SCHOOL VBDD EN C2SC ‘GELAND’ IN AMERSFOORT
NIEUWE ELIAS BEECKMANGEBOUW WELKOM IN DE TOEKOMST!
Door majoor b.d. der genie Jo Verhoeve

PERSBERICHT
De activiteiten op en rondom de opening en de naamgeving van het Elias Beeckmangebouw hebben op 18 februari ruim 500 personen naar Amersfoort getrokken. Hiermee waren tevens de grenzen bereikt van het aantal personen dat gelijktijdig op een verantwoorde en toegestane wijze deel kon nemen aan het
programma. In dit artikel een verslag van de activiteiten in tekst en in beeld.
Amersfoort, 18 februari 2011 - Vandaag
wordt het nieuwe gebouw van de School
Verbindingsdienst (SVBDD) en het Command & Control Support Centre (C2SC) officieel geopend door C-LAS, luitenant-generaal Rob Bertholee, en Directeur
Wapensystemen van DMO, schout-bijnacht Klaas Visser. Dit gebeurt door het onthullen van een naambord, dat met de twee
onderdeelvlaggen is afgedekt.

de meerwaarde van zijn C2SC met de
SVBDD: “De applicaties van het C2SC vergen bijna altijd een opleidingsinspanning van
de school.” Hij wenst de twee organisaties
voor de toekomst fair winds toe.
De ruim 500 genodigden krijgen een uitgebreide rondgang door het Elias Beeckmangebouw, waar in zes verschillende presentaties en demonstraties een impressie

SCHOOL EN
EXPERTISECENTRUM ONDER
EEN DAK
Het gezamenlijke gebouw voor de
School Verbindingsdienst en het
Command and Control Support
Centre op de Bernhardkazerne is afgelopen vrijdag officieel in gebruik genomen. De Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Rob
Bertholee, en de directeur Wapensystemen van DMO, schout-bij-nacht
Klaas Visser onthulden het naambord
‘Elias Beeckman’. Ze refereerden daarbij aan het belang van de vestiging van
deze eenheden in een gebouw, op de
plek waar de doctrine op operationeel
landoptreden wordt gevormd.
Het gebouw combineert een moderne uitstraling met een historische omgeving en
is een echte blikvanger op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Het Elias Beeckmangebouw is een grote productie- en
leeromgeving waar uiteenlopende militaire netwerken en systemen apart én gezamenlijk worden ingezet bij de opleiding
en training van individuen en complete
eenheden.

DIGITAAL SLAGVELD

In dit gebouw, met nummer AC-11, zijn deze twee organisaties naast elkaar gehuisvest.
Beide hadden hiervoor hun domicilie in Ede,
waar defensie haar kazernes heeft afgestoten. De School Verbindingsdienst werkte
vanuit de Simon Stevinkazerne en het C2SC
vanuit de Elias Beeckmankazerne. Generaal
Bertholee was verheugd dat, ondanks de colocatie van twee high tech onderdelen, ook
de traditionele namen uit het Edese verleden een plaats hebben gekregen in Amersfoort. De naam Elias Beeckman komt terug
in het gebouw en het nieuwe Veteranenplein
is genoemd naar Simon Stevin. Wat in ieder
geval géén vernieuwing behoeft volgens de
landmachtchef, is het aloude motto van de
verbindingsdienst: Het bericht moet door!
Dat is en blijft actueel. Ook SBN Visser ziet
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wordt gegeven van de activiteiten van de
school en het C2SC. Ook schrijver dezes,
door de uitgever van Intercom gevraagd zijn
impressies aan het papier toe te vertrouwen,
volgt de rondleiding en probeert, niet gehinderd door enige kennis van het verbindingswezen, waarheidsgetrouw verslag te
doen. Hopelijk biedt het voor de lezer, die
niet bij deze feestelijke dag aanwezig was,
toch een inkijk in De Toekomst.

Het Command and Control Support
Centre fungeert als expertisecentrum op
het gebied van commandovoeringsondersteuning voor het grondgebonden optreden. Het levert, beheert en innoveert toekomstbestendige informatiesystemen. De
School Verbindingsdienst is verantwoordelijk voor de opleiding van officieren en
onderofficieren van de Verbindingsdienst
en levert ook een grote opleidingsbijdrage aan de beroepspraktijkvorming van de
opleiding Veiligheid en Vakmanschap.
Beide eenheden leveren een bijdrage aan
de digitalisering van het landmachtoptreden, nodig op het moderne slagveld.

AUDITORIUM
Na het ‘open huis’, vieren de dames en heren verbindelaren in de namiddag nog hun
eigen feestje van het Regiment Verbindingstroepen, en dat zal best even wennen
geweest zijn; niet meer in de oude vertrouwde omgeving van Ede.

Kolonel Jean Paul Duckers, C-C2SC, zegt
in zijn openingswoord in het trapeziumvormige auditorium, bovenin het gebouw:
“Uiteindelijk is het C2SC geland op de plek
waar het thuishoort: op de Bernhardkazerne bij het OTC Operatiën , het hart van het
grondgebonden optreden.”
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DUURZAAM GEBOUW

Commandant C2SC, kol Jean-Paul Duckers

De rondgang door het gebouw voert ons in
groepen beurtelings langs een verbindingsdienst-demo en een C2SC-uitleg. Voor uw
verslaggever, die nog steeds aan zijn eerste
I-phone moet beginnen - en die zijn werkzame leven niet bij de verbindingsdienst heeft
gediend, maar bij dat andere wapen met een
helm op het baretembleem - blijkt dit een
zware aanslag op zijn gevoel van eigen moderniteit. Kalibreren en troposcatter; dat zijn
zo’n beetje de moeilijkste begrippen van die
high tech jongens die ik nog ken. Maar nu treden we een wondere wereld binnen van testopstellingen, BMS’en en servers, die met een
indrukwekkende en waarschijnlijk ook onontwarbare hoeveelheid kabels met elkaar zijn
verbonden. Het enige dat ik vrij snel snap, is
de functie van de dikke koperen leiding langs
de muur in veel lokalen: voor de aarding van
allerlei toestellen! Dat heb je namelijk in de
elektro-eninstallatietechniek(deloodgieter!)
ook. In ieder geval kon ik waarnemen dat het
gebouw zelf, van architect Patrick Coleman
van de Dienst Vastgoed Defensie, jaloersmakend mooi is en met duurzame keuzes voor
de toekomst is gebouwd.

het beleid van de Bestuursstaf, met name van
Hoofd Directie Informatie en Organisatie,
generaal-majoor Koen Gijsbers, op het gebied van de architectuur van digitale operationele systemen. Innovatie krijgt gestalte
door het laten uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en door concept development,
gevolgd door experimenten in de praktijk.
En omdat het C2CS ook het expertisecentrum is voor het digitale gevechtsveld, schrijft
men ook mee aan plannen op dit gebied voor
de CDS.

EEN KORTE IMPRESSIE VAN DE
PRESENTATIES.

De belangrijkste C2SC-producten zijn TITAAN (voor statische commandoposten),
BMS voor mobiele commandovoering en
tenslotte radionetten voor uitgestegen (dismounted) optreden. Elk van deze systemen
kent zijn eigen applicaties, zoals ISIS, OSIRIS en XANTHOS. Volgens Van der Kuijp
ligt het accent voor de komende twee jaar op
de doorontwikkeling van het Battlefield Management System en op de langere termijn het
vervangen van TITAAN door TITAAN-5;
een systeem waarbij het netwerk als geheel
slechts een lage beveiliging krijgt (zodat meer
informatie uit TITAAN ook gebruikt kan
worden in het BMS), maar waarbij relevante
informatie een hogere beveiliging krijgt
(‘domeinbeveiliging’).

Organisatie en werkwijze C2SC
Goed om met deze presentatie van lkol ir.
Erik van der Kuijp te beginnen. Aan de hand
van de missie van het C2SC legt spreker de
kerntaken uit. Het C2SC, onderdeel van de
Defensie Materieelorganisatie, ondersteunt

BMS-opleidingsorganisatie
In een lokaal vol met apparatuur met digitale kaarten laat sgt1 Bas van de Sande zien
hoe de School Verbindingsdienst de BMSopleiding aanpakt. Een belangrijk facet van

Innovatie: de digitale birdtable

Sgt1 Bas van de Sande geeft uitleg over de BMS-cursussen

Commandant School Verbindingsdienst, lkol Jaap de
Feiter

Luitenant-kolonel Jaap de Feiter, CSVBDD, vindt het een geweldige combinatie: de school samen met het C2SC onder
één dak. “En het is ook goed dat wij op de
zelfde locatie zitten als de manoeuvreopleidingen.” De verbindingsdienst voert nog
steeds de zelfde taken uit als vroeger, alleen
zijn het tegenwoordig netwerken die worden opgezet en in bedrijf gehouden. “Hoewel de applicaties voor de gebruiker steeds
eenvoudiger worden, wordt het uitrollen
van het netwerk waarop dit allemaal mogelijk moet zijn, steeds complexer”, aldus de
C- SVBDD. Voorts meldt overste De Feiter
nog enkele actuele ontwikkelingen van de
school. De instructeurs verzorgen de doorlopende leerlijn van ROC-leerlingen (dit jaar
32 leerlingen per week; 50 weken per jaar)
en de initiële, primaire en secundaire vorming van de onderofficieren en officieren.
I.s.m. Cisco biedt men ook afstandsonderwijs aan. Verder leidt de school kerninstructeurs op voor de parate verbindingsdiensteenheden en levert men bij uitzending
maatwerkcursussen voor korporaals en soldaten.

14

Volgens lkol ir. Erik van der Kuijp is C2SC het expertisecentrum voor het digitale gevechtsveld
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het BMS is het voorkomen van blue on blue;
het per ongeluk onder vuur nemen van eigen troepen.
De invoering van het Battlefield Management System is in volle gang. Bij 43 Mechbrig is het grotendeels afgerond en bij 13
Mechbrig wordt het gelijktijdig met de instroom van de CV9035NL
nu ingevoerd. Tijdens de uitrol van het BMS
is er een scholingsteam in de weer bij de eenheden om daar de advanced users, kerninstructeurs en configuratoren op te leiden.
De school blijft daarna opleidingen verzorgen voor twee van deze doelgroepen. De opleiding tot Kerninstructeur BMS (6 dagen)
is praktisch van opzet: aan de hand van opdrachten en casussen. De kerninstructeur
kan daarna bij de eigen eenheid het kader
opleiden, en dat kan de rest van het personeel scholen.

De vijfdaagse opleiding tot Configurator
BMS is erop gericht dat hij de informatie
over het optreden kan vertalen naar een configuratiebestand: hoe ziet de taakorganisatie eruit, wie kan met wie data uitwisselen
en hij zet alle (bekende) eigen troepen in het
bestand.
Terug naar de rondleiding. De gasten mogen hier even aan de spullen zitten; een belangrijke oorzaak van enige filevorming bij
de daarna komende groepen. Ik zie een mij
bekend tactisch teken in de legenda op de
BMS-laptop en enige klikken later ligt er op
de digitale kaart, precies op de locatie van
mijn huis, een minefield, wat ’s avonds bij
thuiskomst gelukkig alleen maar een digitale werkelijkheid bleek te zijn.
Doctrine
Kapitein ing. Dennis Zijp werkt op het bu-

reau Doctrine van het Kenniscentrum C2
Ondersteuning Landoptreden. Hij constateert dat de afgelopen jaren weinig doctrineproducten zijn opgeleverd. Dit kwam
door de grote uitzendbelasting en de redelijk hoge frequentie van het invoeren van
nieuwe applicaties. Allerlei afzonderlijke
werkwijzen zijn wel beschreven, maar het
ontbreekt de verbindelaren aan een samenhangend doctrine-fundament. Eind 2013
moet deze lacune ingevuld zijn. In antwoord
op een vraag naar de jointness van de C2doctrine, meldt kapitein Zijp dat dit vooral
nagestreefd wordt bij TITAAN. Opmerkelijk is, dat niet het materieel de belemmerende factor blijkt te zijn voor samenwerking tussen de krijgsmachtdelen, maar dat
er op het gebied van inzet van personeel en
uiteenlopende procedures nog een wereld te
winnen is. Iets wat met de komende bezuinigingen wellicht onderwerp van studie zal
zijn.
Ontwikkelstraat
We komen in een grote ruimte, volgebouwd
als testlocatie voor allerlei soorten communicatienetten. Hier test het C2SC, in zijn rol
als defensie systeemintegrator, de software van
mobiele systemen. Ing. Walter van Eekelen
en zijn mensen letten daarbij vooral op de
vereiste functionaliteit, betrouwbaarheid en
samenhang tussen de systemen. Er wordt

Indiëveteraan J. Engwerda (1925) wordt wegwijs gemaakt op het BMS door cadet-vaandrig Anneloes de Geest

Ing. Walter van Eekelen in zijn ontwikkelstraat

Brede interesse voor de ontwikkelstraat

Maj Mark Sanders: “ BMS veel uitgebreider dan de
Aandachtig gehoor voor kap ing. Dennis Zijp
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nieuwste Tom Tom”
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form - naast de reguliere vakken zoals Engels en wiskunde, ook militaire lessen van
een militaire instructeur.

ook buiten getest, want ook een nat camouflagenet kan een negatieve invloed hebben op de werking. De nieuwe infrastructuur is een stuk beter dan in Ede. De
testomgeving heeft nu goed meubilair (waar
zaten jullie dan op in Ede?) en een ruimere
opstelling waar de hardware neergezet kan
worden. Ook de koppelingen naar buiten
(GPS-antenne, radioantennes, glaskoppelingen, etc.) maar ook de koppeling tussen
het ontplooide (TITAAN) en mobiele domein (BMS) is in de huidige infrastructuur
makkelijker te realiseren.
Sergeant-majoor Ralph Top, TITAAN-kerninstructeur

Implementatie-ondersteuning BMS
We blijven nog even in het C2SC-deel, waar
majoor Mark Sanders - die een prijs verdient
voor de meest bevlogen uitleg - het als zijn
missie ziet iedereen in zijn publiek te transformeren tot een ambassadeur voor het Battlefield Management System. Het BMS moet
betere en snelle commandovoering mogelijk maken door het verschaffen van een
near real time common operational picture.
Je kunt navigeren door middel van digitale
kaarten, waarop veel relevante informatie
kan worden aangegeven. Vooral alle posities
van de eigen troepen. Daartoe zendt de radio in ieder gevechtsvoertuig elke 20 seconden zijn positie door, die in de CP direct zichtbaar wordt op de kaart.
Het BMS is een niet gering systeem: het
wordt in 77 verschillende configuraties ingebouwd in circa 1.900 voertuigen.
Voor de iets minder ingevoerde whizzkids
kan majoor Sanders nog melden dat het BMS
veel uitgebreider is dan zelfs de nieuwste
Tom Tom, die nog steeds alleen de positie
van de eigen auto weergeeft, en niet die van
de andere weggebruikers. Toeval of niet,
maar diezelfde avond blijkt op teletekst het
aandeel Tom Tom met meer dan tien procent in waarde gedaald te zijn!

TITAAN-OPLEIDINGSSTRUCTUUR
Terug naar de schoolzijde van het gebouw.
Hier heeft sergeant-majoor Ralph Top twee
TITAAN-opstellingen staan, waarop diverse doelgroepen hun opleiding krijgen. Ook
kunnen operationele eenheden hun apparatuur aansluiten. Er is een cursus voor de netwerkbeheerders van TITAAN en van de
Joint CIS Group. De netwerkmanagers van
CLAS en CLSK worden getraind op het ene
systeem, waarvan de namen en onderdelen
zoveel mogelijk identiek zijn aan die op hun
staven. De netwerkmanagers van 1GNC trainen op de tweede opstelling, die opgebouwd
is met namen zoals ze bij het hoofdkwartier
in Münster voorkomen. Verder verzorgt de
TITAAN-groep lessen voor KMA- en KMSleerlingen en traint men C2-ondersteunende eenheden.

Theorie en praktijk

Voor de toekomst verwacht sergeant-majoor Top een stuk Basis Praktijkvorming
(BPV) van ROC-leerlingen op mbo-3 niveau te kunnen verzorgen. 30 ROC’s bieden nu al de opleiding Veiligheid en Vakmanschap aan voor mbo-leerlingen op
niveau 2 en 3 met verschillende uitstroomrichtingen. Deze leerlingen krijgen – in uni-

Voor BMS: apparatuur geschikt voor de zwaarste omstandigheden
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De opleiding voor leerlingen van de uitstroomrichting ICT niveau-2 duurt 18
maanden en 30 maanden voor niveau-3. Met
een niveau-2 diploma hebben ze een startkwalificatie om te solliciteren naar een functie als soldaat; voor de niveau-3 leerlingen
ligt de weg open richting de Koninklijke Militaire School.
Op de School Verbindingsdienst is er voor
de begeleiding van deze ‘loopbaanlinters’
een Beroeps Praktijkvorming ( BPV) peloton gevormd (BPV-pel). Uitvalsbasis is de
legerplaats gelegen in Harskamp. In januari
2011 had het BPV Ostpel 160 leerlingen in
opleiding, dat aantal groeit naar 450 (!) leerlingen in 2014.
Het motto van de BPV-periodes is: Laat zien
wat je kunt. Met andere woorden: breng het
geleerde in de praktijk!

Enkele civiele partners
De school staat dus barstensvol met elektronica. Het kan niet anders dan dat de relatie met de leveranciers van al deze spullen
goed zal zijn. Er is immers een zeer nauwe
samenwerking nodig om alle wensen en eisen van de klant te vertalen in een betrouwbare opleidingssituatie. Om die reden geven
we een korte impressie van drie bedrijven,
wier producten tamelijk prominent in de
School Verbindingsdienst aanwezig zijn.
Harris
Bij Defensie wordt een breed scala aan Harris-radio’s gebruikt en voor het opleiden op
deze apparatuur zijn drie lokalen permanent
ingericht.
Globaal kan er een verdeling worden gemaakt in lange afstand HF-apparatuur en radio’s voor grond-lucht-verbindingen. Wezenlijk verschillende radio’s, verschillende
technieken en verschillende gebruikersgroepen.
De HF-apparatuur uit de HF-7000 serie omvat manpacks (25W) en voertuigversies
(125W en 400W). En er bestaat een statische 1000W versie, waarvoor alleen een ad
hoc maatwerkopleiding wordt gegeven. Al
deze HF-apparatuur is complex door de
veelzijdigheid in gebruik en de programmering. Het geheel wordt compleet ge-
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maakt met de opleiding voor het HF-management systeem MSHF. De doelgroep
voor de HF is in het algemeen de verbindelaar.
De apparatuur bij grond-lucht-verbindingen omvat de AN/PRC 117F (voertuig/manpack) en de AN/PRC152 (portofoon). Eveneens complex spul door de
veelzijdigheid in gebruik en de specifieke
programmering en instellingen. Het geheel
wordt compleet gemaakt met de opleiding
voor het management en configuratiesysteem. De doelgroep voor deze apparatuur is
heel breed en omvat feitelijk elke type eenheid. Management en configuratie ligt bij
verbindelaren.
De trainingen zijn gericht op operator en
kerninstructeur, waarbij theorie en praktijk
gelijk op gaan.
De theorie omvat de werking en de antennes. De praktijk bestaat met name uit handelingen aan de apparatuur, inbegrepen arbo- en veiligheidsaspecten.
Volgens Jack Grossat van Harris is HF nog
steeds belangrijk: “Deze apparatuur is misschien niet de gemakkelijkste in het gebruik,
maar wel wereldwijd bruikbaar en de verbinding is niet afhankelijk van de beschikbaarheid van satellieten. Als je de radio hebt,
kun je verbinding maken. HF heeft dus toekomst, vooral bij uitzendingen. Wel moet ik
de kanttekening maken dat goede resultaten ook sterk afhangen van de kwaliteit van
de gebruiker.”
Harris levert, behalve aan de KL, ook HF
aan het Korps Mariniers.
Thales
Ook Thales-apparatuur is rijkelijk aanwezig;
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wederom drie ingerichte leslokalen. De
school geeft instructie op combatnetradio’s
uit de PR4G-serie; beter bekend onder de
FM 9000 naam. Deze serie omvat portofoons (FM 9100), draagbare sets (FM
9200), voertuigversies (FM 9500), de intercominstallaties SOTAS M1 en M2, en de
managementunit FKMU. Voor al deze apparatuur worden kerninstructeurs voor heel
defensie opgeleid.
Recent is in het kader van het Battlefield Management Systeem de dataradio F@stnet toegevoegd aan de opleidingen.
Cisco
Cisco is een bedrijf dat netwerkplatformen
levert. Een netwerk is al datgene van een verbinding dat de gebruiker niet ziet, bijv. de
servers en allerlei telefonieoplossingen. Ook
verzorgt Cisco de ondersteuning van TITAAN. Er bestaat ook een Cisco Academy,
een samenwerkingsverband van het bedrijf
met opleidingsinstituten, zoals ROC’s, de
NATO Signal School en ook de School Verbindingsdienst. Deze opleidingsinstituten
bieden delen van het Cisco-programma aan.
De School Verbindingsdienst biedt als enige het gehele programma aan en is als Cisco Regional Academy gecertificeerd, wat inhoudt dat de defensie-instructeurs zelf de
opleidingen op Cisco-apparatuur mogen
verzorgen en examens mogen afnemen. Dat
doen ze in Amersfoort met drie docenten;
twee op hbo-niveau en een op weg daar naartoe.
De Cisco-infrastructuur, de lesomgeving,
omvat drie lokalen en een serverruimte. De
school verzorgt competentiegericht contactonderwijs en afstandsonderwijs. De leeromgeving bestaat daarom uit twee delen:

een leernetwerk voor intern gebruik en een
leeromgeving die via internet kan worden
benaderd. Zelfs leerlingen op uitzending in
Afghanistan kunnen daar gebruik van maken - en doen dat ook!
Loggers, accountmanager defensie van Cisco, vindt de nieuwe colocatie van beide eenheden een grote sprong voorwaarts: “Ik loop
al een hele tijd mee bij defensie. In Ede zag
je de laatste jaren de gebouwen achteruit hollen en bovendien moest je pendelen tussen
twee kazernes om de school en het C2SC te
bezoeken. Nu, hier in Amersfoort, zitten
beide eenheden bij elkaar in één gebouw en
kunnen deze beide elementen hun kennis
beter delen. En het is ook nog eens een mooi
en functioneel gebouw. Een aanwinst!”

SPANNEND
“Een nieuw gebouw betrekken is altijd spannend.” zei generaal Bertholee in zijn openingsspeech, enigszins ingekort vanwege de
snijdende kou. “Dat geldt voor mezelf bij
een verhuizing en dat gold ook toen we onlangs als Staf CLAS het nieuwe complex op
de Kromhoutkazerne in Utrecht in gebruik
namen. Iedereen moet wennen en vaak komen er ook nog enkele kinderziektes aan de
oppervlakte.” De generaal heeft kennelijk
nog steeds een goed oog voor de schijnbaar
nietige details: “Ik was hier al eens eerder
tijdens de bouw en toen vielen mij de glazen plafondplaten op waardoor je vanuit de
hal op de begane grond omhoog naar de hal
op de eerste verdieping kan kijken. Gelukkig hebben ze die glazen platen ondoorzichtig gemaakt, anders zou het nieuwe gebouw zelfs iets te spannend zijn geworden
….”
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DEZE DAG WERD MEDE
MOGELIJK GEMAAKT DOOR ….
Zoals gezegd had het Regiment Verbindingsdienst ook nog een eigen feestje te
vieren, namelijk zijn 137ste verjaardag. Al
met al dus een volle en vooral vreugdevolle dag.
Op het gevaar af iemand te vergeten, en in
geheel willekeurige volgorde, wil het Regiment zijn dank uitspreken aan alle personen en eenheden die bijgedragen hebben aan het succesvolle verloop:
- 101 CISbat met steun (in de vorm van
bijna één peloton) en het in grote getale
bijwonen van het regimentsappèl;
- Verbindingspeloton Korps Commando
Troepen;

KCT: Zien zonder gezien te worden

- C2- Ostpel van 11 Pagnbat dat de hele
dag steun leverde met vier man;
- FAP Bernhardkazerne dat deze dag drie
evenementen voor zijn kiezen kreeg;
- FAP Stroe die op het laatste moment nog
een geluidsinstallatie kon leveren omdat
wij een defect exemplaar hadden;
- ECW Dongen voor het tijdig aanleveren
van het naambord voor het Auditorium;
- Marinebedrijf Den Helder voor het
aambord Elias Beeckman (en de DVD die
dit bord tijdig plaatste);
- onze marketentsters voor het traditionele ‘natje’;
- en ons eigen tamboerkorps voor de muzikale ondersteuning tijdens het regimentsappèl;
- 102 EOV Cie en het verbindingspeloton
voor het inrichten en bemannen van een
static show;
- de Ostgroep van de School Verbindingsdienst die haar naam als ondersteuningsgroep weer eer aan deed;
- adjudant Harrie Hesseling van wie de organisatie eigenlijk niet wil weten wat hij
allemaal geregeld heeft!;
- de heer Hans Vaneman voor de vele uitnodigingen en de heer Ben Rommers die
er dan weer niet, en dan weer wel bij betrokken was;
- Ostgroep OTCMAN, die ondanks de
krappe financiële tijden toch een touringcar voor ons muziekkorps regelde en
de organisatie uitstekend op de hoogte
hield;
- de diverse fotografen;
- de voorbereidingswerkgroep onder leiding van de lkol Edwin Saiboo, die op de
dag des oordeels onbegrijpelijk relaxt was
en voor eenieder een vriendelijk woord
over had;
- en onze Wapenoudste die toch, ondanks
een recente operatie, aanwezig was.
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