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Van 18 tot 27 juni 2012 heeft 101 CISbat voor de tweede maal deelgenomen aan
de oefening Africa Endeavor (AE). De editie Africa Endeavor 2012 (AE2012)
vond plaats op de Douala Naval Base in Kameroen. In totaal hebben tweeëndertig Afrikaanse landen en afgevaardigden vanuit Noord Amerika (U.S., Canada),
Europa (Nederland) en internationale organisaties (NATO, EU) deelgenomen aan
deze oefening. 101 CISbat heeft voor deze oefening een delegatie afgevaardigd
met als sterkte 1/5/3. In dit artikel zal kap Michel Brehen u inzicht verschaffen
over de inhoud van AE2012 en de activiteiten die ontplooid zijn door de Nederlandse delegatie.
AFRICA ENDEAVOR is an annual, US
government–sponsored Command, Control, Communications and Computer
(C4) integration exercise that achieves
interoperability between U.S., African
Union, NGO, and partner nations C4
equipment. The AFRICA ENDEAVOR
exercise comes together over the course of
three conferences hosted by participant
countries throughout the year, culminating in the final two-week exercise. Partner
nations bring their own equipment to the
exercise and the through a series of training
courses, testing, and implementation,
learn to build joint networks that give the
capability to respond quickly in the event
of disaster relief, African Standby Force
deployments, or humanitarian missions.
Mission and Objectives AFRICA ENDEAVOR 2012
Mission
Conduct a Command Post Exercise
(CPX) to build capacity to deploy African
Standby Forces in support of Humanitarian Assistance, Disaster Relief, and Peace
and Security Operations.
Objectives
- Build Personal and Professional Relationships among African Endeavor Participants – Human Interoperability
- Perform targeted technical interoperability testing of C3 systems – Technical
Interoperability
- Shape Strategic / Operational / Tactical Communications Tactics, Techniques and Standard Operating Procedures (TTPs/SOPs), through interoperability testing and validation –
Procedural Interoperability
- Incorporate maritime operations into
exercise
- Expand to include African Partner
Public Affairs and Intelligence Personnel participation
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3 continenten bij
verbindingsoefening Africa
Endeavour

Meer dan 30 Afrikaanse landen, de Verenigde Staten, Canada en Nederland deden
mee aan de verbindingsoefening Africa Endeavour in Douala, Kameroen. Doel van AE
is het standaardiseren van de commandovoering en de verbindingen (C2) bij de
krijgsmachtdelen van de deelnemende landen.
Africa Endeavour is een jaarlijks terugkerende oefening op het Afrikaanse continent,
onder leiding van US Africa Command. Ooit
begonnen als een eenvoudige verbindingsoefening, is Africa Endeavour inmiddels
uitgegroeid tot een grote oefening waarbij
4 regionale brigadehoofdkwartieren een
denkbeeldige crisis het hoofd moeten bieden.
Natuurramp
Een 12-koppige delegatie van 101 Communicatie en Informatie Systemenbataljon (101
CISbat) van de Koninklijke Landmacht geeft
in Douala, samen met Amerikaans en Canadees CIS-personeel, les aan de Afrikaanse
deelnemers. Ook steken de Nederlandse
deelnemers veel op van de diverse Afrikaanse ervaringsdeskundigen.
Volgens het scenario is een deel van Afrika
getroffen door een natuurramp en om de
hulpverlening te stroomlijnen, is een degelijke C2-structuur noodzakelijk. De deelnemende Afrikaanse militairen worden in een
aantal lessen naar een gelijk niveau getild.
Dat is geen eenvoudige exercitie vanwege
de taalbarrière. Omdat Engels en Frans de
voertaal zijn, speelt het Canadese leger een
belangrijke rol.
Voorlichters
Daarnaast staat een grote groep Amerikaanse, Canadese en Nederlandse voorlichters
hun 14 Afrikaanse vakgenoten bij, omdat
Africa Endeavour niet alleen in Kameroen,
maar op het hele continent in de belangstelling staat.

FASERING AFRICA ENDEAVOR
2012

AE2012 was opgedeeld in drie fases. De
eerste fase was de Technical Training, de
tweede fase was de Network Set-up en de
laatste fase was de Scenario Execution. In
dit artikel zal ik per fase ingaan op de inhoud
van desbetreffende fase en de inbreng van
de Nederlandse delegatie.

TECHNICAL TRAINING

Het doel van deze fase was het verzorgen
van training aan de Afrikaanse militairen op
hun eigen communicatie- en informatiesystemen. Het was belangrijk dat deze training
gegeven werd door Afrikaanse instructeurs,
dit past in de filosofie van USAFRICOM
African Led Training. De training working
group was verantwoordelijk voor het voorbereiden van deze noodzakelijke training
omdat de opgedane kennis benodigd was
voor de volgende twee fases. Het team van
101 CISbat heeft geparticipeerd in deze
working group. Naast de Nederlandse participatie waren Canadezen en Amerikaanse
militairen lid van deze working group. Samen
met de Afrikaanse partners heeft deze working group een CIS-training uitgevoerd die
tweeënhalve dag heeft geduurd. De lessen
waren onderverdeeld in twee thema’s, namelijk Single Channel Radio (SCR) en Data
Networks. Bij de SCR lessen is dieper ingegaan op antennetheorie, bouwen van antennes en spraakprocedures en bij Data Networks is dieper ingegaan op netwerkfundamenten en server installatie. De uiteindelijke output van de training working group
is vierenzestig uur instructie in het Engels
en het Frans waarbij tweeëntwintig onderwerpen zijn behandeld op het gebied van
SCR en Data Networks. In totaal hebben
zesentachtig Afrikaanse militairen instructie
ontvangen. Om het effect van de training te
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state van de eenheden.
Tijdens de CPX heeft het team van 101 CISbat opgetreden als observer trainer (OT)
voor de Afrikaanse bataljons. In deze rol
verzorgden zij de injects voor de Afrikaanse
bataljons. Daarnaast waren zij verantwoordelijk voor het bewaken dat de bataljons
tijdig de reports en returns verzonden aan
hun hogere niveau, de brigadehoofdkwartieren. Aan het eind van de dag waren zij
verantwoordelijk voor de After Action Review met de leden van de bataljonsstaven.
Voor de meeste deelnemers van 101 CISbat
was dit een unieke ervaring omdat zij nog
nooit eerder in deze hoedanigheid hadden
geacteerd. Desondanks zijn zij perfect in
staat geweest om de gewenste rol te vervullen en de CPX mede daardoor te laten slagen.

VOORBEREIDINGEN AE 2013

Praktijkles antennebouwen

meten is aan het eind van elke les een niveaumeting uitgevoerd. Gemiddeld is over
alle lessen een score behaald van zesentachtig procent van de vragen correct beantwoord.

NETWORK SET-UP

Het doel van deze fase was het ontplooien
van het communicatienetwerk benodigd
voor de uitvoering van het bedachte scenario. De Afrikaanse landen zijn op te delen in
vier economische regio’s op het Afrikaanse
continent (ECOWAS, ECCAS, SADC en
EASF)1. Deze vier verschillende economische regio’s hadden de opdracht om een
command and control omgeving te simuleren voor een brigadehoofdkwartier met
daaronder drie bataljons. De brigadehoofdkwartieren stonden in contact met het Peace
and Security Operational Center (PSOC)
van de Afrikaanse Unie (AU). De brigades

C2 omgeving van de Afrikaanse bataljons
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en bataljons waren uitgerust met een Local
Area Network en een aantal radio’s om de
communicatie met hoger en lager niveau te
kunnen garanderen. Het team van 101 CISbat heeft in deze fase vooral advies gegeven
tijdens de ontplooiing van het netwerk. Tijdens deze fase is tevens de interoperabiliteit
getest tussen de verschillende communicatie- en informatiesystemen van de Afrikaanse krijgsmachten.

SCENARIO EXECUTION

De laatste fase van AE2012 was het uitvoeren van een command post excercise (CPX)
waarbij het ontplooide communicatienetwerk randvoorwaardelijk was. In de aanloop
van deze fase is door de scenario working
group de dagen voorafgaande aan de CPX
een warm start gecreëerd. Dit is gerealiseerd
door het uitgeven van een aantal oporders
en alle deelnemers te briefen over de start

In september 2012 heeft de Concept Development Conference (CDC) voor Africa Endeavor 2013 (AE2013) plaatsgevonden in
Stuttgart Duitsland. Het doel van deze conferentie was het vaststellen van het oefenschema en de daarbij behorende oefendoelen voor AE2013. Namens 101 CISbat heb
ik aan deze conferentie deelgenomen met
als doel de inbreng van 101 CISbat voor
AE2013 vast te stellen. De oefening AE2013
gaat in augustus 2013 plaatsvinden in Zambia. Om de nodige voorbereidingen te treffen voor deze oefening vinden in de aanloop
twee planningconferenties plaats. 101 CISbat neemt met een delegatie deel aan deze
planningsconferenties. In 2013 gaat 101
CISbat voor het derde jaar op rij de benodigde expertise voor Africa Endeavor leveren
en mede door de Nederlandse bijdrage het
succes van voorgaande edities proberen te
prolongeren.

Working group CIS training
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