stafstudie in noorwegen
afgerond en bevorderd
Op 22 juni, na twee jaar studie aan de Noorse Stabsskole in Oslo, heeft majoor Collin van Loon zijn diploma ontvangen.
Samen met zijn studiegenoten heeft Collin het diploma ontvangen uit handen van genm Espen Amundsen, die de Noorse
CDS vertegenwoordigde en kol Håkon Tronstad, commandant van de Stafschool. Met het behalen van dit diploma heeft
Collin niet alleen zijn welverdiende HDV-brevet gehaald, maar tevens een masterstudie afgerond. Daar bleef het overigens
niet bij!

MASTER OF SCIENCE

Voor zijn masterstudie heeft hij gekozen om
een scriptie te schrijven over het onderwerp
Cyber, wat allen, maar misschien meer dan
alle anderen, de verbindingsdienst raakt. Het
schrijven van de scriptie was geen dagelijkse
kost voor Collin en volgens hem was het
vooral zoeken naar de juiste afbakening van
het onderwerp wat veel tijd en moeite heeft
gekost. Met de keuze voor het onderwerp
Offensive Cyber heeft Collin met opzet gekozen voor een enigszins controversieel
thema, waar veel landen nog mee worstelen
om het een plekje te geven. Het stuk mocht
in het Noors of het Engels geschreven worden en hoewel Collin na twee jaar studie
inmiddels vloeiend Noors spreekt was het
toch een groot voordeel om het Engels te
gebruiken.
Speciaal ter gelegenheid van dit heuglijke
feit is de regimentscommandant van het Regiment Verbindingstroepen, lkol Jaap de
Feiter, afgereisd naar Oslo. Volgens de regimentscommandant gebeurt het niet dagelijks, dat een verbindelaar op een dag zijn
brevet en zijn masterdiploma krijgt. Om
deze bijzondere gebeurtenis extra te markeren vindt hij het belangrijk om hier namens
het Regiment bij aanwezig te zijn en aandacht aan te schenken.

Even voorstellen: de luitenant-kolonel Collin van Loon MSc

In zijn functie als commandant van de School
Verbindingsdienst heeft de overste meteen
de kans aangegrepen om nader te spreken
over de samenwerking met Noorwegen met
de uitwisselofficier C4I, maj Bart van Zutphen. Actuele onderwerpen zijn de S6 cur-

sus, die de School Verbindingsdienst levert
voor Noorwegen, uitwisselingen van personeel tijdens oefeningen als Cold Response,
deelname aan regimentsdiners, NRF 2015
en algemene voortgang van de werkgroep
C4I.

BEVORDERING

De kersverse Master of Science majoor Collin van Loon wordt gefeliciteerd door de regimentscommandant lkol Jaap
de Feiter

INTERCOM 2012-2

Collin vervult vanaf 1 juli 2012 de functie
van senior uitwisselofficier in Noorwegen.
Aan deze functie is de rang van luitenantkolonel verbonden. Reden voor de Nederlandse Defensie attaché, lkol Peter Teeuw,
om tijdens de receptie na de officiele diplomauitreiking de kans te grijpen om onze
regimentscommandant en de echtgenote
van Collin uit te nodigen de bevordering
een feit te maken. De senior uitwisselofficier
is verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de overige uitwisselofficieren, die
in het kader van het Army Cooperation Initiative in Noorwegen geplaatst zijn. Daarnaast heeft hij tot taak het buitenland beleid
van de landmacht te vertalen naar praktische
vormen van samenwerking met partnerland
Noorwegen. Zijn werkplek is bij de Noorse
Landmachtstaf in Oslo. De familie Van Loon
woont in Oslo.
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