BALTIC HOST 2012
Eerste-luitenant D.W. de Leeuw, CISBn 1GNC
Van 26 juni tot 2 juli 2012 vond de oefening Baltic Host 2012 plaats in Estland,
Letland en Litouwen. Het doel van de oefening was het opleiden en trainen van de
Baltische Staten en de Joint Logistic Support Group (JLSG) in alle aspecten van
Host Nation Support (HNS). HNS zijn alle operaties die buitenlandse troepen
op eigen grondgebied ondersteunen.
In dit artikel beschrijft elt Daan de Leeuw de ervaringen die zijn opgedaan tijdens
de oefening. Hij zal eerst de algemene situatie van de oefening beschrijven en
vervolgens elke fase. De fasen zijn die zoals ze in de SOP beschreven worden. Hij
zal achtereenvolgens de voorbereiding (Preparation), ontplooiing (Deployment),
opbouw (Build up), onderhoud (Sustainment) en terugverplaatsing (Redeployment) beschrijven en afsluiten met een aantal opmerkingen.

ALGEMENE SITUATIE

De oefening Baltic Host wordt al een aantal
jaren gehouden. Baltic Host 2012 werd in
de planning en de uitvoering voor het eerst
ondersteund door 1 German/ Netherlands
Corps (1GNC). Vanuit 1GNC namen de
JLSG en het CISBn deel aan de oefening.
De drie Baltische staten leverden voor deze
oefening ieder een HNS-cell. Deze cellen
waren verantwoordelijk voor de coördinatie
van alle logistieke inspanningen van de HN.
De cellen waren ook een aanspreekpunt voor
de andere HNs en de JLSG. De JLSG trainde tijdens het oefenen Reception, Staging
and Onward Movement (RSOM) procedures en het samenwerken met HNs. De leider
der oefening en Joint Task Force Commander (COMJTF) was de Franse brigadegeneraal Le Simple (DCOS Resources 1
(GE/NL) Corps).

Er werd een hoge prioriteit toegekend aan
de deelname van 1GNC aan deze oefening.
Het CISBn had de taak om de CIS-diensten
te leveren ter ondersteuning van de commandovoering. Deze ondersteuning werd
uitgevoerd door delen van de bataljonsstaf/
MCCC, Rapid CIS Element 3 (RACE 3) en
detachementen (dets) van RACE 7 en 8. De
hoofdlocatie tijdens de oefening was de
tweede stad van Estland, Tartu. Hier is het
Baltic Defence College gevestigd, en verbleven BNstaff/MCCC en RACE 3. Op deze
locatie ondersteunde het RACE het JLSG,
HNSC ESTLAND (EST) en EXCON (oefenleiding). Dit waren in totaal ongeveer 140
klanten. Det RACE 8 ondersteunde de
HNSC LETLAND (LVA) in Riga en det
RACE 7 ondersteunde de HNSC LITOUWEN (LTU) in Nemencine, 20 kilometer
van de hoofdstad Vilnius. Beide detache-

menten hadden ongeveer 10 klanten en
werkten op het zgn. remote client-principe.

PREPARATION

De voorbereidingen voor de oefening zijn
gestart in de derde week van januari. RACE
3 werd aangewezen om de taak als RACE
EST uit te voeren. RACE 7 en 8 kregen de
taak om het personeel te leveren voor DET
LTU en LVA.
RECCE
Een verkenning naar de Baltische Staten is
vrij kostbaar. Niet alleen financieel, maar het
kost ook nog eens veel tijd. Het vereist vluchten, huurauto’s en soms hotels. In tijd kost
het ongeveer een volledige werkweek. Het
aantal deelnemers vanuit het CISBn was dan
ook beperkt tot vier personen. De S3, de
RACEcdr en de detcdrs zijn op RECCE
geweest.
De locatie van het RACE gaf uitdagingen
op het gebied van bekabeling en SATCOM.
De Cable NCO (kabel-lijn sergeant) moest
rekening houden met veiligheidsdeuren
door het hele gebouw, waardoor het kabelplan een aantal creatieve oplossingen bevatte. Voor de SATCOM was het moeilijk
om een geschikte locatie te vinden in het
midden van de stad. Tijdens de verkenning
bleek dat de beste optie was om een container op de binnenplaats van de Baltic Defence College te plaatsen. Daarop zou de TT
(Tactisch Trailer Milsatcom) geplaatst worden zodat de Line of Sight (LOS) gegarandeerd zou zijn.
Priming, staging en systeemtest
Het priming en staging (P&S) proces voor

Welkom in Estland
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Realisation Building Blocks TITAAN in action
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de oefening ving aan in april. Normaal gesproken vangt het P&S voor het RACE drie
weken van te voren aan. Het P&S vond echter plaats in dezelfde periode als het P&S
voor de bataljonsoefening NUCLEUS
FLASH. Het RACE moest zich nu dus tegelijkertijd voor twee oefeningen voorbereiden.
Na NUCLEUS FLASH vond de laatste systeemtest plaats. Het serverpaar, de boxen en
de SATCOM werden aan elkaar gekoppeld.
De tunnelboxen (TBXn) werden getest tussen Garderen, Enschede en Münster.
Na de succesvolle afronding van deze testen
waren we klaar om de voertuigen te beladen
en papierwerk in orde te krijgen.
PEPHA
PEPHA staat voor Personnel and Equipment Preparation Handling Area. Het is de
aanduiding van een uitgezet parcours waarbij alle aspecten die van belang zijn voor de
ontplooiing gecontroleerd worden: de voertuigen worden gewogen en de technische
staat wordt gecontroleerd, ook het papierwerk voor de lading en het vastzetten van
de lading worden gecontroleerd.
Na dit parcours doorlopen te hebben is het
RACE klaar voor een Sealift. De PEPHA
wordt afgerond door een controle van het
hoger niveau. Deze stond gepland op 14
juni.
Uiteindelijk werd het personeel van het
RACE behoorlijk op de proef gesteld. Het
hoger niveau had een binationaal team samengesteld dat alles tot in de kleinste details
bekeek. Een van de discussiepunten was of
het transport van 140 laptops met LithiumIon batterijen geclassificeerd kon worden als
een vervoer van gevaarlijke stoffen; dit zou
betekenen dat extra papierwerk voor de boot
noodzakelijk was. Uiteindelijk duurde deze
PEPHA langer dan gepland, maar alles was
dan ook helemaal in orde.

DEPLOYMENT

Colonneverplaatsing
De ontplooiingsfase van de oefening ving
aan op 15 juni om 22:00 uur. De reden voor
dit tijdstip was om te garanderen dat chauffeurs en bijrijders genoeg uren geslapen hadden. Dit kon niet worden gegarandeerd
wanneer mensen vroeg in de ochtend van
thuis vertrekken om op tijd op Kamp Holterhoek te zijn.
Op 16 juni was het om 05:30 uur verzamelen op het square. De chauffeurs hadden de
voertuigen gereed gemaakt en de bijrijders
hadden de laatste briefing gekregen. Om
06:00 uur startte de colonneverplaatsing van
15 voertuigen naar Travemunde. Positief
aan het vertrek was de aanwezigheid van de
S3Ops en de CA van 2CIScoy. Altijd een
goed gevoel voor de vertrekkenden als er
stafleden bij het vertrek aanwezig zijn.
Sealift
Om 14:00, na een uur vertraging door files
rond Hamburg, kwamen we aan op onze
Sea Point of Embarkation (SPOE) Travemunde. De check-in voor onze ferry verliep
soepel en binnen 3 uur waren alle voertuigen
op het schip. De veerboot verliet de haven
om 18:00 en wij maakten ons op voor 26
uur sealift. Het meest verbazingwekkende
op het schip was dat de bar geen sluitingstijd
had. Nog voordat je kon gaan ontbijten was
je in staat om een wodka-cola te bestellen.
Dit is dan ook wat veel civiele vrachtwagenchauffeurs deden.
Na een ontspannende bootreis kwamen we
aan in SeaPoint of Debarkation (SPOD)
VENTSPILS (LVA) om 21:00 uur (lokale
tijd GMT +3). De colonne was snel van de
boot af en we moesten 30 minuten wachten
tot de Letse Militaire Politie (MP) en de
verkeersleiding (MOVECON) waren aangekomen.

Nieuwsgierige kinderen bij de grensovergang Letland-Estland
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Host Nation Support
Op een aantal kleine navigatiefouten van de
militaire politie na, was de Host Nation Support in alle drie de Baltische staten uitstekend. Ze zijn zeer goed getraind in het
werken met internationale partners. De week
voor onze aankomst hadden ze de deployment van een Amerikaanse Stryker brigade
voor de oefening SABER STRIKE ondersteund. De ondersteuning van 15 voertuigen
van onze colonne was dan ook geen grote
uitdaging voor hen.
De verkeersregels waren een grote verrassing
voor ons. Regelgeving in Letland verplicht
automobilisten om te stoppen langs de weg,
zodra ze rood/blauw sirenes zien. Dit zorgde voor een ongekend effect. De colonne
leek veel op Mozes die door de Rode Zee
trok. Een mooie ervaring voor alle chauffeurs. Het van de weg drukken van andere
weggebruikers door de militaire politie zou
in Nederland niet worden geaccepteerd.
Op 18 juni om 02:30 uur kwamen we bij
onze Rest Overnachting (RON) in Riga; dit
was ook de locatie voor Det LVA. We kregen
snel nog wat nachtvoeding en daarna gingen
we allemaal naar onze 30-persoons slaapkamer. Na een traditioneel Lets ontbijt en het
aftanken vertrokken het RACE en DET
LTU richting de eindbestemmingen.
Jammed
De verplaatsing verliep soepel. Al snel verlieten we Riga en konden we genieten van
het Baltische landschap. Toen kreeg ik een
telefoontje dat bij ons laatste voertuig, een
gloednieuwe Mercedes-Benz Axor, rook uit
de achteras kwam. Later bleek dat de achterrem gejamd (vastgeslagen) was.
Het onderhoud van de Mercedes-Benz
AXOR-voertuigen is volledig geoutsourced.
In het voertuigboekje stond het alarmnummer van Mercedes-Benz. De Nederlands
sprekende vrouw van de helpdesk heeft ons
doorverbonden met de dealer in RIGA.
Hierna was het voor de bemanning wachten
geblazen op de lokale Mercedesdealer. De
monteur arriveerde drie uur later. Hij wist
de rem ter plekke los te krijgen, zodat we
zonder problemen naar de garage konden
rijden. De volgende dag waren de reserveonderdelen gearriveerd en werd de AXOR
gerepareerd. ‘s Avonds kwamen we onder
begeleiding van MOVECON ook aan in
Tartu.
Vliegtuig DET
Na 60 uur arriveerde de colonne in Tartu.
Na 9 uur vliegen arriveerde het vliegtuigdetachement, 2 minuten eerder dan de colonne. Het plan om de plaatsvervangend
RACEcdr de colonne midden in de stad op
te laten opvangen, werkte daardoor niet
zoals in Eibergen bedacht. Zo snel mogelijk
zijn de voertuigen het terrein van de Baltic
Defence College opgereden zodat de avondspits van Tartu geen last van ons had.
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De oplossing voor dit probleem was het verdelen van onze stroom op de andere etages
van het gebouw. Hierdoor hadden de beamers en shredders van het JLSG geen invloed
meer op onze energievoorziening.
WAN-verbindingen
De tunnelexpert van het MCCC heeft problemen op moeten lossen om het tunnelnetwerk te kunnen managen. Het grootste
probleem was om ervoor te zorgen dat de
Internet Service Provider (ISP) de juiste
hoeveelheid bandbreedte leverde. Contact
opnemen met de ISP van de Host Nation
was het meest uitdagende aspect van het
beheer van de tunnel. Uiteindelijk hadden
we genoeg stabiele bandbreedte om de oefening te ondersteunen.

Colonneverplaatsing door Letland

We’ve got the power
Tijdens de RECCE was gebleken was dat er
op locatie geen problemen waren met het
Estse elektriciteitsnet. Toen we aankwamen
bleek dat de externe spanningsaansluiting
ontworpen was voor 63 ampère. We waren
echter uitgerust met 32A en 16A apparatuur,
en dat zijn andere stekkers. Zoals gezegd
was de HNS perfect en de volgende ochtend
werd een splitter tot 32A afgeleverd. Alles
zag er goed uit totdat 6 uur later het elektriciteitsalarm begon te rinkelen. Niet alleen

het RACE, maar ook het gebouw waar we
op aangesloten waren verloor alle stroom.
Dit probleem was opgelost door ons externe
aansluitpunt te verplaatsen naar de andere
kant van de locatie.
Kort voor STARTEX waren we opnieuw
spanningsloos bij het RACE en het JLSG.
Dit kwam door het aansluiten van beamers
en shredders door het JSLG. Door deze
maximale belasting viel de spanning meerdere malen korte tijd weg en hierdoor werd
mede onze SATCOM-link uitgeschakeld.

Line of Sight or not to Line of Sight,
that’s the question
Het opbouwen van een tactical trailer in
TARTU was een grote uitdaging voor de
operators. Het plan was om de trailer op een
20ft container te plaatsen om de LOS te
optimaliseren. Na een dag van testen op de
container bleek dat er geen stabiele verbinding, modem lock, bereikt kon worden. Dit
kwam doordat na de RECCE nog van satelliet is veranderd. Deze bevond zich 2 graden
meer westelijk dan was uitgemeten tijdens
de RECCE.
In de avond werd besloten een locatie op de
buitenkant van de kazerne te proberen. Dit
zou een aanzienlijke verbetering van de LOS
betekenen, maar ook een verhoogde inspanning om het systeem te bewaken. De volgende dag werd de tactical trailer van de
container gehaald en verhuisd naar de nieuwe locatie. De verbinding kon nu snel worden ingebracht.

SUSTAINMENT

TITAAN
Het TITAAN-netwerk tijdens de oefening
had de classificatie Mission Restricted (MR).
Dit is lager dan normaal. De classificatie is
normaal Mission Secret (MS).
Op het netwerk draaiden de voor ons bekende services. De gebruikers hadden een
laptop met daarop het gebruikelijke Officepakket, waardoor ze konden e-mailen, stukken schrijven en presentaties konden maken.
De gebruikers hadden ook de beschikking
over een VOIP-telefoon waarmee ze naar
elkaar en via de operator buiten het netwerk
konden bellen.
Het JLSG kon intern ook nog gebruik
maken van de JCHAT-applicatie.
Het gebruikte Command and Control Information System (C2IS) was tijdens deze
oefening niet HEROS, maar LOGFAS. Dit
is een NATO-applicatie die speciaal is ingericht om de logistieke Common Operational
Picture (COP) tijdens RSOM-operaties te
ondersteunen.
Rondje van de zaak bij wegwerkzaamheden
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WAN overview Baltic Host

VTC
Tijdens de oefening werd tweemaal per dag
een VTC-sessie opgebouwd tussen vijf verschillende stations. Op de locatie Estland
waren dit EXCON, JLSG en HNSC EST.
Op de locaties RIGA en NEMENCINE
waren dit HNSC LVA en HNSC LTU. De
applicatie werkte niet zoals we wensten maar
door een aantal aanpassingen in de software
hebben we uiteindelijk het geluid van de sessies flink weten te verbeteren.
Doordat bij een van de VTC-sets de afstandsbediening kapot was gegaan hadden we een
probleem met de besturing van de camera.
Ik durf me gepaste trots te beweren dat wij
de enige VTC-operator ter wereld hebben
die een VTC-set kan bedienen zonder afstandsbediening maar met een keyboard en
een overzicht van de toetscombinaties.
Distinguished Visitors Day
Naast het bezoek van de DACOS G6 1
GNC, overste Larsen en de bataljonscommandant, overste Verdonk, werd er op 29
juni een Distinguished Visitors Day georganiseerd. Hierbij werd door de VIPs ook het
RACE bezocht. De VIP-groepen bestonden
voornamelijk uit afgevaardigden van de Ministeries van Defensie. Natuurlijk was ook
de commandant van 1 GNC, generaal van
Loon aanwezig.
Bij het RACE kregen de VIPs een briefing
58

over de taken van het CISBn en de inzet van
de RACEs. Vervolgens werden de VIPs meegenomen in het RACE om het materiaal en
personeel in actie te zien.
Generaal van Loon nam op het eind nog
even het woord. Hij zei dat hij zeer trots dat
hij de buitenwereld kon tonen wat zijn 1
GNC, en in het bijzonder de Nederlandse
en Duitse CIS-gemeenschap, in huis heeft.
Hij gaf aan dat CIS essentieel is om 1 GNC
te laten functioneren. Want zonder CIS is 1

GNC niet in staat om zijn hoofdtaak commandovoering uit te voeren.

REDEPLOYMENT

Op 2 juli werd het sein ENDEX gegeven en
kon worden begonnen aan de afbouw van
EXCON, JLSG en HNSC EST. Binnen een
dag was alles afgebouwd en moesten we
wachten op het moment dat de terugverplaatsing kon beginnen.

Uitleg VTC door detachement Litouwen
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moeilijk. Tijdens de verkenning leek de TT
gepositioneerd op een container de beste
mogelijkheid te bieden voor een LOS. Uiteindelijk bleek dat op onze minst favoriete
locatie van de verkenning de verbinding het
beste was.
Een draagbaar SATCOM systeem, zoals
SWEDISH of RBGAN zou grote voordelen
bieden in het vinden van een geschikte locatie in de stad. Een TT biedt in de stad niet
de juiste mogelijkheden en flexibiliteit. Een
van de beste oplossingen om de LOS te verbeteren zou zijn om de schotel op het dak
te plaatsen.
We moeten proberen slim gebruik te maken
van technieken zoals wireless, Skype en tablets. Het gebruik van deze technieken betekent een meer flexibele en bekende werkomgeving voor de klanten. Klanten raken
hier ook steeds meer aan gewend. De verwachting is dan zeer begrijpelijk: als het thuis
kan, moet het hier ook kunnen.
Er zijn heel veel verschillende initiatieven
om internationale samenwerking aan te
gaan: SMART DEFENCE is een van de
(nieuwere) uitdrukkingen op dat gebied.
Internationale samenwerking is al bijna een
voorwaarde voor inzet en oefeningen. Train
as you fight betekent dan ook dat het werken
met andere culturen deel moet uitmaken van
training. Taalvaardigheid en cultureel bewustzijn zijn van essentieel belang om effectief te zijn in internationale samenwerking. Tijdens de oefening Baltic Host was
de voortdurende binationale samenwerking
binnen het CISBn van grote waarde. Internationale samenwerking begint dan niet op
de oefening maar is dan al vanzelfsprekend.

Distinguished Visitors Day in Tartu

Alle voertuigen weer op de ferry bij de terugverplaatsing

Op 5 juli om 07:00 uur begon de terugplaatsing. Deze ging van Tartu naar Riga. Van
Riga ging de colonne richting Ventspils.
Daar zijn we weer op de boot gestapt en na
een trip van 26 uur waren we in Travemünde. Op zaterdag 7 juli hebben we de terugverplaatsing van Travemünde naar Eibergen
en Garderen gedaan. Uiteindelijk waren we
die zaterdagavond weer terug in Eibergen.

informatie te delen over de ervaring die is
opgedaan tijdens de oefening. Ik zal ter afsluiting dit doen door een aantal punten te
benoemen en deze open te laten voor discussie.
De kennis over elektriciteitsvoorziening is
essentieel. Want no power, no CIS, no Mission. Het behouden en uitbreiden van kennis
over dit aspect is dus van groot belang.

AFSLUITING

Het plannen van een locatie voor een Tactical Trailer in een stedelijke omgeving is erg

Het belangrijkste doel van dit artikel is om
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De ondersteuning Baltic Host 2012 was
voor het CISBn een geslaagde oefening. De
geleverde CIS heeft aan het oogmerk van de
commandant voldaan. Heel belangrijk voor
het bataljon is de ervaring die is opgedaan
tijdens deployment/redeployment en het
werken met detachementen. Training en
ervaring in ontplooien over grotere afstanden is essentieel voor een expeditionaire
krijgsmacht. De oefening bood hier volop
gelegenheid toe.
De oefening was ook een goede gelegenheid
om de Nederlandse en Duitse CIS gemeenschap te presenteren en positioneren. De
HNs en 1 GNC waren positief over de CISondersteuning, omdat deze ondersteuning
van de informatieuitwisseling van toegevoegde waarde was voor de doelstellingen
van de oefening.
Ik hoop dat dit verhaal collega’s inspireert
om te schrijven over hun ervaringen tijdens
inzet en oefeningen. Hierdoor kunnen we
van elkaar leren en helpen wij elkaar beter te
worden.
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