
14 februari 2019 – Het Command & Control Ondersteu-
nend Commando (C2OstCo) wordt opgericht. De eerste 
commandant van deze nieuwe eenheid is kolonel Erik 
Buskens. Hij is niet alleen commandant van het C2OstCo, 
maar vervult ook de rol van regimentscommandant van het 
Regiment Verbindingstroepen.

We maken een sprong vooruit in de tijd en komen terecht 
op 16 juni 2022. Op deze dag, na bijna drie en een half jaar, 
draagt kolonel Erik Buskens het commando over het 
C2OstCo en het Regiment over aan zijn opvolger, kolonel 
Collin van Loon. 

Ing. G. Grootenhuis – communicatie
medewerker C2OstCo/Regiment  
Verbindingstroepen
Met dank aan: Lkol b.d. P. Kolken (voor 
het mogen beluisteren van de ruwe 
versie van zijn podcast)
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Op het Veteranenplein, waar de ceremonie plaatsvindt, staat 
een afvaardiging van het C2OstCo opgesteld. Naast hen 
zijn er ook collega’s van andere eenheden aanwezig. Net als  
familie, vrienden, generaals, de burgemeester van Barneveld 
en partners uit het bedrijfsleven en van onderwijsinstellingen: 
zij zullen vanmiddag allemaal getuige zijn van de commando -
-overdracht. De muzikale omlijsting is in handen van de  
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.

Nadat het vaandel van het Regiment is ingetreden, betreedt 
eerst het cortège het plein. Vervolgens komen de huidige en 
de nieuwe regimentscommandant samen met de comman-
do-adjudant, het Veteranenplein oplopen. 

De scheidende kolonel begint als eerste aan zijn afscheids-
toespraak. Hij blikt met trots terug op de periode dat hij  
commandant mocht zijn van het C2OstCo. Eerder deze week 
heeft hij dit ook al gedaan tijdens de regimentspodcast.

In de afgelopen jaren is er veel gedaan en veel gebeurd. Zo zijn 
de kennisbasis van en de regie binnen de Verbindingsdienst 
verbeterd met als resultaat een volwaardig kenniscentrum. De 
Verbindingsdienst is weer een volwaardig kennisadviseur bin-
nen het eigen vakgebied. Door het borgen van CEMA (Cyber 
en Elektromagnetische Activiteit) binnen de Verbindingsdienst 
met het oprichten van de D-Cema Cie én operationele capa-
citeit bij het kenniscentrum en de School Verbindingsdienst 

Het vaandel en de vaandelwacht betreden het Veteranenplein (foto auteur)

De beide kolonels en de commando-adjudant betreden het 
plein (foto kpl S. Kingma, sie Comm OOCL)

Kolonel Buskens tijdens zijn afscheidsspeech 
(foto kpl S. Kingma, sie Comm OOCL)
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is er een grote stap voorwaarts gezet. 
Samen met 102 EOV-Cie vormt dit deel 
van het C2OstCo de CEMA-capaciteit 
voor de Landmacht. Ook op perso-
neelsgebied is er veel veranderd. Vol-
gens de kolonel is het belangrijk men-
sen in hun kracht te zetten. Benut de 
kwaliteit van mensen, ongeacht hun 
rang, stand of situatie. Er is inmiddels 
meer specialisatie, meer maatwerk en 
meer samenwerking met zowel bedrijfs-
leven als opleidingsinstituten. Slechts 
één voorbeeld daarvan is de speci-
alist-onderofficier. Daarmee liep het 
C2OstCo voorop en inmiddels zijn er 
al 30 verschillende soorten ‘Spec-ers’ 
binnen de Landmacht.

Volgens de kolonel zijn de bovenstaan-
de drie punten de basis om met ver-
trouwen de toekomst in te stappen. De 
Landmacht gaat grote veranderingen 
tegemoet en dit gaat ook invloed heb-
ben op ons Wapen. In het kader van in-
formatiegestuurd optreden ziet kolonel 
Buskens dan ook een mooie toekomst 
voor de Verbindingsdienst.
Terugkijkend zijn er ook zaken die de ko-
lonel hebben aangegrepen. Met name 
het overlijden van een aantal regiments-
leden, waarvan drie actief dienende  
militairen binnen het C2OstCo, heeft 
hem erg geraakt. Ook Covid heeft na-
tuurlijk zijn weerslag gehad: veel ac-
tiviteiten werden gehouden met veel 

minder mensen of gingen helemaal  
niet door. Aan de andere kant hebben 
personeel van het C2OstCo en leden 
van het regiment zich ook weer van  
hun beste kant laten zien door hun  
inzet voor de GGD in o.a. de test- en 
prikstraten.

De onthulling van ons nieuwe monu-
ment ziet de kolonel beslist als een 
hoogtepunt. Niet alleen om hoe het 
monument er uitziet, maar ook waar het 
voor staat. Hij  noemt het een verbin-
ding tussen het verleden en het heden.  
Een verbinding tussen de nabestaan-
den en ons Regiment.
Ook is hij er trots op dat er een nieuwe 
traditie is geboren in de vorm van het 
Clasenerdiner, het diner voor de man-
schappen en de korporaals. De kolonel 
vindt het belangrijk om alle rangen en 
standen te betrekken bij datgene wat er 
speelt binnen het C2OstCo en het Regi-
ment en wil ook graag hun visie horen.

Aan het einde van zijn toespraak be-
dankt de kolonel diverse mensen en 
instanties. Hij wil met name dank en 
respect uitspreken aan al het personeel 
van het C2OstCo: “Jullie maken het 
verschil. Dank dat jullie mij accepteer-
den als jullie commandant”. Natuurlijk 
vergeet hij niet om zijn familie te be-
danken voor hun geduld en begrip. Hij 
waarschuwt alvast de echtgenote van 
de nieuwe commandant; commandant 
ben je namelijk 24 uur per dag!

Kolonel Buskens draagt de eenheidsvlag van het C2OstCo over aan zijn opvolger 
(foto sgt M. Boomsma, School Verbindingsdienst)

De regimentsadjudant overhandigt 
het vaandel aan kolonel Buskens 
(foto sgt M. Boomsma, School 
Verbindingsdienst)

Kolonel Buskens geeft het commando 
van ons Regiment over aan kolonel van 
Loon (foto sgt M. Boomsma, School 
Verbindingsdienst)

Kolonel van Loon heeft zojuist het 
regimentscommando overgenomen 
(foto kpl S. Kingma, sie Comm OOCL)
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Dan is het moment aangebroken: kolo-
nel Erik Buskens overhandigt allereerst 
de eenheidsvlag van het C2OstCo aan 
kolonel Collin van Loon die daarmee 
het commando over het C2OstCo aan-
vaardt. 
Vervolgens draagt kolonel Buskens 
ook het vaandel van het Regiment over 
aan kolonel van Loon, die vanaf nu de 
dubbelrol ‘Commandant C2Ostco/Re-
gimentscommandant Regiment Verbin-
dingstroepen’ overneemt. 
Het is nu de beurt aan kolonel Collin van 
Loon om de aangetreden militairen en 
alle gasten toe te spreken. Hij vindt het 
een hele eer om de commandant te mo-
gen zijn van zowel het C2OstCo als het 
Regiment. In 2019 heeft hij een aantal 

maanden mogen meebouwen aan het 
C2OstCo, wat toen nog in de spreek-
woordelijke kinderschoenen stond. Dus 
het C2OstCo is niet helemaal nieuw 
voor hem.
Sinds die tijd is de wereld om ons heen 
echter enorm veranderd. Met name de 
recente inval in Oekraïne heeft iedereen 
doen beseffen dat vrede en veiligheid niet 
vanzelfsprekend zijn en dat er een goe-
de krijgsmacht nodig is die ons en onze 
bondgenoten kan beschermen. Ook ko-
lonel van Loon geeft aan dat zowel de 
Verbindingsdienst als het C2OstCo in 
de toekomst een grote rol gaan spelen 
binnen de krijgsmacht, wanneer deze 
informatiegestuurd gaat optreden. Het 
C2OstCo heeft de afgelopen jaren een 

enorme ontwikkeling doorgemaakt. Ko-
lonel van Loon ziet het als zijn persoon-
lijke, maar ook als onze gezamenlijke 
uitdaging om verder te gaan op de in-
geslagen weg. Hij richt het woord per-
soonlijk tot zijn voorganger en benoemt 
wat kolonel Buskens de afgelopen drie 
jaar heeft bereikt voor het C2OstCo en 
het Regiment: “Ik heb grote schoenen 
te vullen”. Hij bedankt kolonel Buskens 
voor alles wat hij voor het C2OstCo en 
het Regiment heeft gedaan.
Hij geeft aan er trots op te zijn dat hij 
nu deze dubbelrol mag vervullen en 
doet de oproep dat wij met zijn allen 
het Regiment zijn: “Ik heb jullie allemaal 
nodig”. Natuurlijk bedankt ook hij zijn 
gezin; dankzij hun steun mag en kan hij 
commandant zijn. De eerste opdracht 
die de nieuwe commandant geeft, is het 
laten spelen van de Verbindingsmars en  
het toosten ‘Op het Regiment!’ Dan 
neemt hij weer het woord en richt zich 
tot kolonel Erik Buskens. 

Vanwege zijn enorme inzet voor het  
Regiment krijgt hij de regimentsleg-
penning en de bijbehorende oorkon-
de uitgereikt. Dat kolonel Buskens blij 
verrast, maar ook verguld is met deze 
legpenning, hoeft natuurlijk geen uitleg. 
De ceremonie wordt afgesloten met 
ons volkslied, waarna het tijd is voor de 
receptie. Tijdens deze receptie richten 
zowel bgen Sillen als onze wapenoud-
ste, bgen Duckers, het woord tot bei-
de kolonels. Uit handen van kapitein 

Kolonel van Loon spreekt de aangetreden militairen en gasten toe (foto kpl S. King-
ma, sie Comm OOCL)

Een grote verrassing: kolonel Buskens ontvangt de regiments-
legpenning en oorkonde van kolonel van Loon 
(foto kpl S. Kingma, sie Comm OOCL)

De regimentslegpenning en bijbehorende oorkonde voor 
Kolonel Buskens (foto auteur)
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Versaevel ontvangt kolonel Buskens als eerste en enige kolo-
nel binnen de Landmacht een ‘heuse’ kernraket. 
Als afscheidscadeau van het voltallige C2OstCo-personeel 
krijgt kolonel Buskens een sabel op een houten standaard. 
In de sabel zijn de woorden ‘Animi, Dedicatio, Mollitae’ ge-
graveerd. Deze drie woorden, die weergeven wat kolonel Erik 
Buskens als commandant heeft betekend voor het C2OstCo 
en het Regiment, vormen een mooie afsluiting:
Animi (Moed) – die hij heeft getoond bij de oprichting, alle 
HR-initiatieven en de reorganisatie, door te doen in plaats van 
af te wachten, Dedicatio (Toewijding) – vanwege zijn 
onuitputtelijke drijfveer om het C2OstCo en de 
gehele Verbindingsdienst weer op de kaart 
te krijgen en relevant te maken voor de 
toekomst, Mollitae (Veerkracht) – om-
dat hij alle tegenwerkingen, tegenwer-
pingen en tegenslagen steeds heeft 
opgevangen en gepareerd.

Bgen Sillen (commandant OOCL) houdt een toespraak 
tijdens de receptie (foto auteur)

Onze wapenoudste, bgen Duckers, richt het woord tot beide 
kolonels (foto auteur) 

De enige officier binnen de KL met een eigen 
kernraket (foto auteur)

Het afscheidscadeau van het  
C2OstCo-personeel: een sabel met 
inscriptie (foto auteur) 
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