SCHOOL VERBINDINGSDIENST
SYLLABUS INSTRUCTEUR GLASVEZEL UITGEREIKT
Op 12 december 2012 heeft de uitreiking plaatsgevonden van het eerste exemplaar
van de geactualiseerde syllabus ‘instructeur glasvezel’ aan de School Verbindingsdienst door de heer Ivar Koren van Diamond Kimberlit. Hiermee beschikt de
School Verbindingsdienst over een syllabus waarmee ook de Diamond Kimberlit
productinnovaties van 2013 zijn betrokken. Deze syllabus is een tastbaar voorbeeld
van de samenwerking tussen de School Verbindingsdienst en Diamond Kimberlit
en is daarnaast een eigentijds voorbeeld van hoe Defensie en het bedrijfsleven
kunnen samenwerken, ook bij opleiden.

WAT VOORAFGING

Op maandag 28 november 2011 zijn de
eerste certificaten ‘instructeur glasvezel’ uitgereikt door de heer Ivar Koren van Diamond Kimberlit. Intercom 2012-1 berichtte daar over.
Om de introductie van competenties op het
gebied glasvezel-indoorbekabeling bij de
Verbindingsdienst zo goed mogelijk te doen
zijn door de leverancier van deze leeromgeving, Diamond Kimberlit, vier kerninstructeurs vanuit de BPV-ondersteuningsgroep
opgeleid tot instructeur. In een zevendaagse cursus ‘School Verbindingsdienst’ hebben zij vier modulen gevolgd en afgesloten
met een examen. Om dat ze voor alle mo-

dulen geslaagd zijn ontvingen zij het certificaat:
- Basiskennis glasvezeltechniek,
- Meten van glasvezelbekabeling,
- Lassen van glasvezelbekabeling en
- Fusielassen van glasvezelconnectoren.

PRODUCT-INNOVATIE 2013

Diamond combineert met haar ZEUS D50
fusion splicer niet alleen eenvoud en flexibiliteit voor de installatie, de ombouw en reparatie voor alle glasvezelkabels, maar biedt
ook complete training- en certificeringsmogelijkheden zoals Train de Trainer op het
gebied van glasvezel voor de defensie-onderdelen.

Per 1 maart 2013 is het mogelijk geworden
met de bestaande ZEUS kit en de ZEUS
D50 kit een Expanded Beam Connector van
het TITAAN glasvezelhaspel in het werkveld
of uitzendgebied zelf ter plaatsen te gaan
vervangen door middel van de Diamond
X-Beam OLC Field Repair.
Met de komst van de Diamond Fan-Out
kits kan een loose tube of tactical glasvezelkabel worden voorzien van een fan-out tubing waarmee ruimte en kosten worden
bespaard in de shelters en compounds. Door
het installatiegemak ontstaat een grote flexibiliteit voor het aansluiten van netwerkapparatuur met ST, LC of SC connectoren.
De ZEUS D50 en de upgrades naar de
nieuwe generatie Fusion Crocodile zijn aangeschaft door de School Verbindingsdienst
(OTC Manoeuvre) en het Opleidings- en
Trainingscentrum Logistiek van de Koninklijke Landmacht en de CIS van de Koninklijke Luchtmacht. Verder beschikken alle
ZEUS en nieuwe ZEUS D50 materialen
over zogenaamde Nato Stock Numbers.
Het Marinebedrijf Den Helder divisie Optronica heeft in 2012 van Diamond Zwitserland de licentie verkregen om de ZEUS
kits te kunnen repareren en te onderhouden
voor alle krijgsmachtdelen. Verder beschikken zij over de door Diamond aangeleverde
referentie-opstellingen om Optical timedomain reflectometers (OTDR) en Optical
Powermeters te kunnen kalibreren volgens
de geldende International Electro technical
Commission (IEC) standaarden.

Diamond X-Beam

BRONNEN:
De heer Ivar Koren: I.Koren@diamondkimberlit.nl
De heer Ivar Koren (Diamond Kimberlit) reikt de syllabus ‘instructeur glasvezel’ uit aan lkol Jaap de Feiter (School
Verbindingsdienst) en maj Erik Asschert (Expertise Centrum C2 Ondersteuning voorheen Kenniscentrum) en lkol

http://www.youtube.com/user/
DiamondSwitzerland?feature=mhee

Edwin Saiboo (Staf CLAS).
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