C LAS BEZOEKT SCHOOL VERBINDINGSDIENST

Tijdens een werkbezoek van C LAS lgen Bertholee aan het OTC Manoeuvre op
30 september 2010 heeft lkol Jaap de Feiter een rondleiding gegeven door de
nieuwbouw van de SVBDD en het C2SC en is de generaal geïnformeerd over de
geplande verhuizing van de School Verbindingsdienst en het Regiment Verbindingstroepen.

C LAS, lgen Bertholee, krijgt een indruk van de binnenzijde van AC-11.

Een nieuw gebouw, en dat in deze tijden van
financiële tegenspoed, is niet het eerste dat
je verwacht. Lgen Bertholee heeft zelf mogen aanschouwen dat het nieuwe gebouw
sober en slim is ingericht. Op vele plaatsen
zijn de netwerkbekabeling, de stroomvoorzieningen en de antennekabels veilig weggewerkt. Het resultaat is een gebouw waar
‘alles’ uit de vloer komt, en daarom zijn het
ook zwevende vloeren. In het nog kale gebouw AC-11 heeft lkol De Feiter aangegeven dat ook de buitenkant van het gebouw,
de zogenaamde periferie, een belangrijke
functie heeft en oefen- en trainingsmogelijkheden biedt voor onder andere TITAAN,
BMS en Milsatcom.
De binnenzijde van het gebouw is geoptimaliseerd voor competentiegericht opleiden
en de eerste aanzet tot een echt open leercentrum is gemaakt; het enige wat nog ontbreekt is het pasjessysteem, zodat ook buiten de gangbare diensturen de leeromgeving
beschikbaar kan worden gesteld.

BLIJFT ER DAN NIETS MEER TE
WENSEN OVER?
Is nu alles voor de komende 20 jaar gereed
en zo nee, wat staat er in de steigers en wat
moet er nog meer gebeuren? Deze prikkelende vragen heeft de redactie van Intercom
aan diverse ‘spelers’ afkomstig van binnen
en buiten Defensie gesteld.
Hierbij is de redactie van Intercom de fun-
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damentele vraagstukken op het gebied van
nut- en noodzaak van commandovoeringsondersteuning, verbindingseenheden en
een ‘Verbindingsdienst’ niet uit de weg gegaan.
Of om met de Duitse generaal van de Verbindingstroepen Erich Fellgiebel te spreken:
“Die Nachrichtentruppe hat es schwer: sie
stinkt und knallt nicht. Dass es sie überhaupt
gibt, merken die meisten Leute erst, wenn sie
nicht mehr funktioniert.“

VERSCHILLENDE OPINIES
Het resultaat is twaalf verschillende opinies.
De Commandant van de School Verbindingsdienst, lkol Jaap de Feiter, bijt het spits
af met zijn bijdrage ‘De Verbindingsdienst
in de steigers’.
Een medebewoner van AC-11, de Commandant van het C2SC, kol Jean Paul Duckers, zet scherp aan met zijn artikel ‘Het
C2SC in een nieuwe jas, een nieuwe omgeving en onzekere toekomst’.
Eén van de onderwerpen die in de toekomst
zeker de nodige aandacht zal gaan krijgen is
die van cyber security. In het artikel ‘Cyber
– een nieuwe dreiging’ gaat Directeur
HDIO, genm Koen Gijsbers, daar nader op
in.
Hoofd Kenniscentrum C2 Ost Land, lkol Edwin Saiboo, schetst de trend van tactische veranderingen bij het gebruik van geavanceerdere
operationele
informatieen

verbindingssystemen in de voorste lijn. In het
artikel ‘Tactische veranderingen: de comspeccer’ wordt dat uit de doeken gedaan.
In ‘Een verhuizing’ gaat G6 CLAS, lkol
Henk Wullems, nader in op de vraag: ‘Doen
wij het juiste en doen we het juiste goed?’ De
vraag is niet makkelijk te beantwoorden als je
opleidingen verzorgt voor C2-ondersteuners, daar de omgeving waarin C2-ondersteuners werken, complex is.
Zowel in binnen- als buitenland, op het water en op het land, markeren signalen belangrijke wapenfeiten van de krijgsmacht. In
het artikel ‘Het bericht moet – kundig en
vaardig – door’ gaat LTZ 1 Yvo de Haas,
Hoofd Onderwijsafdeling Communicatie en
Informatiesystemen CZSK daar nader op in.
Van de buren op het water naar onze oosterburen. Hoe hebben de Duitsers ‘joint’ tot
uitdrukking gebracht binnen de Bundeswehr? Lees het in ‘Die Führungsunterstützungsschule der Bundeswehr, een joint perspektief’.
De heer Coks Stoffer, Algemeen Directeur
Cisco Nederland, stelt vast dat onze samenleving volop in beweging is. Leren door het
leven heen is het antwoord op die beweging.
We zijn op weg ‘Van industriële samenleving naar ‘learning society’.
De verbindelaars van de nabije toekomst hebben meer in hun mars dan een militaire carrière. De nieuwe basisopleidingen voor deze
ICT’ers zijn namelijk een best practice van
militair-civiele samenwerking. De heer Henk
Grotenhuis, algemeen directeur Kenteq, de
heer Wim Streumer, algemeen directeur
ECABO schetsen dat in ‘Winnen op alle
fronten’.
Om het hoge tempo van de ICT-ontwikkelingen te kunnen bijhouden en onze leerlingen op de toekomst voor te bereiden, komen
samenwerkingsverbanden in beeld die enkele jaren geleden niet denkbaar waren. In het
artikel ‘Civiel militaire samenwerking: ook
bij opleiden’ schetst de heer Hans Vaneman,
Cisco Academy School Verbindingsdienst, de
samenwerking met Juniper.
Amersfoort is een nieuwe bakermat voor het
Regiment Verbindingstroepen.AooiAart van
Donkersgoed, Voorzitter Vereniging Onderofficieren en Oud-onderofficieren van de
Verbindingsdienst, moet nog even wennen
en dat beschrijft hij in ‘De Bakermat’.
Tot slot komt de burgemeester van Ede, de
heer Cees van der Knaap, aan het woord. Ede
heeft woon-, werk- en leefwijken op de voormalige kazerneterreinen in het vizier. Met
haar burgemeester voorop is het duidelijk:
‘Ede kijkt vooruit en ziet kansen’.
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