VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
EVEN VOORSTELLEN: KOLONEL FRANK PEERSMAN
Wie is kolonel Frank Peersman?
Om u wat inzicht te geven in de persoon van uw nieuwe voorzitter, hierbij
enige militaire en privé achtergrond.
Aangezien veel van de eenheden waar
ik heb gediend niet meer bestaan, zal
ik de naam daarvan voluit vermelden
zodat de ‘jeugd’ (met alle respect) zich
ook een beeld kan vormen. Ik nodig
hen graag uit om de genoemde eenheden op te zoeken in ons nieuwe ‘Museum’ Verbindingsdienst zodra dat zijn
deuren weer heeft geopend in Amersfoort.
Ik ben mijn militaire carrière begonnen op
25 augustus 1975 op de KMA in Breda; op
dezelfde dag als uw vorige voorzitter en als
uw Wapenoudste. Dat is een van de data in
je leven, die je altijd bijblijven. Hoewel ik
geboren en getogen ben in Breda wist ik op
dat moment nog bitter weinig van wat er
zich op dat KMA-terrein allemaal afspeelde.
Na een gedegen studie maakte ik deel uit
van promotie 1980 en begon vervolgens aan
mijn SMO-jaar.
Daarna heb ik als luitenant en kapitein diverse, wat toen heette geëigende, functies
vervuld. Dat begon bij 120 Rayonverbindingscompagnie in Ede, eerst als PC en later als plv. CC. Na deze ervaring op een
knooppunt werd het tijd om te gaan kijken
hoe het er bij een ‘klant’ aan toe ging. Ik
heb gelukkig de kans gehad om voor alle
soorten staven uit die tijd te werken. Dat was
bij 119 Legerkorpsverbindingsbedieningscompagnie, die de staven van het Legerkorps
Logistiek Commando en de Legerkorps Artillerie van verbindingen voorzag, bij
118
Legerkorpsverbindingsbedieningscompagnie, die Staf 1 (NL) Legerkorps bediende en 115 Divisieverbindingsbedieningscompagnie, die toen Staf 1 Divisie
“7 December” ondersteunde. In deze
periode heb ik ook mijn eerste uitzending
gehad bij de Multinational Force &
Observers in de Sinaï. Ik had me daar als vrijwilliger voor opgegeven, omdat ik toen
dacht dat dit de enige manier was om eens
iets anders te zien dan de Noord-Duitse laagvlakte.
In 1988 was het nodig om mijn kennis bij
te gaan spijkeren op de cursus stafdienst (de
voorloper van de huidige MDV) en aansluitend de HMV (de voorloper van de HDV).
De functies die ik daarna heb vervuld, lagen
vooral op het gebied van informatievoor-
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ziening en/of commandovoeringsondersteuning enerzijds en logistiek
anderzijds, met een
paar aparte maar zeker interessante uitstapjes.
Dat
begon
als
Hoofd Sectie S4 van
11 Painfbrig, waar ik
vele malen buiten de
staf heb moeten uitleggen dat ik niet de
verbindingsofficier
was (tegenwoordig
zouden we zeggen:
S6), maar de S4. Ongeveer een jaar na mijn plaatsing begonnen
we al te werken aan de omvorming naar een
luchtmobiele brigade. De formele omvorming heb ik nog net mee mogen maken voor
ik begon aan mijn eerste ‘uitstapje’ als HOT
van de Chef Staf van het Nationaal Territoriaal Commando, de toenmalige bgen Laanstra (bij de ouderen wel bekend). Van daar
uit werd ik in 1993 uitgezonden als G3-Plannen in het hoofdkwartier van het BosniëHerzegovina Commando van UNPROFOR in Kiseljak.
Na terugkeer uit Bosnië mocht ik van de
toenmalige lkol Theo Ent het commando
overnemen over 108 Verbindingsbataljon.
Dat vind ik nog steeds een van de mooiste
functies; je zit hoog genoeg in de organisatie om iets te mogen beslissen en tegelijk laag
genoeg om ook direct de gevolgen van je
beslissingen te kunnen zien.
Vervolgens werd het tijd voor een ‘Haagse
beleidsvormende staffunctie’. Voor mij was
dat in het cluster Commandovoering en Informatievoorziening dat deel uitmaakte van
de Afdeling Beleidsontwikkeling van de
Landmachtstaf.
Twee functies achter elkaar op het gebied
van verbindingen en IV was kennelijk voldoende voor bureau Management Development, want daarna volgde mijn tweede ‘uitstapje’ als cursusleider HMV op het Instituut
Defensie Leergangen. Vanuit dit tweede uitstapje werd ik weer (toeval?) uitgezonden;
dit keer als Hoofd G6 van de Multinational Division (South West) van SFOR in
Banja Luka, Bosnië-Herzegovina.
Bij terugkeer kwam ik weer in de logistiek
terecht, dit keer als Hoofd Sectie S2/3 van
het Divisie Logistiek Commando. Toen we
dit commando hebben omgevormd tot

1 Logistieke Brigade met een S1 t/m S9
structuur ben ik Hoofd Sectie S5 geworden
(2 plus 3 is tenslotte 5). Een van de hoogtepunten in deze periode was de hele voorbereiding en uitvoering van NRF-4.
Gezien mijn ervaring op het gebied van IV
en van logistiek, werd ik daarna aangesteld
als de (eerste) projectofficier SPEER voor
het Commando Landstrijdkrachten. Het feit
dat ik Peersman heet, heeft wellicht meegeholpen aan deze ‘benoeming’ tot ‘Speerman’ van het CLAS. Van daaruit ging ik naar
mijn huidige functie als Hoofd van de Afdeling Informatievoorziening & Communicatie- en Informatiesystemen.
Tot zover mijn misschien wat uitgebreide
militaire achtergrond, maar daar valt op mijn
leeftijd niet aan te ontkomen.
Privé ben ik ruim 30 jaar getrouwd met Francine, die ik al ken van onze tijd op de middelbare school. We hebben vier kinderen:
een dochter van 28, een zoon en een
schoondochter van 27 en een zoon van 23.
Ook zijn we ruim anderhalf jaar opa en oma
van een kleindochter, die je regelmatig bij
de les houdt.
In het verleden ben ik bestuurlijk actief geweest in een volleybalclub, variërend van
scheidsrechtercoördinator, via wedstrijdzaken en technische zaken tot penningmeester. Volleybal is nog steeds mijn hobby, al
zit dat er op het moment even niet in vanwege een herniaoperatie eind vorig 2009.
Mijn andere hobby is motorrijden, wat ik al
doe vanaf mijn 18e (dus niet vanwege een
midlife crisis). Als mijn rug het enigszins toe
laat, ziet u mij ook terug op 4 juni bij de
Motorordonnanstocht van ons Regiment.
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