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Veranderingen
Toch zijn er wel een aantal veranderingen. Wat veranderd 
is, is dat het Hamerstuk nu niet meer is geschreven 
door kolonel b.d. Arjen Straver maar door onze nieuwe 
voorzitter, kolonel Tony Selhorst. Daarnaast hebben we 
vanuit de meeste eenheden nu een contactpersoon 
voor de redactie vanuit het oogpunt dat die collega’s 
vaak al bij interessante onderwerpen betrokken zijn die 
mogelijk kunnen worden omgezet naar een mooi artikel 
voor de Intercom. Iets dat ik ook niet zo maar even 
voorbij wil laten gaan is dat sergeant-majoor Maarten 
Hanke bereid is gevonden om hoge kwaliteit foto’s te 
maken van operationele inzet van de Verbindingsdienst. 

Beschikbaarheid
Overigens is het nog wel aardig om aan te geven dat 
we blij zijn dat we dit nummer op tijd hebben kunnen 
publiceren: we waren onze data even kwijt, dus ook 
alle artikelen die al verwerkt waren. Het was een 
gevalletje ‘laag 8’ en gelukkig heeft diezelfde persoon 
er zorg voor kunnen dragen dat we onze data weer 
beschikbaar kregen en had Hans Vaneman, de 
eindredacteur, gelukkig wel wat stukken opgeslagen 
op zijn NAS.

Deze Intercom
Deze Intercom staat weer vol met een aantal 
lezenswaardige onderwerpen. Ik ga ze hier niet 
allemaal benoemen, maar voor een artikel, ‘De tweede 
Falklandoorlog (2035), The Power of Information 
Manoeuvre’ van kolonel Hans van Dalen, gaan we 

deze keer een uitzondering maken met betrekking tot 
publicatie. Het artikel was dusdanig lang dat we hebben 
besloten om een aantal pagina’s in deze Intercom op 
te nemen en tegelijkertijd met het uitgeven van dit 
nummer het artikel ook beschikbaar te maken op de 
website. Daarnaast ben ik ook erg blij met een artikel 
vanuit het GrIT-programma. Ik hoop dan ook dat we 
inbreng vanuit dit voor ons zeer relevante programma 
blijven krijgen. 

  Lkol Jack Vennik, hoofdredacteur

Na twee karige jaren voor wat betreft evenementen zien we gelukkig nu dat er weer uitvoering gegeven kan 
worden aan de activiteiten die in de regimentskalender staan. Zo hadden we in april ons eerste symposium 
met CEMA als onderwerp en recentelijk hadden we na drie jaar weer onze traditionele regimentssportdag. 
16 Juni vond de commando-overdracht van het C2OstCo plaats, dus ook de wisseling van de regiments-
commandant. Dat betekent dus ook dat, na twee jaar weinig evenementen, de Intercom weer het platform 
biedt voor verslaglegging. Eigenlijk dus zoals het altijd al was.

Ik wens u weer 
veel leesplezier toe

on track


