, om zo informatie met de 

coalitiepartners te kunnen delen?
• Hoe kan TF Falcon communiceren met (POL) 6e Airborne 

Brigade?
• Hoe kunnen we de DEU cie en ROU cie(-) integreren binnen 

TF Falcon?
•	 Hoe	zetten	we	LRC-MR	effectief	in	om	de	BLOS	capaciteit	

voor de eenheden te vergroten?

Tijdens het uitwerken van het brigadeoefenprogramma voor 
2020 bleek dat SWIFT RESPONSE voorafgegaan werd door 
de NIV V oefening HYDRA GUARD en opgevolgd werd door de 
NIV 6 CPX RED GRIFFIN. In combinatie met de tekorten aan 
verbindelaren binnen de brigade en om de beperkt beschik-
bare tijd slim te kunnen benutten is besloten om alle drie de 
oefeningen	op	eenzelfde	SECRET	CIS-	en	IV-plan	te	draaien.
De voorbereiding en uitvoering van SWIFT RESPONSE vond 
daarnaast plaats gedurende het hoogtepunt van de CO-
VID-19-pandemie, wat voor de nodige organisatorische uitda-

Inleiding
De Division Schnelle Kräfte stuurt om het jaar een NLD of DEU 
geleide taskforce om deel te nemen aan SWIFT RESPONSE. 
Dit jaar was het de beurt aan Taskforce Falcon, bestaande 
uit het 11e Infanteriebataljon, aangevuld met een DEU cie en 
ROU cie(-). TF Falcon werd voor de JFE onder bevel gesteld 
bij de (POL) 6e Airborne Brigade. Ook leverde 11BVE het  
Pathfinderpeloton. Dit peloton werd onder bevel gesteld bij 
(USA) 82nd Airborne Division, om de grootschalige paradrop 
in Roemenië aan te sturen. 

Bijzonder was dat er ook een C2-element vanuit de 11e Lucht-
mobiele Brigade meeging om de oefening aan te sturen, in de 

vorm van een Joint Operations Cell (JOC) en White Cell. Na 
de para-inzet vond er namelijk een Transfer of Authority plaats 
en nam de 11e Luchtmobiele Brigade het bevel weer over, om 
direct een MDMP op te starten voor de vervolgopdracht: in 
nauwe samenwerking met Taskforce Nightmare (Amerikaans 
helikopterbataljon, afkomstig van 1st Infantry Division), een 
klassieke Air Assault operatie uit te voeren. 

Uniek aan DEFENDER EUROPE is dat er gebruik gemaakt 
wordt van het staande SECRET Mission Partner Environment 
(MPE) netwerk om alle deelnemende eenheden op te koppe-
len. Dit gaat van legerkorps tot brigadeniveau. Het MPE maakt 
gebruik van de FMN standaarden en -protocollen, om inter-
operabel te zijn met NAVO.
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orde. Tevens wordt daarbij de inzet van 
de brigade TAC CP besproken.
Daarnaast volgt er, samen met Land-
gebonden IT (kap Benning) en Cis Be-
heer Centrum (lnt Westmaas) een apart 
artikel over de vele uitdagingen die we 
binnen de FMN moesten overwinnen 
tijdens de planning, voorbereiding en 
uitvoering van het koppelen van ons TI-
TAAN op het MPE. 

CIS- en IV-plan
Omdat we een drietal oefeningen met 
hetzelfde plan moesten steunen, werd 
dit een mentaal ingewikkeld, maar in de 
praktijk relatief simpel en goed uitvoer-
baar plan. Zwaartepunt lag op SWIFT 
RESPONSE, waarbij we onze eigen ser-
vers en personeel binnen 11X hebben 
gepoold en centraal aangestuurd. In het 
kort zag het plan er als volgt uit:
•	 1x	SCE	tbv	de	WHITE CELL (TITAAN 

RESTRICTED),	 deze	 diende	 met	
name	om	SAP	en	MULAN	te	ontslui-
ten.

•	 1x	actieve	SCE	en	1x	passieve	SCE	
in een failover constructie om het bri-
gade JOC, en de MAIN CP’n van het 
11e en 12e bataljon te steunen.

•	 1x	SCE	MB	voor	de	FWD	CP	van	het	

gingen zorgde, en soms in Herculeaan-
se ondernemingen resulteerde. Echter: 
het bericht moet door.

Opzet artikel
Doel van dit artikel is om de lezer mee te 
nemen in de gekozen oplossingen voor 
de verschillende verbindingsvraagstuk-
ken, in de hoop andere eenheden bin-
nen	CLAS	 van	 ideeën	 te	 voorzien	met	
de door ons opgedane ervaringen. Voor 
een tactisch inhoudelijk discours van de 
oefening SWIFT RESPONSE verwijs ik 

de lezer door naar het vakblad van de 
Infanterie: De Infanterist. Hierin zullen 
ongetwijfeld verschillende interessante 
verslagen over SWIFT RESPONSE de 
revue gaan passeren.
Als	eerste	wordt	het	CIS-	en	IV-plan	be-
handeld, aansluitend volgen de oplos-
singen om TF Falcon te integreren bin-
nen de (POL) 6e Airborne Brigade, de 
integratie van de DEU cie en ROU cie(-) 
binnen TF Falcon, en komt als laatste 
het gebruik van Longe Range Commu-
nications – Manpack Restricted aan de 
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weerstand op bij de eenheden, maar al gauw werd onderkend 
dat dit ook de nodige voordelen bood. Al bleek wel dat het 
voor verbindelaren van de stafcompagnie niet altijd even dui-
delijk is wat er gebeurt op bataljonsniveau. Het steunen van 
een wat statische en loggere brigade CP is toch andere koek 
dan de dynamiek die zich in een kleine bataljons CP afspeelt! 

Integratie TF FALCON binnen (POL) 
6e Airborne Brigade
Gedurende het MDMP-proces in Krakau  beschikte het plan-
ningselement van TF FALCON over een eigen RC waarmee de 
communicatie naar de MAIN CP in Roemenië gewaarborgd 
was. Na aansluiting bij de MAIN CP verliep de communicatie 
via MAIL en VOICE over de MPE-koppeling naar het Poolse 
Federated Mission Network (FMN) . 
Het belangrijkste was echter om TF FALCON tijdens de JFE 
te velde te integreren met de eveneens middels para-inzet 
gelande Poolse brigade TAC CP. Vroegtijdig in de planning 
van SWIFT RESPONSE is het plan opgevat, in nauwe samen-
werking met de Poolse brigade G6 om geïntegreerde HF en 
TACSAT	 netten	 op	 te	 zetten.	 Hierin	moest	 naast	 de	 Poolse	
brigade en onze TF FALCON, ook de uit Roemenië afkomstige 
TF PANTHER	geïntegreerd	zijn.	Voor	TACSAT	was	dit	niet	zo’n	
probleem, aangezien we bekend zijn met de ANPRC-117F/G 
en ANPRC-152. Al bleek het met de taalbarrière en fysieke af-
stand soms nog best onduidelijk welk crypto-segment precies 
bedoeld werd….
Om te integreren met HF moesten we creatiever zijn, onze 
organieke HF is namelijk ongeschikt vanwege de nationale 
cryptomodule. Daarom is er gebruik gemaakt van het AN-
PRC-150C systeem, dat in gebruik is bij de KLu. Dit systeem 

11e bataljon. Deze is onder andere AIRLAND ingezet tij-
dens de JFE.

•	 1x	 SCE	MB	 voor	 de	 TAC	 CP	 van	 de	 brigade.	 Na	 gerig-
ged te zijn beschadigde het dakrek tijdens de lift-of van de 
AIR	ASSAULT	actie,	waardoor	de	MB	noodgedwongen	via	
roadmove aansluiting moest vinden met de rest van de TAC 
CP.

• 1x RC tbv het planningselement van het 11e bataljon. Het 
gros van de batstaf doorliep het MDMP gezamenlijk met 
de (POL) 6e brigade in Krakau, en sloot pas later bij op de 
MAIN CP locatie in Roemenië.

•	 Als	laatste	beschikten	we	nog	over	1x	RC	SECRET	(reser-
ve)	en	1x	RC	RESTRICTED	(reserve).

• Omdat we slechts 5x CCT-120 hadden, konden niet alle 
nodes gelijktijdig ingezet worden. Zo zijn de reserve RC’n 
bijvoorbeeld ingezet om de logistieke operatie op de De-
parture Airfield te ondersteunen. Daarnaast bleek dat TF 
NIGHTMARE hun MPE-systeem niet werkende kreeg, 
waardoor we in hun CP ad-hoc een RC hebben geplaatst 
om zo toch een ‘swiffle chair’-koppeling in te richten.

Tevens	 bevond	 een	 essentiële	 node	 zich	 in	 LOODS	 350	 te	
Stroe:	hier	bevond	de	Interface	Gateway	Box	zich,	van	waar-
uit we over een internetlijn de koppeling hadden staan met 
het MPE-netwerk in Grafenwohr (DEU). De IGB werd op deze 
locatie	bemand	door	personeel	vanuit	MCCC	C2OSTCO,	aan-
gevuld met een IGB-opgeleide netwerkmanager vanuit de ei-
gen brigade. 

Vanwege de schaarste aan personeel werd er een centrale 
frontoffice	 en	 backoffice	 ingericht	 en	werden	 de	CP	 locaties	
slechts voorzien van een eigen helpdesk. Initieel leverde dit 
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systemen, overgenomen van het KCT. 
Binnen luchtmobiel zijn en waren de 
meningen over de bruikbaarheid van 
dit systeem verdeeld. Uiteindelijk bleek 
tijdens SWIFT RESPONSE dat dit ook 
terecht is. Ondanks dat de systemen 
technisch functioneerden, bleek het be-
reik uiteindelijk de grootste show-stop-
per: slechts 500m. In combinatie met 
het geaccidenteerde terrein waarop de 
AIR ASSAULT actie plaats vond, was 
dit systeem dus maar zeer beperkt van 
meerwaarde. De vraag rijst dan ook 

is in te richten via de Communications 
Planning Application	 van	 HARRIS,	 die	
wij kennen van de ANPRC-117/152. 
Echter om dit goed draaiende te krijgen, 
waren extra plug-ins nodig, om bijvoor-
beeld de door de Roemenen gebruikte 
HARRIS	7800MP	te	kunnen	laden	in	het	
plan. Zowel in Nederland als op locatie 
in Roemenië kostte het nog de nodige 
tijd en energie om alle spelers met el-
kaar verbonden te krijgen, en is onder-
getekende inmiddels kerninstructeur 
op de ANPRC-150C. Mooi wapenfeit is 
dat	het	de	STOO	CISOPS	van	het	11e	
bataljon tijdens de JFE een uitsteken-
de verbinding wist te maken door zijn 
dipool antenne over een klein meertje te 
spannen! 

Integratie binnen TF FALCON 
Zowel tijdens de JFE als de aansluiten-
de AIR ASSAULT actie had TF FALCON 

een DEU cie onder bevel. Tijdens de 
AIR ASSAULT kwam daar ook nog een 
ROU cie(-) bij. Om een geïntegreerd bat-
conet	 te	 realiseren,	 zijn	 ANPRC-148’s	
(MBITRs) uitgedeeld binnen de batstaf 
en de cie’n. Dit zijn (zeer) verouderde 

o p e r at i o n e e l



intercom | jaargang 50 | 228

brigade MAIN CP.  Dit betekent de CCT-120 in de lucht krijgen, 
HF-antennes	 uitbrengen	 en	 een	 stabiele	 TACSAT	 verbinding	
realiseren. Ook tijdens SWIFT RESPONSE bleek dat een goe-
de verbinding spanning oplevert in relatie tot een goede zicht 
gedekte locatie. Immers: een bladerdek boven je hoofd is niet 
handig voor de verbindingssystemen.

Long Range Communications – 
Manpack Restricted
Binnen de brigade zijn we al ‘enkele’ jaren druk bezig om 
het, vanuit CD&E ontstane, Long Range Communications – 
Manpack Restricted (LRC-MR) in te bedden in het brigade 
optreden.  Met de huidige organieke systemen is de brigade 
simpelweg niet in staat om de C2-keten gesloten te krijgen 
over langere afstanden, lees: beyond line of sight. LRC-MR, 
gebaseerd	op	de		DCMO-LRC	en	FCP	CIS-lite	concepten,	is	
vooralsnog onze enige mogelijkheid om deze keten enigszins 
te kunnen dichten.
LRC-MR	bestaat	 in	 de	 huidige	 configuratie	 uit	 een	BITTIUM	
toestel (geaccrediteerd t/m RESTRICTED), gekoppeld aan een 

waarvoor we dit systeem binnen de brigade wel kunnen ge-
bruiken. 

Brigade TAC CP
Onderdeel van het CP-concept van de Luchtmobiele brigade 
is de door de lucht-transportabele brigade TAC CP. Een in 
wezen verouderd en relatief statisch concept, bestaande uit 
meerdere	Luchtmobiele	Speciale	Voertuigen	(LSV’n),	een	HF-
MB en een server-MB (incl. aanhanger). Deze voertuigen zijn, 
als underslung, te verplaatsen door de lucht. Tevens beschikt 
de TAC CP over een Hillenberg tent. Deze tent blokkeert licht 
en dient als werklocatie voor de staf van de TAC CP. Tijdens 
SWIFT RESPONSE bestond de staf uit de brigadecomman-
dant,	de	G3	en	G2,	een	 logistieke	 functionaris,	de	comman-
dant Geniecompagnie (in de rol van genieadviseur), een Joint 
Fires functionaris en een battlecaptain.	Samen	met	de	verbin-
delaren komt de TAC CP rond de 12 man uit!

Tijdens afgelopen staftrainingen is in het kader van CD&E 
ge-experimenteert met nieuwe technische concepten, waarbij 
meerdere verbindingssystemen op één enkel voertuig gemon-
teerd	worden	en	de	C2WS’n	als	het	ware	‘uitgeklapt’	worden	
op	de	achterzijde	van	een	(nu	nog)	LSV.	Zie	de	foto.	

Gedurende SWIFT RESPONSE is het klassieke concept ge-
bruikt, wat erin resulteerde dat de TAC CP na landing feitelijk 
statisch werd, omdat ze afhankelijk is van een stabiele ver-
bindingen om de leiding over het gevecht te kunnen voeren. 
Primair	gaat	dit	over	VHF	naar	de	bataljons,	maar	via	BLOS	
middelen moet er ook een stabiele lijn ingericht zijn naar de 
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dacht zijn. Het systeem gebruik chatka-
nalen, die nu nog ouderwets ‘gelaagd’ 
en hiërarchisch zijn ingericht. Echter, dit 
zou natuurlijk ook veel platter kunnen. 
Interessant was bijvoorbeeld om vanuit 
de managementlaptop alle chatkanalen 
te kunnen monitoren. Zo werden op 
het kanaal van de bataljonsverkenners 
diverse WIA en KIA meldingen gedaan, 
maar kwamen deze vervolgens ver-
traagd de verschillende lagen door. Het 
gebruik van chatkanalen (en bijvoor-
beeld	SDR’s)	kan	hierin	grote	voordelen	
opleveren. Al zijn de gevaren even zo 
duidelijk!
Daarnaast bleek, dat door het grote 
gebruikersgemak van het systeem, de 
eigenlijke PACE vaak werd genegeerd 

BGAN dan wel 4G. Daarnaast wordt er 
vanuit	 KIXS	 gekeken	 naar	 mogelijkhe-
den voor CP-kits in verschillende set-
tings.

Tijdens SWIFT RESPONSE is LRC-MR 
op nagenoeg alle niveaus ingezet. Zo-
wel de Pathfinders als de bataljonsver-
kenners van het 11e gebruikten het als 
intern systeem, met name om data te 
delen. Daarnaast werd het ook gebruikt 
binnen verschillende ketens en als ex-
tra middel binnen het PACE-plan van de 
brigade naar het bataljon toe. 

Overigens betekent het veelvuldige ge-
bruik van dit systeem dat de Informatie 
Management aspecten al volledig uitge-
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“Tijdens 
SWIFT RESPONSE 
is LRC-MR op 
nagenoeg alle 
niveaus ingezet. 
Zowel de Path-
finders als de 
bataljonsverken-
ners van het 11e 
gebruikten het als 
intern systeem, 
met name om 
data te delen.”
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effectieve	optie	is	om	de	C2ost	binnen	de	brigade	te	kunnen	
waarborgen binnen de bestaande beperkingen. Deze centrale 
manier van aansturen en poolen gaan we ook tijdens GREEN 
GRIFFIN komend najaar weer gebruiken.

Als	 laatste:	 mijn	 bewondering	 voor	 de	 junior-onderofficieren	
binnen ons wapen. Dit zijn de krijgers die voor mij deze oefe-
ning tot een groot succes hebben gemaakt. 
Van de netwerkmanager die in het diepe wordt gegooid om  
via	 GSM	met	 een	 onbekende	 Poolse	 counterpart	 een	 trunk	
op	te	zetten	over	MPE,	via	een	betrokken	HARRIS-instructeur	 
van	de	SVBDD	die	 remote	problemen	helpt	oplossen	 tot	de	
STOO	 CISOPS	 die	 met	 rolatubes	 en	 HF-boosters	 van	 on-
schatbare waarde was voor zijn bataljon. Deze collega’s  
moeten we koesteren.

c.q. verwaterd omdat men snel teruggreep op het LRC-MR 
systeem. Wat, overigens, draaide op 4G en dus ook ‘in de 
beweging’ gebruikt kon worden. Iets wat, met zenden over de 
BGAN natuurlijk veel beperkter is. Zowel qua bandbreedte als 
mobiliteit. Kortom: oppassen dat er geen valse verwachtingen 
gekweekt worden! 

Key take aways
SWIFT RESPONSE was een grote en succesvolle oefening, 
waarbij interoperabiliteit een van de primaire oefendoelstellin-
gen was. Dit heb ik dan ook aangegrepen om op ons vakge-
bied de grenzen van interoperabiliteit op te zoeken. Dat de 
benodigde	effort	daarbij	niet	altijd	opwoog	tegen	de	bereikte	
effecten	moge	duidelijk	 zijn.	Mijn	 doel	was	om	aan	 te	 tonen	
dat het kan, en dat als je buiten de gekleurde lijntjes durft te 
denken en te kijken, er nog veel mogelijk is.

Zo sprong voor mij de potentiële meerwaarde van de AN-
PRC-150C er bovenuit. Met de juiste kennis en training kan dit 
systeem,	of	modernere	 varianten	binnen	de	HARRIS	 familie,	
een robuuste toevoeging zijn binnen een internationale setting. 
Specifiek	kijkende	naar	FMN	kan	 ik	niet	 anders	concluderen	
dan dat we de juiste mensen op de juiste plaats missen, en 
daarnaast ook nog niet de juiste processen en procedures in-
gericht hebben om FMN uit te kunnen voeren. Maar daarover 
later meer!

Het centraal poolen van systemen en operators is een uit 
nood geboren inzet-optie en leverde initieel weerstand op bij 
de eenheden. Plaatsvervangend bataljonscommandanten zijn 
natuurlijk niet blij als hun personeel wordt weggetrokken, lo-
gisch! Echter heeft SWIFT RESPONSE aangetoond dat dit een 


