VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
COMMANDO-OVERDRACHT CISBN 1 (GE/NL) CORPS
Op 17 maart 2010 heeft lkol Bart
Klaren het commando van het Communicatie- en Informatiesystemen (CIS)
bataljon van 1 (German/Netherlands)
Corps op Kamp Holterhoek (Eibergen)
overgedragen aan lkol Kees Verdonk.
Lkol Klaren heeft drie jaar het commando
gevoerd over het CIS-bataljon. Onder
zijn leiding ondersteunde het bataljon

1 (GE/NL) Corps tijdens diverse oefeningen en tijdens de operationele inzet voor
onder meer de ISAF-missie in Afghanistan.
De scheidend commandant, lkol Klaren,
bedankte zijn personeel voor hun inzet en
professionaliteit.
Met het overhandigen van het bataljonsvaandel gaf hij het commando terug aan de
waarnemend commandant 1 (GE/NL)
Corps, genm De Jonge. Genm De Jonge
overhandigde vervolgens het vaandel aan
lkol Verdonk, waarmee de commando-overdracht een feit was.

Lkol Klaren verruilt Eibergen voor Den Haag
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Lkol Klaren geeft het commando terug aan genm

Lkol Verdonk ontvangt het commando van genm

De Jonge
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Lkol Verdonk bedankte in zijn toespraak de
lkol Klaren voor zijn inzet en de prestaties
van het bataljon. Hij kondigde aan de door
zijn voorganger ingezette koers te willen
voortzetten. Met de terugkeer van een groot
deel van de korpsstaf uit Afghanistan, kan
het CISBn zich weer volop richten op de uitvoering van zijn taak, het ondersteunen van
het hoofdkwartier van 1 (GE/NL) Corps en
de staven van onder bevel gestelde eenheden.

Lkol Verdonk neemt het commando over in
een periode waarin de nadruk ligt op het ondersteunen van de Corps-oefeningen Noble
Sword en Nemesis Sword, die respectievelijk
in juni en oktober van dit jaar plaatsvinden.
Tijdens Noble Sword wordt de samenwerking tussen 1 (GE/NL) Corps (1GNC) met
de 1 (DEU) Pantserdivisie op verschillende
fronten getraind. Nemesis Sword is een
oefening van Franse en Duitse luchtmobiele eenheden, waaraan ook de staf van 1 GNC
deelneemt.

CISBn aangetreden voor de commando-overdracht
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