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Oefening Locked Shields is een grote en complexe inter
nationale live-fire cyberdefense training. De training wordt 
sinds 2010 georganiseerd door het NATO Cooperative 
Cyber Defense Center of Excellence (CCDCOE) en vindt 
jaarlijks plaats. In 2022 heeft Nederland twee teams 
geleverd; het Defensie Cyber Security Centrum (DCSC) 
leverde een bijdrage aan een internationaal team van  
de BeNeLux en het tweede team bestond uit deelnemers 
van het DCSC en vertegenwoordigers van de OPCO’S en 
het DCC.  

Majoor Ed, Coördinator DefCERT Sr en 
kapitein Fabian, Commandant Defensief 
Peloton CEMA-compagnie
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Locked Shields richt zich op realistische scenario’s met 
geavanceerde technologieën, complexe netwerken 
en diverse actuele aanvalsmethoden.
Elk team neemt de rol op zich van een cyber 
Rapid Reaction Team, dat in een   fictief land 
wordt ingezet om te helpen bij het afhandelen 
van een grootschalig cyberincident met alle 
gevolgen van dien. Een te verdedigen gevirtua-
liseerd netwerk bestaan uit meer dan 131 virtu-
ele systemen. Het netwerk is op maat gemaakt 
en bevat een verscheidenheid aan diensten en plat-
forms die zowel civiele als militaire systemen dienen. 
Naast het beveiligen van complexe IT-systemen moeten de deel-
nemende teams ook effectief zijn in het rapporteren van inciden-
ten en het oplossen van forensische-, 
juridische- en media-uitdagingen. Daar-
naast moeten de teams ook informatie-
operaties tegenwerken of informatie ex-
traheren uit deze operaties.

Omdat het nationale team voor het eerst 
bestond uit de SOC’s (Security Operati-

on Centres) van de verschillende OPCO’s waren de 
oefendoelstellingen beperkt, meedoen aan de oe-

fening was een van de nationale doelstellingen.
Intern DCSC was besloten om de processen 
van een samengesteld team te gaan verken-
nen. Daarnaast was er een technische doel-
stelling om een tooling-server te creëren voor 
volgende oefeningen. Deze tooling-server is 

een gecentraliseerde database waar een cyber-
specialist gebruikte applicaties en regels die ge-

richt zijn op cyber security kan vinden.

Als voorbereiding op Locked Shields kregen de deelnemende 
teams vier dagen de tijd om het netwerk te verkennen en alvast 

verdedigende maatregelen te ontwikke-
len. De dag voor de oefening werd het 
netwerk gereset, zodat alle maatregelen 
in een korte periode opnieuw geïnitieerd 
moesten worden.
Tijdens de uitvoering kreeg het team 
verschillende uitdagingen op alle com-
ponenten van het netwerk. Memorabel 

Het netwerk
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is het nagemaakte energienetwerk met 
schaalmodellen van energiecentrales.

Deze energiecentrales moesten zowel di-
gitaal als fysiek beschermd worden. Een 
voorbeeld in het scenario was dat de 
energiecentrales werden aangevallen op 
de digitale toegankelijkheid, en er zo ge-
tracht werd om een ingang te vinden in 
de besturing van de systemen. Uiteinde-
lijk kon ook nog een conventionele raket 
op de centrale worden afgevuurd. Je 
moest dan als verdediger de volledige in-
tegratie van systemen beschermen. Luk-
te het verdedigen niet, dan ontplofte 
daadwerkelijk jouw centrale. Het gevolg 
was dat je buren jouw verlies moesten 
compenseren of vice versa.

De integratie werd ondersteund door ge-
simuleerde social media. Hier kreeg je 
bijvoorbeeld informatie vanuit de burgers 
van het land. Zij gaven bijvoorbeeld aan 
dat ze een raket zien vliegen of dat de pi-
nautomaat niet meer werkte, maar  daar-
naast was er ook fake news en informati-
on warfare vanuit de tegenstanders. Deze 
communicatie bood ook mogelijkheden 
om bijvoorbeeld locaties te vinden van de 
tegenstanders, hierdoor kon je fake news 
voorkomen of gesimuleerd een tactisch 
team sturen om deze locaties te elimine-

ren. Om toch het vertrouwen van het volk 
te behouden was het ook noodzaak om 
een duidelijk narratief te geven over jouw 
bijdrage en uitvoering in het verdedigen 
van het fictieve land. 
Belangrijk in dit geheel was dat dit ook 
rechtmatig werd ondersteund en daarom 
was de juridische afdeling onmisbaar in 
het geheel.

Locked Shields is een realistische gesimu-
leerde omgeving met hedendaagse tech-
nologieën en netwerken. Door de integra-
tie van systemen is dit niet meer een puur 

technische cyber expertise, maar is het 
noodzaak om alle specialisten aan boord 
te hebben.
In 2023 willen we ook de beheerders van 
netwerken betrekken in Locked Shields. 
Juist de netwerkbeheerder is onmisbaar 
in het herkennen en repareren van inci-
denten.

Technische inrichting
Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen 
op de aanvallen die op het virtuele netwerk 
werden uitgevoerd, had het DCSC in sa-
menwerking met het DCC en de OPCO’s 

De energiecentrales
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voor het nationale team een netwerk in Nederland opgebouwd. 
Vanuit het Nederlandse netwerk werd er verbinding gemaakt met 
het netwerk van de CCDCOE in Talinn om vijandige activiteit te 
kunnen detecteren en hier vervolgens op te kunnen reageren.
De eerste stap om vijandige activiteit in een netwerk te kunnen 
detecteren, is zorgen dat je zicht krijgt op het netwerk. Dit doe 
je door de juiste data door te sturen naar een centrale locatie. 
We hebben het dan specifiek over netwerkdata en logdata, zo-
als de Windows Events van een Windowscomputer. Deze data 
wordt doorgestuurd naar een SIEM (Security Information & 
Event Management). Een SIEM is software waarmee analyse 
gedaan kan worden op security gerelateerde data. In de SIEM 
kunnen slimme regels worden ingesteld om een alarm te gene-
reren wanneer de SIEM iets in de logdata of netwerkdata ziet 
wat kan duiden op vijandige activiteit. Een cybersecurity-analist 
kan vervolgens zijn of haar analyse doen om te kijken of er 
daadwerkelijk iets gebeurt dat vijandig is (true positive), of dat 
het gaat om een legitieme gebeurtenis (false positive). Dit is wat 
er feitelijk in een SOC gebeurt. 

Teamverdeling
Het Defensieve peloton van de CEMA-compagnie van het 
C2OstCo nam ook deel aan Locked Shields. Zij hadden hun 
 eigen SIEM meegenomen om de data uit het netwerk in Talinn 
te kunnen analyseren. Samen met personeel van de KLu en het 
DCSC vormden zij het monitoringteam. Wanneer dit team in 
hun SIEM iets zag wat kon duiden op vijandige activiteit in het 
netwerk, werd er een incident aangemaakt in het ticketing sys-
teem van het event handling team. Het event handling team 
(bestaande uit personeel van het DCC) hield de controle over de 
incidenten en zorgde dat er ook daadwerkelijk actie werd on-

dernomen om deze incidenten te mitigeren. Zij zetten de ticket 
dan door naar een van de response teams. Deze workflow is 
het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld: 
Tijdens de oefening werd er door het monitoring team gecon-
stateerd dat er gecodeerde PowerShell commando’s werden 
uitgevoerd op een Windowsmachine. Dit is abnormaal voor een 
normale Windowsgebruiker en wordt vaak gebruikt door een 
aanvaller om controle te kunnen krijgen over de machine. Het 
monitoring team maakte vervolgens een ticket aan om hier een 
incident van te maken, waarna het event handling team contact 
opnam met het Windowsteam om de hacker uit het netwerk te 
verwijderen.

Ervaringen vanuit het detectieteam
De eerste dag van de oefening was een rustige dag. Hierbij 
konden alle teams testen of de data uit Talinn goed binnen 
kwam en of de software die werd gebruikt allemaal goed werk-
te. Na deze dag werden alle configuraties in het netwerk  
gereset. De twee dagen daarna vonden de daadwerkelijke  
cyberaanvallen plaats. In het eerste half uur waren de Window-
steams en de Linuxteams druk bezig om zoveel mogelijk com-
puters te configureren, zodat deze data doorstuurden naar de 
SIEM. Na dat halfuur begonnen de cyberaanvallen. Het monito-
ring team werd overspoeld met alarmen van vijandige activiteit 
en in korte tijd lagen er al een hoop incidenten op het bordje van 
het event handling team. Omdat er zo veel cyberaanvallen wer-
den uitgevoerd, was het lastig om de structuur en het overzicht 
in de chaos te bewaren, maar door goede samenwerking en 
communicatie tussen het DCSC, het DCC, en de OPCO’s, zijn 
er behoorlijk wat incidenten gemitigeerd en vijandelijke hackers 
uit het netwerk gezet.
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