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HAMERSTUK
Oud en nieuw ligt al weer ver achter ons en
velen zullen inmiddels het gevoel hebben
dat ze al weer aan een korte vakantie toe zijn.
Zo gaat dat meestal in een nieuw jaar. Ook
in het werk maken veel mensen goede voornemens en daardoor komen de eerste maanden van het nieuwe jaar vaak zaken naar boven, die in de laatste maanden van vorig jaar
zijn blijven liggen door gebrek aan tijd, geld
of beide.
Het wordt een nieuw jaar vol uitdagingen.
De bezuinigingen die in het Regeerakkoord
zijn afgesproken, gaan defensie vanaf dit jaar
echt raken en dat zal pijn gaan doen. Er zijn
ongeveer 20 onderzoeksgroepen ingesteld
die elk een bepaald vakgebied hebben moeten onderzoeken. Twee van die onderzoeksgroepen zijn actief geweest op het vakgebied dat wij als Verbindingsdienst tot het
onze rekenen. Dat zijn Werkgroep 2.3: Informatievoorziening en Werkgroep 3.1:
Operationele logistiek en gevechtssteun (inbegrepen CIS). Aan beide werkgroepen hebben collega’s van ons, tevens lid van onze
vereniging, een bijdrage mogen leveren. Dat
er moet en zal veranderen, staat buiten kijf;
wat en hoe is op dit moment nog niet duidelijk. Op het moment van schrijven van dit
hamerstuk zijn alle rapporten opgeleverd en
hebben de commandanten van de defensieonderdelen, daar hun appreciatie op mogen
geven. In de maand maart wordt besluitvorming verwacht. Dan wordt duidelijk welke keuzes onze Minister heeft gemaakt, dus
wanneer u dit leest, is er meer duidelijkheid.
Het nieuwe jaar is al weer een paar maanden
onderweg en de eerste activiteit ligt al weer
achter ons. Op 10 februari hebben we de
voorjaarssocial gehad met daarbij de tweejaarlijkse uitreiking van de Intercom-awards
en de jaarlijkse uitreiking van de Breinbrekerprijs. De bijdragen waren van hoge kwaliteit en de vakjury had er een hele kluif aan.
Meer informatie hierover kunt u lezen in het
betreffende artikel in deze Intercom. De social was goed bezocht en we kunnen terug
kijken op een geslaagde bijeenkomst met een
heerlijk stampot-buffet, al hopen we de volgende keer nog meer partners te mogen ontmoeten. De voorjaarssocial is een paar jaar
geleden ontstaan ter vervanging van het jaarlijkse Verbindingsbal, waar steeds minder
animo voor bleek te zijn. Wellicht dat we
met de aanwezigheid van meer partners de
social weer kunnen laten uitgroeien tot wat
het eens was.
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Alhoewel het geen verenigingsactiviteit is,
mag de officiële opening van gebouw AC11
op de Bernhardkazerne niet onvermeld blijven. In dat gebouw werkt een aantal van onze verenigingsleden bij het Command &
Control Support Centre dan wel de School
Verbindingsdienst. Het openen van een
nieuw gebouw komt in deze tijd niet zo veel
meer voor, en al helemaal niet een modern,
high-tech gebouw als dit. Dat werd onderstreept door het feit dat de opening is verricht door Commandant Landstrijdkrachten, lgen R.A.C. Bertholee, en de plv.
Directeur DMO, tevens Directeur Wapensystemen, SBN ir. K. Visser. Dat het gebouw
geopend is op de verjaardag van de Verbindingsdienst en de naam Elias Beeckma
heeft, is uiteraard geen toeval. Die middag
is ook de 137e verjaardag van de Verbindingsdienst gevierd. Voor het eerst op de
nieuwe locatie in Amersfoort op een plein
dat ‘het onze’ nog moet worden. Zodra in
de loop van dit jaar het monument daar verrijst, samen met de Leeuw, en het plein is
opgeknapt, kunnen we het ‘ons plein’ gaan
noemen.

posium is Operationele infrastructuur, vanuit IV/ICT perspectief. Elke keer als we op
missie gaan, treffen we daar een compound
aan, maar die komt er niet vanzelf. Vaak moeten we die zelf vanuit het niets opbouwen
met alle functionaliteiten en nutsvoorzieningen die nodig zijn om in een inzetgebied
te kunnen wonen en werken. De afgelopen
missies hebben we daar de nodige ervaring
mee opgedaan. Er wordt samengewerkt tussen de kenniscentra van het Opleidings- en
Trainingscentrum (OTC) Genie, het OTCLog en de School Verbindingsdienst (Kenniscentrum C2 Ondersteuning Land) om dit
zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. We hebben de Directeur Operaties
van de Defensiestaf, genm T.A. Middendorp, bereid gevonden om als key note spreker op te treden.

De activiteiten voor de Algemene Ledenvergadering en het voorjaarssymposium zijn
al in volle gang. Het thema voor het sym-

Kolonel Frank Peersman

Ik roep u allen op om aanwezig te zijn bij
onze jaarlijkse ledenvergadering en het voorjaarssymposium in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek in Arnhem. Zoals mijn voorganger eens zei: “zet ons maar voor een
uitdaging”.
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