VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
hamerstuk
De vakantie ligt al weer ver achter ons en
iedereen is weer druk bezig met het werk
van alle dag. Wanneer u dit leest, zijn de
verkiezingen gehouden, maar terwijl ik dit
schrijf zijn de campagnes en de debatten nog
in volle hevigheid aan de gang.

BEZUINIGINGEN

De ene partij geeft aan nog meer te willen
bezuinigen op Defensie dan de andere.
Daarbij krijg ik soms de indruk dat het invullen van de bezuinigingen een getalsmatige
exercitie wordt in Excel, zonder dat men
zich bewust is van de gevolgen. Die zijn bij
sommige plannen zo desastreus, dat de Gezamenlijke Officieren Verenigingen en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie zelfs acties zijn gestart, waaronder een
persconferentie op 4 september en petities
op internet. Daarbij wordt vooral de nadruk
gelegd op wat deze bezuinigingen betekenen voor de Nederlandse samenleving. Deze
gevolgen komen zelden of nooit naar voren
in de publieke discussies. Nederland heeft
jaren mee mogen doen met de G20 en het
is geen toeval dat we amper een maand na
het vertrek uit Uruzgan niet meer welkom
waren. U zult zich mogelijk afvragen: waarom deze enigszins politiek getinte woorden
in onze Intercom? Enerzijds omdat ik er van
uit ga dat u als lezer van ons blad begaan
bent met Defensie en hoop dat u de genoemde acties op enigerlei wijze heeft gesteund, anderzijds omdat het past in de derde
doelstelling van onze vereniging: “het inlichten van haar leden over relevante wetenswaardigheden betreffende het personeel, de
organisatie en het materieel”.

AMBITIEUS OEFENPROGRAMMA

Ondanks de huidige bezuinigingen en de
commotie rondom mogelijk nieuwe bezuinigingen, gaat het militaire leven wel door.
In september zijn de oefeningen Purple Nectar en Peregrine Sword gehouden. Purple
Nectar is een experimentele omgeving voor
Network Enabled Capabilities (NEC), die elk
jaar wordt gehouden in nauw overleg met
een operationele eenheid. Dit jaar is de oefening Peregrine Sword ondersteund. Dat is
de certificeringsoefening van 11 Air Manoeuvre Brigade en staat onder leiding van
C – 1 German/Netherlands Corps (1 GNC).
Andere deelnemers zijn delen van het Operationeel Ondersteunings Commando Land
(OOCL), het Korps Commandotroepen
(KCT) en 43 Gemechaniseerde Brigade.
Daarnaast neemt ook nog een aantal buitenlandse eenheden deel. Deze verwevenheid
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zorgt voor een behoorlijke uitdaging
voor de CIS ondersteuning van beide
oefeningen. Dat is het geval bij het
CIS Bn van 1 GNC, maar misschien
nog wel meer voor 101 CISbat, dat
een behoorlijk deel van het materieel
niet ter beschikking heeft – hetzij
door beperkte inzetbaarheid, hetzij
doordat het nog in de retourstroom
Uruzgan zit – en parallel ook nog het
reorganisatietraject uitvoert. Ik ga er
een beetje van uit dat een van de deelnemers in een komende Intercom
verslag zal doen van beide oefeningen.

REORGANISATIE CIS
EENHEDEN

In de reorganisatie van de CIS eenheden zijn weer concrete stappen
gezet. Er is een aantal werkgroepvergaderingen voor de reorganisatie van
101 CISbat gehouden onder leiding
van de eigen BC. Ten aanzien van de
reorganisatie van het CIS Bn is inmiddels formele overeenstemming met
Duitsland en is het beleidsvoornemen uitgegeven door Commandant Landstrijdkrachten. Ook daar kan de werkgroep
van start onder leiding van de eigen BC.
Beide trajecten liggen nog steeds op schema.

Academy Appreciation
Award

Begin september heeft de School Verbindingsdienst de Academy Appreciation
Award ontvangen. Dit is een erkenning door
Cisco Systems voor het gedurende 10 jaar
verzorgen van hoogwaardige gecertificeerde
opleidingen in het kader van het Cisco Networking Academy Program (CNAP), o.a.
voor personeel dat het systeembeheer uitvoert voor TITAAN. Instructeurs van de
School Verbindingsdienst zijn extern opgeleid om lessen te kunnen geven in het kader
van dit programma, niet alleen voor de landmacht, maar ook voor andere krijgsmachtdelen. De instructeurs van de NederlandsBelgische Operationele School van de
Koninklijke Marine zijn daar een voorbeeld
van.

VOV – BBQ

28 juni is de Regimentssportdag gehouden
met aansluitend onze social in de vorm van
een barbecue. Dat was inmiddels de derde
keer en daarmee is het nu een traditie geworden. Sinds de eerste keer groeit de opkomst nog steeds, zij het niet snel. Er is altijd

plaats voor meer mensen, dus als u volgend
jaar anderen wilt zien zweten om daarna zelf
onder het genot van een versnapering te
barbecueën, noteer dan vast deze datum:
donderdag 27 juni 2013.

VOV – CYBER in de praktijk

De afgelopen jaren was het najaarssymposium steeds in het Evenementencasino in
Soesterberg, maar ook dat moet door de
bezuinigingen de deuren sluiten. We hebben
een goed alternatief gevonden in het fonkelnieuwe KEK-gebouw op de Generaal-majoor Kootkazerne in Garderen.
Met grote getalen heeft u deelgenomen aan
ons najaar symposium op 9 oktober 2012,
met als titel ‘Cyber in de praktijk’. Ondanks
de bezuinigingen die nu worden verwerkt,
is Cyber een van de weinige onderwerpen
waarin wordt geïnvesteerd. We kunnen bijna
dagelijks in de krant lezen dat dit ook broodnodig is. Steeds meer mensen, groeperingen
en soms zelfs landen worden actief op internet om te proberen met zo weinig mogelijk
inspanning of anderen schade te berokkenen
of er zelf – financieel – beter van te worden.
Niet voor niets is dit een van de items die
genoemd zijn in de nieuwe Visie verbindingsdienst 2020.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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