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Het welkomstwoord werd gedaan door 
onze vicevoorzitter, kolonel b.d. Frank 
Peersman die onze nieuwe (in de ALV 
voorafgaand aan het symposium geko
zen) voorzitter kolonel Tony Selhorst ver
ving. Hij introduceerde daarna onze dag
voorzitter, kapitein Fabian van Elburg. 

Het symposium startte met een duo
presentatie door leden van de werk
groep CEMA CLAS. Deze presentatie 
ging in op de vraag ‘Hoe gaat de Land
macht om met CEMA?’
Allereerst werd uitgelegd wat Cyber & 
Electromagnetic  Activities zijn. De hui

dige definitie is: Alle activiteiten in het 
elektromagnetisch spectrum om de te
genstander te beïnvloeden (offensief) en 
alle activiteiten om beïnvloeding door 
de tegenstander te detecteren wanneer 
het gebeurt en daarop te reageren (de
fensief). Wat we in het kinetische ge
vecht al eeuwen kennen en belangrijk 
vinden wordt nu ook steeds belangrijker 
in het cyber en elektromagnetische do
mein. Daarna werd beschreven hoe de 
verhouding is tussen het strategische 
defensieniveau met het Defensie Cyber 
Commando (DCC) voor het offensieve 
deel van CEMA en het Defensie Cy

ber Security Centre (DCSC) binnen het 
Joint IV Commando (JIVC) voor het de
fensieve deel en het meer tactische op
treden binnen het CLAS door 102 EOV
cie  van het JISTARC en de D(CEMA) 
cie van het C2OstCo.
Na een uitstekend verzorgde lunch was 
het tijd voor de tweede spreker. De re
gimentscommandant van het Regiment 
Huzaren van Boreel, kolonel Hans van 
Dalen nam ons mee in zijn gedachten 
over CEMA met als centrale vraag ‘Hoe 
beïnvloedt CEMA de toekomst?’. Aan 
de hand van diverse krantenkoppen en 
andere mediauitingen nam hij ons mee 
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Op 1 juni is in het KEK-gebouw van de Genm Kootkazerne te 
Garderen, aansluitend aan de ALV van de VOV het voorjaars-
symposium van onze vereniging gehouden.

Het symposium was met ruim 180 aanwezigen bijzonder 
goed bezocht. De centrale hal was aangekleed met stands 
van een aantal bedrijven waar gedurende de ontvangst, de 
pauzes en de afsluitende netwerkborrel onder meer gespro-
ken kon worden over de mogelijkheden van de producten die 
de bedrijven defensie kunnen bieden.
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in enkele CEMAaspecten van de oorlog 
in Oekraïne. Zijn enthousiast gebracht 
verhaal nam de zaal mee in dat conflict. 

De derde spreker was de commandant 
van de recent opgerichte D(CEMA) 
compagnie van het C2OstCo. Hij gaf 
uitleg over de opstartfase van de nieu
we compagnie met een offensief en een 
defensief peloton. De oprichting van zo 
een nieuwe capaciteit gaat gepaard met 
diverse opstartmoeilijkheden. Zo was 
bij de oprichting niet geheel duidelijk 
wat voor personeel en materieel er voor 
zo een taak nodig is. Ook is de doctri
ne nog niet beschreven. Wat betreft de 
doctrine is het ook erg belangrijk om uit 

te zoeken wat wettelijk wel en niet mag. 
Na een korte netwerktheepauze nam de 
D(CEMA) cie ons mee in een scenario 
waarbij er een ophaalbrug onder contro
le gebracht moest worden. In dit geval 
was er niet voor gekozen om dit kine
tisch te doen maar via een cyberaanval. 
In het scenario werd zowel de offensieve 

zijde getoond als de mogelijke reacties 
en kansen aan defensieve zijde. 
De afsluiting van de middag werd ge
daan door de inmiddels gearriveerde 
voorzitter VOV, kol Tony Selhorst die 
alle sprekers bedankte maar vooral ook 
de complimenten overbracht aan de 
dagvoorzitter voor het in goede banen 
leiden van deze middag. Hij nodigde ie
dereen uit voor de netwerkborrel.

De netwerkborrel was een uitgelezen 
moment om bij te praten en ook om 
kennis te delen en tot ons te nemen. De 
borrel werd nog aangenamer door de 
uitstekende verzorging met hapjes en 
drankjes door Paresto.


