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Met het naderende afscheid van kol Geerlof Kanis als voorzitter en boegbeeld van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst maken we ons op voor het wisselen van de wacht. Kol
Kanis is sinds 2004 voorzitter van de VOV en voor Intercom betekent dit een onafgebroken serie van 24 ‘Hamerstukken’! Elke Hamerstuk is op zichzelf ook weer een miniatuur
boegbeeld van een visionair.
In zijn eerste Hamerstuk in 2004 (!) schreef kol Kanis de volgende wijze woorden:
“Over Ede gesproken, zoals bekend worden alle kazernes in Ede gesloten. Inmiddels zijn
de plannen voor de verhuizing van de School Verbindingsdienst en het C2 Support Centre
naar grotendeels nieuwbouw op de Bernhardkazerne in Amersfoort rond. Naar verwachting
zal de verhuizing naar deze nieuwe locatie medio 2006 / 2007 plaatsvinden. Het doet mij
in dat kader deugd dat zowel ons monument “de Leeuw”, dat heel recent nog een grondige restauratie ondergaan heeft, als de Regimentszaal van de School Verbindingsdienst mee
verhuizen. Wat nog niet helemaal rond is, is de nieuwe locatie van ons museum. Ik hoop
dat dit op korte termijn ook duidelijk wordt.”
Het siert kol Kanis dat hij (bijna) zo lang voorzitter is gebleven dat hij dit allemaal mee mag
maken!
De redactie van Intercom hoopt dat kol Kanis zijn visie, zijn netwerk en zijn onnavolgbare
vooruitgangs optimisme nog lang voor de vereniging wil blijven inzetten.

VOV SOCIAL EN BREINBREKERSPRIJS 2009
De zeer goed bezochte VOV Social van 18 februari vormde de entourage van de uitreiking
van de Breinbrekerprijzen over het competitiejaar 2009. De Breinbreker kent meer dan 40
(on)regelmatige deelnemers en soms zijn de gemoederen verhit, zeker wanneer er een vermoeden bestaat dat er fouten in de opgaven zijn geslopen. Kap b.d. Wouter Hoekman verzorgt nu al vele jaren met veel inzet de Breinbreker en ook dit jaar is Wouter bereid gevonden u uit te dagen met een nieuwe serie Breinbrekers. Meedoen dus!

OPERATIE AC-11
In deze Intercom vindt u de verslaglegging van OPERATIE AC-11, met foto’s van de nieuwbouw op de Bernhardkazerne in Amersfoort en staan we stil bij het moment februari 2010.
Inmiddels heeft ook de naamgeving zijn eigen dynamiek gekregen, getuige het artikel in deze Intercom over een ‘betekenisvolle naamgeving’. En wat kol Kanis in 2004 al vermoedde; ook het museum maakt zich anno 2010 verplaatsingsgereed. Een foto-impressie geeft u
daarvan een bescheiden eerste indruk.

DEZE INTERCOM
Is Defensie ‘in control’ en ja, kan een systeem zoals het CCI-registratiesyteem daarbij behulpzaam zijn. Daarover leest u meer in het artikel Regiestratiesysteem voor CCI-materiaal.
Bedenk wel: het blijft mensenwerk.
Ook netwerken en zeker internationaal netwerken is mensenwerk. De zin en de onzin van
Combined Endeavor 2009. Lees het artikel en oordeel zelf.
Waar is de commandant? Tijdens de uitvoering van gevechtsacties weten we dat antwoord
allemaal: waar zijn aanwezigheid het doorslaggevende verschil maakt. Maar waar is de commandant bij de uitvoering van het Tactische Besluitvormingsmodel? Lkol Piet IJntema neemt
u aan de hand en doet uit de doeken
waar de commandant is (of hoort te
zijn).
Onze vereniging heeft leden die zich
verdienstelijk hebben gemaakt en die
daarvoor worden onderscheiden. Ook
daar is in deze Intercom ruimschoots
aandacht voor.
Tot binnenkort op de ALV en het symposium ‘4 jaar Afghanistan’ in Bronbeek op 27 april.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur
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