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GEORGANISEERD DOOR MADISON GURKHA

14 mei 2013 | De Reehorst in Ede

Black Hat Sessions XI
Dit jaar organiseert Madison Gurkha alweer de 11e editie
van de inmiddels befaamde Black Hat Sessions. Het
thema dit jaar is: Cyber...Security. Het woord ‘cyber’ kent
nogal wat achtervoegsels, waarmee zaken uit het echte
leven te verplaatsen zijn naar de digitale wereld. Denk
bijvoorbeeld aan cyberpesten, cybersex, cyberpunk en
meer on-topic voor de Black Hat Sessions vooral ook aan
cyberwarfare, cyberterrorisme en cybercrime.

r
c. .y. SbECe
URITY
#bhspartXI

SPREKERS
Met trots presenteert Madison Gurkha voor de Black Hat Sessions Part XI prominente sprekers die zeer goed aansluiten bij
het thema Cyber…Security.
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INFORMATIE
De Black Hat Sessions Part XI: Cyber…Security vindt plaats op dinsdag 14 mei 2013 bij Hotel en Congrescentrum De
Reehorst te Ede. Het programma start om 09.25 uur en duurt tot 16.40 uur. Aansluitend wordt nog een borrel georganiseerd.
Registratie is mogelijk vanaf 08.30 uur. Meer informatie over het congres is te vinden op: www.blackhatsessions.com.

REGISTREER NU!
Speciaal voor lezers van het VOV magazine Intercom geldt een aantrekkelijke korting van 35 euro. Zo betaalt
u i.p.v. 265 euro maar 230 euro excl. BTW per persoon. Via het inschrijfformulier Via het inschrijfformulier op
www.blackhatsessions.com kunt u de kortingscode BHSVOV-14m opgeven en de korting wordt tijdens het
afrekenproces automatisch verwerkt.
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Lkol b.d. Dolf Helms en kap b.d. Wouter Hoekman treden terug als redactielid van Intercom.
Beiden hebben een langdurige staat van dienst van meer dan 10 jaar. Respect voor jullie
jarenlange en zeer gewaardeerde bijdrage aan Intercom. Bedankt.
In de persoon van tlnt Remke Postma, winnaar van de Breinbreker, verwacht ik een waardig
opvolger van Wouter te hebben gevonden. Remke welkom aan boord.

REORGANISATIE CIS EENHEDEN

Diverse CLAS eenheden maken in de komende maanden een transitie naar een nieuwe organisatie. In deze Intercom ruime aandacht voor de transitie van 101 CIS bataljon en voor
de transitie van CISBN 1 (GE/NL) Corps. In het artikel ‘Gereedstellen Verbindingsdienst’
wordt uiteengezet wat het Generieke Gereedstellen voor CLAS eenheden inhoudt en wat
dat specifiek voor de Verbindingsdienst betekent. Hiermee is de drieluik ‘reorganisatie CIS
eenheden’ compleet.

MIJN VISIE

De aanschaf van iPads wordt belangrijker gevonden dan het op orde krijgen van een goede
en veilige operationele infrastructuur. Een iPad is sexy; een goed werkend systeem niet.
Het succes van de reorganisatie van de CIS eenheden valt of staat met het op orde krijgen
van de instandhouding van een goed werkend systeem: de goede en veilige operationele
infrastructuur.
„Eine Operation ohne Schwerpunkt ist wie ein Mann ohne Charakter”.
- Veldmaarschalk Paul von Hindenburg Met de reorganisatie van de CIS eenheden is de vaste 1 op 1 koppeling tussen operator en
systeem losgelaten. Dat is een noodzakelijke en gedurfde operatie, die veel vergt van het
personeel. De Koninklijke Landmacht zet dan ook zwaar in op mbo 3 en 4 ICT/CIS opgeleide soldaten, korporaals en sergeanten van de Verbindingsdienst.
Tegen die achtergrond is het ontwrichtend voor het welslagen van de operatie dat de materiele instandhouding anno 2013 zo ver achterblijft.
De Defensie ICT/CIS instandhouders wil ik het volgende meegeven: denk goed na over
uw zwaartepunt, toon karakter en breng eerst de goede en veilige operationele infrastructuur op orde.

NOG MEER IN DEZE INTERCOM

Deze Intercom neemt u mee naar Afrika, naar de Baltische landen en naar Afghanistan.
Zeven civiele partners dragen bij aan deze Intercom. Kennis delen is ook civiel militaire
samenwerking.
Dan nog een primeur: de samenwerking met AFCEA heeft vorm gekregen. Ik wil op voorhand iedereen bedanken, die daar een bijdrage aan heeft geleverd.
Veel leesplezier.
Lkol Edwin Saiboo
Hoofdredacteur

john.akkerman@greenpaper-association.com
Gsm: 06-53569550
Member of the European
Military Press Association
❖
Profileren in de vorm van publiceren en
participeren, kan niet automatisch de voorkeur
bij verwerving inhouden.
ISSN: 1383-0473
PEFC gecertificeerd
Dit product komt uit
duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen
PEFC/30-31-310

www.pefc.org

INTERCOM 2013-1

3

BIG DATA

TRANSFORMS

SECURITY

Defend with confidence.
EMC2, EMC, RSA, the RSA logo, and the EMC logo are registered trademarks or trademarks of EMC Corporation
in the United States and other countries. © Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

IN DIT NUMMER
15 REORGANISATIE 101 CIS BATALJON
C2 Ondersteunende pelotons, dat is slechts een van de concrete nieuwe elementen
in de organisatie van 101 CIS Bataljon. De weg naar hofleverancier van Operationele Ondersteuning CIS is echter nog lang, maar de tijd van visieloos ‘uitzendbureau’
ligt achter ons. De balans tussen ervaren en onervaren personeel blijft een kwetsbaar
punt.

21 REORGANISATIE CISBN 1 (GE/NL) CORPS
Van alles wat minder met behoud van het goede. Geen visieloze verjonging onder
het juk van een rigide toepassing van de NUMERUS FIXUS. De gevonden balans
tussen ervaren en onervaren personeel is in evenwicht. De al bijna 20 jaar durende
Duits-Nederlands CIS samenwerking is op de proef gesteld, maar kan een stootje
hebben.
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J6 PTG: EEN VEELZIJDIGE UITDAGING
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27 GEREEDSTELLING VERBINDINGSDIENST
De nieuwe CLAS methode van het gereedstellen en de CLAS organisatie van dat
gereedstellen werkt door naar het specifieke gereedstellen van de Verbindingsdienst.
Het structureel en methodisch geïntegreerd oefenen met de manoeuvrebataljons
wordt het uitgangspunt. Dat had 12 jaar geleden bij de invoer van de C2 Ondersteunende organisatie al gemoeten. Wijsheid achteraf.

38 NOODCOMMUNICATIEVOORZIENING
Noodnet 2.0 is de communicatiedrager voor de gehele veiligheidssector. Op het
gebied van de Noodcommunicatievoorziening kunnen Defensie en publiek private
partners elkaar aanvullen. Ieder voor zich of een aanleiding voor verbreding en verdieping van de civiel-militaire samenwerking?

50 J6 PTG: EEN VEELZIJDIGE UITDAGING
De 1 (NLD) Police Training Group (rotatie 3) in Kunduz bleek in veel opzichten en
ook op het gebied van CIS een veelzijdige uitdaging. Kapitein der Mariniers Gijs
Woestenburg neemt u mee naar de werkelijkheid van de J6 in Kunduz. QPO.
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Command & Control-experimenten tijdens Purple Nectar 2012 door lkol
Duco Brongers
Mobile Devices: Defensie kan er niet omheen! door de heer De Pruyssenaere sstt (CGI) et al
Configuring Battalion File Server door Captain (US Army) Matthew Sherburne
I love the smell of Cloud in the Morning door de heer Dyon Dohmen
(NetApp) et al
Enabling Cyber Resilience for the Defense Enterprise door de heer Mo
Cashman (McAfee)
Exercise Baltic Host 2012 door elnt D.W. de Leeuw
Africa Endeavor 2012 door kap M. Brehen
Multi Touch Tables best modern, maar: de toekomst is aan aanwijsschermen
Intercom Awards 2011 en 2012
School Verbindingsdienst: Syllabus instructeur glasvezel uitgereikt
Beëdiging in het centrum van Amersfoort door regimentsadjudant Bert Oost

Omslag- en inzetfoto’s (met dank aan kap b.d. A.J.J. Buitendam, kap b.d. H. Meijers, de heer
G. Wieringa en de heer R. van der Eijk):
Commando-overdracht 101 CIS bataljon van lkol Detlev Simons aan lkol Rob Miedema
Commando-overdracht 102 EOV compagnie van maj Ruud Daniels aan maj Hans Verboom
Commando-overdracht School Verbindingsdienst van lkol Jaap de Feiter aan lkol Fred Sijnhorst
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Design Sagem: Alain Gouez, Béatrice Nault - © A. Paringaux - 2012
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Sagem advanced warfighter solutions
Imagine a complete warfighter system for your troops and field tested by them. A human-centric, open, scalable system that keeps
pace with your evolving needs, systems and services. Sagem gives you the tailored warfighter solutions you need, with full support
from concept to deployment. Sagem is the prime contractor for the FELIN soldier modernization program, combat proven, and a major
partner in the United Kingdom (FIST) and Switzerland (IMESS) programs. When you want to enhance your combat force, you can rely
on powerful, proven solutions from Sagem. www.sagem-ds.com
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HAMERSTUK
Zoals u heeft gemerkt, heeft het laatste
nummer van 2012 u pas begin 2013 bereikt. Dat was het themanummer over
de toekomst van draadloze transmissie.
Ik heb positieve reacties gekregen van
een aantal leden van de VID dat ook
zij deze keer de Intercom toegestuurd
hebben gekregen. Je merkt dat in deze
digitale tijd met smart phones en tablets
er nog steeds ruimte is voor – om niet
te zeggen behoefte is aan – een fysiek
blad waar mensen ‘ouderwets’ in kunnen bladeren. Zeker wanneer dat blad
de kwaliteit heeft van onze Intercom,
daar zijn veel verenigingen jaloers op.
Vorig jaar is voor Defensie een erg druk jaar
geweest met het uitwerken van vele plannen
die invulling moeten geven aan de Beleidsbrief van 2011. Die plannen zijn voor een
groot deel gereed en 2013 moet in het teken
staan van de feitelijke uitvoering; veelal in
de vorm van reorganisaties. Ook voor 101
CISbat en het binationale CIS Bn van 1 GNC
zijn de reorganisatieplannen definitief gemaakt en getekend door Commandant
Landstrijdkrachten. De vervolgstap is het
overleg met ‘de vakbonden’, maar zoals u
mogelijk weet, was het overleg door de bonden stil gelegd, vanwege de discussies over
de compensatie van de gevolgen van de Wet
Uniformering Loonbegrip. Dat stil leggen
raakt alle reorganisaties, dus ook die van onze
CIS eenheden. De dag voor het schrijven
van dit hamerstuk kwam het bericht van de
minister dat het overleg tussen het Ministerie van Defensie en de centrales voor overheidspersoneel woensdag 6 maart verder
gaat. Zodra er overeenstemming is en de
bonden groen licht geven, kan de feitelijke
reorganisatie uitgevoerd worden.

LEEUWENHART

In het nog korte nieuwe jaar zijn er al wel
diverse bijeenkomsten geweest. De eerste
was op 31 januari, de Leeuwenhart bijeenkomst. Dat is een bijeenkomst die het Regiment organiseert voor iedereen die het Regiment actief ondersteunt. Voornamelijk de
vrijwilligers die op enigerlei wijze iets doen
voor het Regiment, bijvoorbeeld de medewerkers van ons museum, de mensen die de
website bijhouden, de marketentsters en nog
velen meer.

VALENTIJNS SOCIAL

Zelf hebben we de jaarlijkse Social gehad,
die op of rond 18 februari wordt gehouden.
Die is in het leven geroepen door de vereni-
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ging toen het Verbindingsbal kwam te vervallen. Dit is ook het
evenement waarbij u, gratis, uw partner mag meenemen. Omdat dit jaar de
social op Valentijnsdag 14
februari werd gehouden,
hebben alle dames een
kleine attentie meegekregen van de vereniging.
Het aantal partners deze
keer was al hoger dan vorig
jaar (zelfs verdubbeld),
maar van mij mag het aantal partners groeien naar
100%.

VERJAARDAG
VERBINDINGSDIENST

De viering van de 139e
verjaardag van de Verbindingsdienst op 18 februari in Amersfoort, georganiseerd door ons Regiment
was een drukke dag.
In de ochtend de 1e Algemene Ledenvergadering
van onze Vereniging van
Veteranen en Post-actieven van het Regiment Verbindingstroepen (de VVPRV) gehouden, onder leiding van het interim bestuur. Tijdens deze vergadering is uit de
beschikbare kandidaten het nieuwe bestuur
gekozen. De voorzitter is qualitate qua de
Regimentscommandant.

HISTORISCHE COLLECTIE

Voorafgaand aan het buitengewone regiments appel is door de Wapenoudste bgen
Theo Ent het naambord van de Historische
Collectie Verbindingsdienst onthuld op de
gevel van de nieuwe locatie, gebouw C op
de Bernhardkazerne.
Daarnaast heeft op 17 januari de vicevoorzitter, kolonel Toine Visser, namens de vereniging deelgenomen aan de vergadering van
de Raad van Toezicht Stichting Museum
Verbindingsdienst.

VOORJAARSSYMPOSIUM

Defensie heeft drie hoofdtaken. Een daarvan
is nationale inzet. Kenmerken zijn dat die
zich afspelen op nationaal grondgebied en
dat die onder leiding staan van de civiele
autoriteiten. Defensie is dus niet “in the
lead” en dat is soms even wennen., hoewel
we in een operationele setting ook spreken

over supported en supporting commands.
De krijgsmacht wordt vaak ingezet en het
aantal aanvragen groeit nog steeds, naar
mate de civiele autoriteiten ervaren wat wij
voor ze kunnen betekenen. Een van de meer
bekende vormen is explosieven opruiming
en het verlenen van bijstand bij bijvoorbeeld
gijzelingen, al komt dat laatste gelukkig weinig meer voor. Een groeiend gebied is de
inzet ten behoeve van strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Steeds vaker lezen
we dat de landmacht assistentie verleent aan
de politie en/of de FIOD bij het doorzoeken
van woningen en complexen. Maar ook de
verbindingsdienst draagt haar steentje bij.
Dat is de reden waarom die nationale inzet
het onderwerp van ons voorjaarssymposium
is. We hebben een aantal gerenommeerde
sprekers bereid gevonden om hun ideeën,
kennis en ervaringen met ons te delen, waaronder de Commandant Landstrijdkrachten,
Luitenant-generaal M.C. de Kruif.
Al met al kunnen we terugkijken op zeer
inspirerende sprekers en een bijzonder geslaagd voorjaarssymposium.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
7
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Saturnus®: uw applicatie voor veilige digitale dataopslag in de cloud
Saturnus® vercijfert uw vertrouwelijke documenten en maakt ze op een
veilige manier toegankelijk. Altijd en overal: op kantoor, op reis en in het veld.
Saturnus® biedt u

Vraag een demonstratie aan!

•

Data privacy: veilig verzenden, delen en opslaan
(ook in de cloud) van uw documenten

Neem contact op en wij geven u graag
een demonstratie.

•

Vercijferde beveiliging: uw digitale documenten
zijn beveiligd tegen diefstal, omdat deze vercijferd
zijn vóór ze uw apparaat, PC, laptop, tablet of
mobiele telefoon verlaten
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5656 AE Eindhoven
E-mail: sales@intrinsic-id.com
Telefoon: +31 40 851 90 20

•

Bescherming tegen cyberaanval:
opgeslagen data in een publieke cloud is
beschermd, zelfs wanneer de cloud wordt
aangevallen

•

Compatibiliteit: Saturnus® werkt met een publieke
cloud, bijv. Dropbox en het draait op Windows en
Android systemen

•

Flexibiliteit: Saturnus® kan worden ingezet voor
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Alvast zien hoe Saturnus® werkt?
Bekijk de Saturnus® productvideo op:
www.intrinsic-id.com/saturnus
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COLUMN VERSLAG MWC 2013
Ir. Teus van der Plaat, IVENT Research en Innovatie Centrum
Dit jaar was het Mobile World Congress (MWC) weer groter dan ooit. Bezochten
vorig jaar 60.000 mensen het congres en de expositie, dit jaar waren het er 70.000
die het congres in Barcelona bezochten. Ondanks de recessie in West-Europa waren
er meer bezoekers en Teus was een van die bezoekers. Al snel is duidelijk waar
dit door wordt veroorzaakt; de groei van mobiele communicatie in Azië, Latijns
Amerika en Afrika is enorm. Veel groter dan in West-Europa, waar de markt verzadigingsverschijnselen heeft. Immers, bijna iedereen is daar al mobiel bereikbaar.
Aangezien er honderden lezingen werden gegeven en er in 8 hallen meer dan 1500
leveranciers aanwezig waren, is het onmogelijk een compleet beeld te geven van het
MWC. Daarom belicht ik in willekeurige volgorde een aantal onderwerpen die voor
Defensie interessant zijn en een paar globale ontwikkelingen die zijn opgevallen.

WEBOS

MOBIELE OPERATING SYSTEMS

Zoals altijd schitterde Apple door zijn afwezigheid op de beurs. Het bedrijf was
echter indirect in vele facetten aanwezig,
omdat iedereen in presentaties en andere
uitingen onmiddellijk refereert naar het
grote marktaandeel dat Apple heeft. Veel
ontwikkelaars van applicaties ontwikkelen
eerst voor het IOS-platform en daarna voor
Android. Een toenemend aantal ontwikkelaars ontwikkelt overigens uitsluitend voor
Apple en Samsung. Samsung is de grootste
in het gebruik van het Androidplatform en
concurreert hevig met Apple in de strijd wie
de grootste smartphone vendor is. Samen
beheersen Apple en Samsung een groot deel
van de markt.
Op zich is Android qua aantallen veruit het
grootste mobiele operating system, want 3
van de 4 verkochte smartphones gebruikt
het Androidplatform.

Omdat het aandeel van Android op de markt
steeds groter wordt, is er een aantal nieuwe
(op Linux gebaseerde) mobiele operating
systems aangekondigd.
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WebOS ven Firefox trok veel aandacht op het
congres. Het is aangekondigd als een browser only based operating system en wordt
gesupport op 4 handsets door inmiddels 22
operators. Het is gebaseerd op het principe
dat alle applicaties het HTML5-platform gebruiken. De operators brengen telefoons uit
met een aantal standaard applicaties en daarnaast is via internet elke HTML5 gebaseerde
applicatie benaderbaar. Na een uitgebreide
toelichting op de stand van Firefox werd duidelijk dat dit WebOS vooral bedoeld is voor
de “emerging” markets. Men wil vooral zeer
goedkope smartphones maken die weinig resources vragen. China Mobile komt ook met
een operating system, genaamd Tizen, dat
ook op Linux is gebaseerd.

UBUNTU OP SMARTPHONE EN
TABLET

De andere grote annoncering die werd gedaan, was de aankondiging van Canonical
die een nieuwe versie van Ubuntu aankondigde. Het bijzondere hiervan is dat met 1
software image op alle platformen gewerkt
kan worden. Door Mark Shuttlewood, de
oprichter, werd verteld dat Ubuntu inmiddels het belangrijkste operating system is
van de Amazon, de Rackspace, de Salesforce.com. Ook de Linux-faciliteit in Azure
van Microsoft maakt gebruik van Ubuntu.
Daarnaast draaien applicaties als Dropbox,
Facebook en Twitter op Ubuntu.
Ubuntu wordt daarnaast gedraaid (onder
water) bij veel set top boxen die de tv’s aansturen en uiteraard op de desktop. Zo heeft
het Braziliaanse leger en de Franse gendarmerie beiden meer dan 60.000 desktops in
gebruik die met Ubuntu draaien. De aankondiging bestond eruit dat men nu ook een
mobiele versie uitbrengt die een alternatief
voor Android moet vormen. Op de smartphone kunnen hierdoor ook alle desktopapplicaties gedraaid worden naast de normale
smartphone-applicaties. Ubuntu is wereldwijd het meest gebruikte operating system

voor developers. Men gokt erop dat deze
developers ook gaan ontwikkelen voor het
Ubuntu-platform. Men gaat nadrukkelijk
geen emulator maken voor Android, zoals
Blackberry en anderen het doen, maar men
wil dat de developers zelf kiezen voor het
platform. Het kost overigens zeer weinig
moeite om een Androidapplicatie om te zetten, maar men moet er wel wat voor doen.
Er was een grote stand van Nokia waarop
Windows 8 groot aanwezig was, maar de
CEO van Nokia baarde vooral opzien door
het aankondigen van een Nokia-telefoon
voor de opkomende markten van 15 dollar.
Deze telefoon draait echter geen Windows
8. Nokia profileert zich vooral als een maker
van massa ‘s goedkope telefoons. In hoeverre
Windows 8 een succes wordt, is de vraag.
Men hoort gemixte berichten in positieve
en negatieve zin.
Blackberry schitterde dit jaar door afwezigheid op de MWC. Door de annoncering van
KNOX van Samsung wordt de dreiging voor
Blackberry groot. Dit wordt verderop toegelicht.
Concluderend kan dus gesteld worden dat
IOS en Android nog steeds het leeuwendeel
van de operating systems vormen op mobiele
telefoons, maar dat er van meerdere kanten
geprobeerd wordt vooral het Android-platform aan te vallen met een low end open
source operating system voor zeer goedkope
smartphones (Web OS), de Chinezen een
eigen Linuxvariant (Tizen) introduceren en
ten slotte het meest developer friendly operating system dat op desktop, laptop, Thin Client, tv en smartphone gebruikt kan worden
door Ubuntu. De toekomst van Windows 8
en Blackberry is ongewis, de markt is echter
zeer groot en wordt nog steeds groter, dus
er is mogelijk ruimte voor meerdere partijen.

BEVEILIGING VAN
SMARTPHONES

Op het congres en in de stands was te zien
en horen dat er een grote behoefte is om
het fenomeen BYOD (Bring Your Own Device), CYOD (Choose Your Own Device)
en de scheiding van zakelijk en privé op een
smartphone voldoende veilig aan te kunnen
bieden. Elk bedrijf dat security belangrijk
vindt, zowel in de overheid als de commerciële sector is hiernaar op zoek. Voor mij was
de grote verrassing dat er grote vorderingen
in aanbod zijn op dit gebied.

MOBILE DEVICE MANAGEMENT
AIRWATCH

Allereerst is er de razendsnelle opkomst van
9
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het bedrijf Airwatch. Dit bedrijf is afgelopen jaar gegroeid van 500 medewerkers naar
1200 en krijgt er momenteel 600 klanten
per maand bij. Zeer recent zijn volgens het
bedrijf het Pentagon, Witte huis, NATO en
vele meer op security gerichte bedrijven zoals
General Dynamics klant geworden. Naast
veel overeenkomsten is het grote verschil
tussen het product van Airwatch en de concurrenten als Fixmo, Mobile Iron en Good
Technologies het feit dat Airwatch applicaties in en buiten de Enterprise kan beveiligen
door signing (hash code). Hiermee wordt
de integriteit van het programma bewaakt.
Als er bepaalde bedrijfsapplicaties zijn die
beschermd moeten worden, worden deze
(voordat ze gestreamd worden) naar de mobiele telefoon voorzien van een digitale hash
code, die permanent gecheckt kan worden.
De gebruiker is volledig vrij om eigen APPs
te downloaden en te installeren, maar zodra
er een infectie dreigt of er wordt wat veranderd in de code van een bedrijfsapplicatie
volgt een waarschuwing of onmiddellijke
verwijdering. Daarnaast kan het pakket de
data vercijferd opslaan en integreert men
gemakkelijk een CA (Certificate Authority)
van het bedrijf zelf. Hierdoor kan men een
volledig gescheiden omgeving creëren voor
privé en zakelijk gebruikte APPs.

Samsung in de fabriek hardware matig in elke
telefoon wordt aangebracht. Bij initialisatie
wordt het complete operating system door
General Dynamics uitgewist en een nieuw
Android operating system aangebracht, gebaseerd op secure Linux. Dit is ontwikkeld
door het US DOD. Er wordt door de PKIleverancier aan te leveren key een trusted
omgeving gecreëerd op de telefoon in de
ARM trustzone area. Nadat dit proces heeft
plaatsgevonden (over the air) is de telefoon
volledig onder controle van het bedrijf dat
de key levert (bijv. Defensie). General Dynamics heeft uitsluitend een rol bij de initialisatie en bij eventuele operating system
updates. Men neemt hierin de taak van
Samsung volledig over. Het streamen van
de (secure) applicaties gebeurt door middel
van het Airwatch-MDM-programma, maar
in de toekomst kan dat ook met Mobile Iron
en andere MDM-programma’s.
In de beveiligde omgeving kunnen vervolgens secure applicaties worden opgestart.
Men heeft bijvoorbeeld een secure Voice
oplossing met dubbele encryptie, zowel de
packets van het Voip-signaal worden geëncrypt en daarnaast worden deze door een
VPN-tunnel geleid naar de centrale sip server die een bedrijf heeft staan voor de call
afhandeling. Op deze wijze kan ook secure
email, browser etc. worden aangeboden
via VPN-tunnels uit de bedrijfsomgeving.
Hoewel men er verder niets over wilde zeggen, is duidelijk dat er gewerkt wordt aan
secret oplossingen. Naar mijn inschatting
kan het Airwatchproduct, in combinatie met
strong authenticatie, voor een gemiddelde
telefoon Departementaal Vertrouwelijk als
niveau halen en kan de samenwerking met
de Samsung KNOX oplossing misschien wel
het niveau STG Confidentieel halen.

SAMSUNG KNOX

PKI-SLEUTEL OP SIM-KAART

Het beveiligingssysteem kan vervolgens nog
verder uitgebreid worden door de samenwerking met het op de beurs aangekondigde
Samsung KNOX systeem. KNOX gebruikt
de ARM trustzone beveiligingsarchitectuur
die in de chip hardware is ondergebracht.
Deze omgeving wordt beschermd door een
sleutel en encryptie die door de firma General Dynamics erop wordt gezet. General
Dynamics is een gerenommeerde en gecertificeerde Defensie contractor, die wereldwijd
actief is. Wat men doet, is het overnemen van
de hardware root encryptie sleutel die door
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In elke beveiligingsoplossing van het niveau
Departementaal Vertrouwelijk zal “strong
authentication” moeten worden toegepast.
Er zijn vele manieren waarop de sleutel ter
beschikking gesteld kan worden. Bijvoorbeeld door een Micro SD kaartje in de telefoon of door de koppeling van een smartcard
met PKI-sleutel zoals in de telestick wordt
gebruikt. Een nieuwe mogelijkheid is het ter
beschikking stellen van een PKI- sleutel met
een beveiligd stuk op de SIM-kaart. Deze oplossing is relatief eenvoudig te realiseren en
geeft voor de gebruiker weinig overlast. Het
enige dat de gebruiker gevraagd zal worden,
is het intoetsen van een extra pincode als de
beveiligde sessie wordt opgestart. Zowel de
SIM-kaartleveranciers als de integrators als
General Dynamics, Radisys en Fox-It vinden dit een hele mooie oplossing die echter
niet voor iedereen is weggelegd, omdat men
hiervoor wel het beheer moet hebben van
de SIM-kaart.
Een tijdelijke oplossing is ontwikkeld door
een Belgisch bedrijf. Dit kleine bedrijf is

inmiddels in staat om allerlei (overheids)
smartcards te koppelen aan Android en Iphone devices via een goedkope reader die in
de mini usb of in de I-Pad- of I-Phonestekker
past. Deze reader kost 6 euro . Er zijn ook
iets duurdere versies die de smartcardreader plaatsen achter het smartphone device
en daarmee weinig ruimte in beslag nemen.
Men koppelt een en ander via de mini usbingang van de telefoon. In feite komt het
erop neer dat er in mijn visie een goede combinatie te maken is om een alternatief te gaan
ontwikkelen voor de secure Blackberry oplossing. Het fenomeen BYOD of CYOD kan
hiermee ingevoerd worden. Echter, het zal
zeker niet zo zijn dat elke telefoon goed zal
werken. In mijn visie zullen we dus voor een
beperkte lijst van gesupporterde telefoons
moeten kiezen (bijv. 10 of 15 modellen). In
de praktijk komen er per maand thans ruim
70 verschillende toestellen uit, dus het is in
feite wel een beperkte subset van alles wat op
de markt verschijnt. Dit is ook noodzakelijk
om de juiste werking van het Javaprogramma
op de SIM-kaart te garanderen. Dit is nodig
voor het presenteren van de PKI-sleutel en
de IMSI (International Mobile Subscriber
Identity) switching die nodig is. Een en
ander zal verderop worden toegelicht.
Concluderend kan dus gesteld worden dat er
op beveiligingsgebied enorm veel veranderd is
in een jaar en dat het er thans sterk op lijkt
dat er goede oplossingen zijn op het niveau
van Departementaal Vertrouwelijk en dat
hogere beveiligingsniveaus zeer waarschijnlijk op komst zijn. Dit is ook cruciaal voor het
gebruik van smartphones te velde. Als er géén
gedegen beveiliging is, wordt dat een groot
afbreukrisico.
Uiteraard zijn dit slechts globale indrukken
en alle oplossingen zullen aan een gedegen onderzoek door de BA en het NBV moeten worden
onderworpen alvorens er ook maar sprake kan
zijn van enige certificering.

SIM-KAARTONTWIKKELINGEN

Op de beurs waren alle grote leveranciers
van SIM-kaarten aanwezig. Het gaat hierbij
om firma’s als Gemalto, Gieseke en Devrint,
Oberthur en anderen. Op SIM-kaartgebied
is de grote doorbraak het Over The Air Provisioning (OTAP) van SIM-kaarten. Deze
trend werd vorig jaar al ingezet, maar nu
kunnen alle leveranciers ook systemen daadwerkelijk leveren en werden er door alle drie
bovengenoemde firma’s demo’s gegeven.
Over The Air Provisioning wordt gebruikt
in de machine to machine communicatie.
De operators melden vaak dat het uitsluitend voor dat doel gebruik zou kunnen
worden, maar technisch is er volgens alle
SIM-kaartleveranciers geen enkel probleem
om het ook toe te passen op de “normale”
SIM provisioning. Er zit technisch en qua
security geen enkel verschil in deze OTAPtechniek.
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De autofabrikanten passen een en ander
thans massaal toe. Waar een en ander eerst
een fenomeen was voor uitsluitend “dure”
merken als Mercedes, Audi en BMW, verklaren thans allen bekende automerken dat
men vanaf eind dit jaar ook in Europa alle
automobielen gaat voorzien van in de fabriek
ingebouwde SIM-kaarten.

De CEO van General Motors verklaarde dat
ook alle Opels eind dit jaar vanuit de fabriek
vast voorzien zullen worden met niet te verwijderen SIM-kaarten. Ook Ford, Peugeot
en Renault gaven demo’s op de stands van
de SIM-kaartleveranciers van dit fenomeen.

Een SIM-swap duurt ongeveer 1 minuut. De
TTP’s in dit proces zijn de SIM-kaartleveranciers. Alle operators in Nederland gebruiken
SIM-kaarten van bovengenoemde leveranciers en hun logo’s prijken op de folders
waarmee men adverteert. Ter plekke werd
ons een demo gegeven van een SIM-swap
van Telefonica naar Orange. Fascinerend om
dit te zien.
Het uitrusten van SIM-kaarten met een PKI
is geen enkel probleem. Dit wordt veelvuldig toegepast in met name mobile payment
(Near Field Communication of kortweg
NFC) omgevingen.

Technisch is dit geen enkel probleem en het
swappen gaat heel snel en soepel. Het gehele swapproces is volledig door de GSMA
gestandaardiseerd. De finale definitieve vaststelling van de standaard wordt in mei 2013
verwacht. Er is grote druk uit de industrie
om een en ander snel vast te leggen, immers
alle slimme energiemeters, auto’s en vele andere devices zullen vanaf fabriek met deze
SIM-kaarten worden uitgerust. De wens die
Defensie heeft een en ander te combineren
met een eigen IMSI, die vast op de kaart
staat, is dus geen enkel probleem. Alle leveranciers hebben verklaard dat dit zonder
meer mogelijk is.
Bij het aanbrengen van een PKI-sleutel op de
SIM-kaart adviseert iedereen een integratie
te doen met de bestaande CA (Certificate
Authority) die Defensie reeds heeft voor de
Defensie Smartcard. Veel firma’s hebben
ervaring met dergelijke integraties. Radisys,
General Dynamics en Broadsoft verklaarden
allen dat dit geen enkel probleem is en dat
men dat geregeld uitvoert.
Concluderend kan dus gesteld worden dat
het thans goed praktisch uitvoerbaar is over
te gaan tot een eigen Defensie SIM en waarbij
afhankelijk van de uitkomst van de Europese
tender de operator die de tender wint te verzoeken OTAP hun IMSI op de Defensie SIMkaart te zetten. Als er dan over 2 a 4 jaar
weer een nieuwe tender volgens EU-regelgeving moet worden uitgeschreven, kan op dat
moment in 1 minuut per telefoon eventueel
een andere operator op de SIM-kaart geladen
worden. Het switchen tussen IMSI’s in de day
to day operatie is thans ook algemeen toegepast.
De SIM-kaart dient dan wel Java enabeld te
zijn en er zal altijd een beperkte set geteste
apparaten moeten zijn, omdat van de 700
smartphones die per jaar uitkomen er altijd
wel een aantal bij is die problemen geeft. De
meest gangbare telefoons geven in het algemeen echter geen probleem met het switchen
van IMSI’s.
Als de Defensietelefoon kan worden uitgerust
met een SIM met PKI is het vervolgens zeer
eenvoudig deze te gaan gebruiken voor “strong
authentication” op alle devices met deze SIM.
Dit kunnen ongeveer alle gangbare smartphones en tablets zijn. In combinatie met een
product als Airwatch en de secure oplossingen van bijvoorbeeld Samsung KNOX, die
gebruik maakt van de ARM trustzone, is zo
een ijzersterk security framewerk te definiëren.

LOCATION BASED SERVICES

Voor Defensie en OOV (Openbare Orde
en Veiligheid) is dit een cruciaal onderdeel van de smartphonecapaciteiten. Op de
beurs waren vele leveranciers aanwezig die
zich specifiek richten op dit segment in de
smartphonemarkt. Het Belgische bedrijf Artilium heeft hiervoor een prachtige oplossing
met vele opties. Men is geabonneerd op een
database van gegevens van alle zendmasten
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van GSM-netwerken ter wereld die wordt
bijgewerkt door een Zweeds bedrijf. Dit
bedrijf heeft wereldwijd 50.000 (parttime)
medewerkers die niets anders doen dan een
APP actief hebben op hun smartphone waarmee men gegevens verzamelt over de locatie
van de masten, de veldsterkte op de GPSlocatie en de frequenties die een specifieke
mast gebruikt. Hiermee wordt (BIG DATA)
een gigantische hoeveelheid data verzameld
waarmee men met grote nauwkeurigheid de
locatie kan bepalen zonder de GPS van een
telefoon in te schakelen. Immers, gebruik
van GPS trekt relatief veel stroom op een
device. Men gebruikt zeer slimme wiskundige algoritmes om te berekenen waar men
zit en als men een extra nauwkeurige fix wil,
schakelt de GPS even in. Het bijzondere van
het programma is dat een en ander draait op
de SIM-kaart en dat het gebruik maakt van
gegevens die toch al standaard in elke telefoon aanwezig zijn. Hierdoor kan men tot
39 dagen zonder batterij opladen de locatie
bepalen. Omdat de positie voor een groot
deel bepaald wordt door de ontvangst van
de GSM-signalen heeft dit systeem het grote
voordeel dat het ook werkt in gebouwen
waar de GPS-signalen niet doordringen.

SMALL CELL FORUM

Op de beurs waren tientallen bedrijven aanwezig die zich bezighouden met het fenomeen Femto- of Pico-cell. Dit zijn kleine
base-stations die met beperkt vermogen uitzenden voor gebruik in house of in gebieden
met een hoge populatie zoals winkelcentra,
treinstations, stadions. Alle leveranciers
van de chipsets, zoals Freescale, Mindset
en Qualcomm hebben ARM chipsets beschikbaar waarmee Femto- en Pico-cellen
gemaakt kunnen worden. Er werden tientallen modellen geshowd op de beurs.

Deze activiteit is gecoördineerd vanuit het
zo genaamde small cell forum waar vele tientallen leveranciers lid van zijn. Qualcomm
toonde een demomodel van de kleinste Femtocell ter wereld.
Dit apparaat is een demomodel en is bedoeld om max. 100 dollar te kosten. Met
17 van deze cellen kon Qualcomm op hun
campus (500 x 500 meter) met 7 kantoorgebouwen in San Diego zowel binnen als
buiten dekking geven. Een rondrijdende
11
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auto met videocamera was live verbonden
met Barcelona. Het beeld was haarscherp
en er werden downloadsnelheden van ca.
10 tot 20 mb per seconden bereikt. Ook
vele andere leveranciers boden Femtocellen,
waarbij bleek dat met name de leveranciers
uit Korea zoals Juni en Contela modellen
hadden die daadwerkelijk al in gebruik zijn in
Korea op de 1800 MHz band. Daar zijn nl.
twee operators; KT(Korea telecom) en SK
die beiden duizenden Femtocellen hebben
uitgerold in hot spot areas.

Deze apparatuur is dus zonder meer toepasbaar in de dect guard band zoals deze
per 28 februari dit jaar beschikbaar is voor
ongelicenceerd gebruik in Nederland. Overigens bleek dat alle Chip vendors chipsets
gepland hebben die binnen enkele maanden
op de markt komen voor de 1800 MHz LTE
band. Deze Femtocellen bedienen 8, 16 of
32 simultane gebruikers. Sommige chipsets
hebben ook ingebouwde wifi. Dus deze
Femtocellen kunnen dan zowel LTE als wifi
doen. Aangezien men een explosie verwacht
van het datagebruik is iedereen het unaniem
met elkaar eens dat een en ander niet gerealiseerd kan worden zonder Femtocellen.
Een dergelijke ontwikkeling is voor Defensie
met zijn eigen netwerkcode dus een hele
mooie mogelijkheid om een en ander zowel
in statische situatie als in mobiele scenario’s
te gebruiken.
12

_2FF7Y_9__13.indd 12

Ook de software voor een 4G core is inmiddels gedownscaled zodat een en ander kan
draaien op ARM-processors. Er waren twee
leveranciers die een en ander gerealiseerd
hadden voor special forces met een totaal
vermogen van 10 watt voor de Pico-cell en
de centrale 4G software en alles gebaseerd
op ARM-processors. Een eenheid die op pad
is, kan hierdoor zeker 24 tot 48 uur met
een battery pack op stap zonder opladen.
Dit biedt zonder meer perspectieven voor
operationele uitgestegen scenario’s.

VIPER EN DROPBOX

Door de CEO’s van deze bedrijven werden
presentaties gegeven op het congres over de
spanning die er is tussen de operators en de
OTAP-players (over the top). De OTAPplayers zijn bedrijven als Google, Apple,
Netflix, What’s up, Viper, Dropbox en vele
anderen die zelf geen netwerk bezitten, maar
wel intensief het netwerk gebruiken. Rene
Oberman, de CEO van T-Mobile, was met
hen in discussie en het ontlokte hem de
bekende uitspraak “I do the investments,
You take the profit”. De operators moeten
vele miljarden investeren (vgl. KPN in Nederland, alleen al 1,4 miljard voor de frequenties), terwijl de OTAP-players zonder
te betalen deze netwerken volduwen met
hun data. Er was op de beurs op dat vlak een
doorbraak te melden. Facebook heeft een
contract gesloten met een tiental operators,
waarbij de afspraak is dat uitsluitend het dataverkeer veroorzaakt door Facebookgebruikers op die netwerken wordt betaald door
Facebook. Dit is gunstig voor de operators,
want die ontvangen extra geld. En het is
ook gunstig voor de Facebookgebruikers,
want hun Facebookgebruik gaat niet in mindering op hun databundel. Aangezien niet
alle operators willen meedoen, ontstaat hier
een interessante nieuwe competitie. Immers,
gebruikers die veel Facebook willen gebruiken, zullen geneigd zijn over te stappen op
de operator die de rekening naar Facebook
stuurt en niet naar de gebruikers. In hoeverre een en ander ook in Nederland wordt
ingevoerd, is onbekend, maar het is wel
een belangwekkende ontwikkeling die perspectief biedt aan operators om hun zware
investeringen sneller terug te verdienen. In
dezelfde sessie was er een discussie over het
thema innovatie versus standaardisatie. De
CEO van Viper (soort what’s up), inmiddels met 150 miljoen “ vrienden “, vond
innovatiesnelheid belangrijker dan alles met

iedereen afstemmen. Zijn visie is, dat als je
voor de consument alles gratis maakt, het
niet uitmaakt of een en ander is gestandaardiseerd. Dit in tegenstelling tot de operators
die soms jarenlang aan het discussiëren zijn
voordat er een internationale standaard is.
Veelal is een dergelijke standaard dan een
compromis dat zeker niet alle mogelijkheden dekt. Vaak zijn er commerciële overwegingen volgens de CEO van Viper die
een dergelijke standaard niet ideaal maken.
De snelheid van de ontwikkelingen in een
dergelijke niet gestandaardiseerde oplossing
is fenomenaal. In zeer korte tijd wordt een
rijke functionaliteit neergezet, die onmiddellijk voor alle gebruikers is te benaderen.
Het business model is ook heel anders. Een
zodanig pakket als Viper maakt 2 jaar na start
nog geen winst, maar een operator moet onmiddellijk de aandeelhouders tevreden stellen, anders keldert de koers van het bedrijf.

STEEDS KLEINER EN THE NEXT
WAVE

Op de beurs waren kleine items te zien die
mogelijk in de toekomst goed gebruikt kunnen worden. Met name zie ik mogelijkheden
in operationeel gebruik van het horloge dat
met Blue Tooth verbonden is met de smartphone. Een voorloper van de I-Watch van
Apple en een horloge van Google, waarover
veel gespeculeerd wordt, waren te zien op
de beurs. Het is een groot uitgevallen polshorloge dat in encrypted verbinding staat
met de smartphone.

Op het horloge zijn de laatste e-mails, chatberichten, (GPS) locatie en sms-berichten
te zien. Daarnaast kan vanaf de telefoon
gebeld worden naar nummers, wat wel een
beetje lastig is om ze in te voeren, maar veel
gebruikte nummers kunnen door middel
van grotere symbolen worden opgeroepen.
Deze gadgets staan nu al op de meer stijl en
mode gevoelige stands.
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Hetzelfde is het geval met de bril van Google
waar nu ook de design-industrie van Google de opdracht heeft om meer gestileerde
modellen te gaan ontwerpen. Deze bril staat
via Blue Tooth in verbinding met de smartphone en kan beelden laten zien in een klein
schermpje vlak boven het oog, en daarnaast
is er een stemherkenningsprogramma waarmee via stem commando’s/acties uitgevoerd
kunnen worden. Ook voor ouders die hun
kind in de gaten willen houden, zijn er zeer
kleine trackers beschikbaar die op gezette
tijden of continu de positie van hun kind
kunnen doorgeven. Deze apparaten zouden
kunnen werken als “blue force tracker” mits
uitgerust met encryptie.
Een geheel andere ontwikkeling werd geschetst door de directeur van de American
Heart Association. Volgens haar zijn we aangeland in de derde golf van medische toepassingen met mobiele devices. De eerste golf
was Search, de tweede golf was Tracking, de
derde golf is Treatment. Ze vertelde dat er,
mede door financiering uit haar organisatie,
een zendertje zo groot als een rijstkorrel geimplementeerd kan worden in de bloedbaan
van hartpatiënten. Deze “smart korrels” analyseren permanent de samenstelling van het
bloed en kunnen tot 14 dagen van tevoren
waarschuwen voor een komende grote kans
op een hartaanval.
Een andere ontwikkeling op medisch gebied is de uitrusting van de monitor van
de hartfunctie die patiënten bij zich dragen
met een SIM-kaart uit te rusten waardoor
op gezette tijden een hartdiagnose wordt
gemaakt. Deze wordt doorgestuurd via het
netwerk naar een team van 37 cardiologen
die in 7 x 24-uursdienst in Polen hartfilmpjes bekijken van patiënten die over de hele
wereld aangesloten zijn op het systeem. Van
Amerika, Japan en Europa wordt van deze
dienst gebruik gemaakt. Als er dan wat aan de
hand is, volgen er twee berichten. Een gaat
naar de betrokken patiënt en de ander gaat
naar het ziekenhuis waar de patiënt wordt
behandeld. De patiënt dient zich dan zo snel
mogelijk bij zijn cardioloog te vervoegen en
die is inmiddels op de hoogte van de problematiek.Deze miniaturisering biedt voor
militaire operators ook grote toekomstmogelijkheden.

STEEDS GOEDKOPER; “WE HAVE
CHEAPER”

De uitdaging voor de mobiele wereld is het
aansluiten van “the next billion”. Hiermee
wordt bedoeld het aansluiten van mensen
in onderontwikkelde landen die weinig geld
hebben om dure telefoons aan te schaffen.
Inmiddels is er radiodekking in 92% van de
gebieden op de wereld waar mensen wonen.
Steeds meer gebieden op de wereld worden
voorzien van commerciële mobiele netwerken en diverse sprekers gaven aan dat een
mobiel netwerk vaak de enige infrastructuur
is die in die gebieden aanwezig is.
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Het eerste contact met internet voor die
mensen is mobiel. Men slaat daar dus 100 jaar
telecomgeschiedenis, zoals wij die kennen,
over. De annoncering van de Nokia-telefoon
van 15 dollar was hiervan een voorbeeld.
Maar ook het al genoemde Firefox WebOS
speelt hierop in voor goedkope smartphones
van minder dan 50 dollar. Echter, het kan
altijd goedkoper, want lopend over de beurs
kwam ik langs een van de tientallen Chinese
hardware fabrikanten met een enorm scala
aan goedkope white label smartphones en telefoons. De dame achter de stand lachte heel
vriendelijk toen ik haar reactie vroeg op de
15 dollar Nokia-telefoon. Haar reactie was:
“Sir, we have cheaper... : 6 dollars”. Het was
een dualband GSM die er best aardig uitzag.
Voor een paar dollar meer heb je al een quad
band en voor 38 dollar was daar de eerste
smartphone te koop. Ook Mifi-hotspots,
Wifi-routers en batterijen zijn allemaal voor
zeer lage prijzen te koop. Opvallend is dat
de prijzen die op de beurs genoemd worden
vaak maar 30 tot 60 % van de prijs zijn die we
via onze reguliere verkoopkanalen in Nederland betalen. Als men een prijs noemt, is dat
wel vanaf de haven van Shenzhen in China.
De transportkosten zijn tegenwoordig laag,
want een volle container transporteren uit
die plaats naar Rotterdam kost ca. 1000 dollar. Daar kunnen heel wat 6 dollar telefoons
in. Met deze prijzen gaat het zeker lukken
ook “the next billion” aan te sluiten op het
wereldwijde netwerk.

FREQUENTIE SHARING, EEN WIN
WIN ?!

Zoals bekend, is er een enorme druk vanuit
de commerciële wereld om meer frequentieruimte te scheppen voor mobiele diensten.
Qualcomm gaat ervan uit dat het datatransport door de lucht tot 2020 met een factor
1000 x gaat groeien. Op de stand van Qualcomm was een demo te zien hoe men zich
dat voorstelt.
Men is er van doordrongen dat het volledig weggeven van frequenties voor bijvoorbeeld Defensie op grote problemen
stuit. Echter, deze banden worden volgens
metingen slechts voor minder dan 5 % ook
daadwerkelijk gebruikt. Ze liggen vaak in
frequentiebanden die zeer interessant zijn
voor commerciële mobiele communicatie.
In een EU-initiatief wordt er thans een voorstel uitgewerkt waar inmiddels volgens zeg-

gen alle EU-landen mee hebben ingestemd.
Het commerciële netwerk kan dynamisch
banden in gebruik nemen en weer afstaan.
Er dient een afspraak te zijn, ook op technisch vlak, waarbij de overheidsdiensten op
elk moment de frequentieband kunnen opeisen. Echter, wanneer de band niet of nauwelijks gebruikt wordt, nemen een of meer
commerciële operators de band in gebruik
voor overload situaties. Dus men heeft een
“normaal” netwerk met toegewezen spectrum en daarnaast kan men gebruik maken
van bijvoorbeeld het militaire spectrum. Er
werden simulaties getoond hoe dat in zijn
werk gaat.

Het ziet er mooi uit. Nu zal de eerste reactie
van onze spectrumbeheerders waarschijnlijk
afwijzend zijn, echter het heeft ook voordelen. Immers als de commerciële providers
deze banden in gebruik gaan nemen, komen
er ook goedkope handsets die in die banden
werken. Daar kunnen wij dan van profiteren,
zodat we geen duurdere militaire apparaten
hoeven aan te schaffen. De eerste band die
men met deze methode wil gaan gebruiken,
is de 2,3 GHz band die thans in heel Europa voor militair gebruik is bestemd. Het is
zeer belangrijk om deze ontwikkeling goed
te blijven volgen, want ondanks het feit dat
alle EU-landen hiermee al zouden hebben
ingestemd, was ons er niets van bekend.
Shared frequentiegebruik is een van de drie
manieren waarmee Qualcomm denkt het capaciteitsprobleem op te lossen. De tweede
is massaal gebruik van Femtocellen en de
derde optie is gebruik van meer efficiënte
modulatietechnieken.

CONCLUSIES

Concluderend kan gesteld worden dat
hier slechts een kort overzicht is gegeven
van belangrijke ontwikkelingen, echter de
ontwikkelingen gaan zo snel dat het bijna
niet meer is bij te houden wat er allemaal
verandert. Tevens is duidelijk dat de grootste en snelste ontwikkelingen thans buiten
Europa plaatsvinden. In Azië en de ontwikkelingslanden groeit de economie hard en
worden daardoor ook de meest innovatieve
oplossingen snel geïmplementeerd, omdat
men daar geen last heeft van 100 jaar telecomgeschiedenis zoals wij.
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Voor de commandant die
z’n manschappen weer veilig
mee naar huis wil nemen
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REORGANISATIE 101 CIS BATALJON
Luitenant-kolonel Detlev Simons en kapitein Martijn van der Werff, 101 CIS bataljon
In dit artikel gaan lkol Detlev Simons en kap Martijn van der Werff (projectsecretaris
reorganisatieplan 1602 101 CIS bataljon) nader in op de ATLANTA reorganisatie van 101 CIS bataljon. De plannen daarvoor zijn definitief geworden en de
datum Begin Geldigheid Nieuwe Eenheid is vastgesteld op 7 oktober 2013. Die
datum markeert vooral voor het personeel een belangrijk moment omdat nieuwe
functies en plaatsingen vanaf dat moment daadwerkelijk vorm kunnen gaan krijgen. Hiermee wordt een onverwacht lange periode van onzekerheid afgesloten.
De reorganisatie werkt echter ook door naar de organisatie van het materiaal,
naar werkwijzen en naar de functie-inhoud. Ook daar gaat dit artikel nader op in.

INLEIDING

In zijn beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ heeft de minister van Defensie
ingrijpende maatregelen aangekondigd.
Ook binnen de verbindingsdienst is een analyse gemaakt van de gevolgen hiervan. Hoewel gestart vanuit een reductieopdracht,
biedt de komende reorganisatie ook kansen
om de weeffouten in de huidige organisatie
voor de toekomst te repareren.
Met dit artikel wordt beoogd een grote
groep collega’s in één keer inzage te geven
in wat er bij 101 CISbat gaat veranderen en
wat dit voor iedereen binnen en buiten 101
CISbat betekent. Daarvoor wordt eerst de
aanleiding van de CIS reorganisaties geschetst, aansluitend zal aan de hand van de
CONOPS van CLAS worden aangegeven
hoe het nieuwe 101 CISbat voldoet aan haar
taakstelling. Hierbij wordt ingezoomd op
het nieuwe 101 CISbat. Daarna wordt ingegaan op de impact voor het personeel op
het gebied van loopbaan en opleiding. Een
blik naar de toekomst sluit dit artikel af.

REORGANISATIE CIS EENHEDEN

Eind 2010 en begin 2011 werden in kleinere werkgroepen de voorbereidingen getroffen voor de bezuinigingsplannen van
Defensie. Eén van de werkgroepen richtte
zich op het CIS domein en deze stelde voor
om alle Defensie CIS capaciteit samen te
voegen en een Joint C2 OST commando op
te richten, om op die manier synergie te kunnen behalen. Dit joint plan haalde het helaas
niet, maar de mogelijke opbrengsten van het
plan werden wel ingeboekt bij het CLAS.
Dit leidde in mei 2011 tot de opdracht van
C-LAS aan de projectleider Reorganisatie
CIS Eenheden om de eenheden in de C2ondersteunende keten (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale CIS battalion van 1
GNC en de C2-ondersteunende elementen
bij de eenheden) te reorganiseren en waar
nodig en mogelijk de capaciteiten te bundelen, om zodoende een besparing te bereiken
van ten minste 89 functies en M€ 4,1 structureel. Samengevat: vind functies en garan-
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deer de continuïteit van de CIS ondersteuning binnen de inzetbaarheiddoelstellingen
van Defensie; soms vertaald als ‘blijf doen
wat je doet voor minder geld’.
Een uitgebreide werkgroep vanuit de gehele verbindingsgemeenschap heeft zich
over deze materie gebogen. Al snel werd
duidelijk dat het ergens uit de lengte of de
breedte moest komen. Zeker toen duidelijk
werd dat er geen 89 maar zelfs 100 weg te
snijden functies moesten worden gevonden.
De sudoku werd steeds complexer en uiteindelijk was de pijnlijke oplossing in zicht:
we schrappen functies bij veel eenheden, we
leveren een fors aantal functies van de twee
bataljons in en we centreren alle vrijkomende middelen en taken bij 101 CISbat. Dit
laatste kan alleen door heel 101 CISbat op
haar kop te zetten en een methode te verzinnen hoe je met minder functies alles wat we
al deden en wat erbij komt allemaal kan doen.
De oplossing voor dit laatste probleem is het
Command en Control Ondersteunings Module concept geworden. Verderop leest u
hier meer over.
Op 15 april 2012 heeft C-LAS ingestemd
met dit voorstel en 101 CISbat de opdracht
gegeven zich te gaan reorganiseren. De opdracht luidde: richt 101 CISbat modulair in,
teneinde een vierslag van de manoeuvre op
twee assen te kunnen ondersteunen of de
inzet van een brigade voor één jaar, hoog in
het geweldspectrum. Laat hierbij de klassieke 1-op-1 link tussen materieel en personeel en het inzetten van losse componenten
los. Het feit dat CLAS C2ost door het gebrek
aan personele capaciteit schaarser wordt en
tot een nog strakkere planning gaat leiden
is meegenomen in het besluit. De keuze is
gemaakt en er is daarom ook geen weg terug
meer mogelijk. We gaan dus vóóruit in het
vervullen van onze taken, die voortkomen
uit het CONOPS van CLAS.

CONCEPT OF OPERATIONS

Het ambitieniveau van CLAS is het uitbrengen van twee bataljonstaakgroepen (BTG)
over twee geografisch (mogelijk) gescheiden
assen op permanente basis óf het uitbrengen

van één brigade die hoog in het geweldspectrum kan opereren voor één jaar. Vanwege
de spreiding van middelen en de lange duur
is na analyse geconcludeerd dat de eerste
optie, twee BTG’en op twee assen, de grootste belasting qua C2ost zou opleveren. De
inrichting van 101 CISbat in de studie reorganisatie CIS eenheden is dan ook met deze
inzetmogelijkheid in het achterhoofd geschreven.
De volgende aannames zijn gedaan op het
gebied van C2ost:
- 101 CISbat ondersteunt de logistieke
keten, samen met logehdn (NSE, POD,
POE etc.) op C2ost gebied;
- 101 CISbat ondersteunt het ACP/RCP
concept van de BTG op C2ost gebied;
- 101 CISbat ondersteunt het uitbrengen
van een 2e BTGCP op C2ost gebied;
- 101 CISbat is in staat een rotatie van 6
maanden voor onbepaalde tijd te kunnen
vullen met opgeleid personeel.
De taken voor 101 CISbat zijn met de reorganisatie niet minder geworden en dekken
zelfs een breder gebied dan voorheen, met
meer specialisaties. Zo moet 101 CISbat:
- Operationele CIS ondersteuning voor de
Command en Control bij landoperaties
leveren;
- Het WAN backbone en LAN voor landoperaties leveren;
- Een HF radionetwerk uit kunnen rollen;
- CIS management en algemene CIS ondersteuning kunnen leveren;
- Inzet van één brigade voor een jaar kunnen ondersteunen met 6 pelotons, 1
MCCC en 4 DTRN modules of;
- Inzet van twee bataljontaakgroepen over
twee assen op permanente basis kunnen
ondersteunen met elk één peloton en
maximaal 4 DTRN modules;
- 24/7 CIS ondersteuning bij nationale
operaties met 1 peloton en stafcapaciteit
kunnen leveren.
Als er geen sprake is van inzet dan dienen 6
pelotons, 1 MCCC ploeg en 4 DTRN modules permanent op niveau III t.b.v. CIS
ondersteuning:
- Zorg te dragen voor de vaktechnische
opleiding van eigen personeel;
- Beroepspraktijkvorming ICT bij de
School Verbindingsdienst te ondersteunen. Deze vorming wordt ook wel het
loopbaanlint Defensie genoemd;
- De CLAS CISpool te beheren;
- Een bijdrage te leveren in het kader van
de Assured Availability 1 GNC (waaronder 1 peloton);
15
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dat bedienaars tijdens hun
werkzaamheden al kennismaken met andere systemen,
hierop opgeleid worden en niet
langer specialist zijn op één
enkel systeem. Hiermee is een
belangrijke stap gezet naar het
modulair denken: de één-opéén koppeling van mens en
systeem is hier op bedienaarsniveau al wat meer losgelaten.
Een bedienaar is dus in staat
om meerdere systemen te kunnen bedienen. In het nieuwe
modulaire optreden worden de
LAN en WAN middelen als één
geheel ingezet (zie figuur 2).

101 CISBAT

BATSTAF

SSVCIE

ACIE
BCIE
CCIE
CIEST
CIEST

Dit is nodig omdat er niet voldoende personeel in een module zit om alle apparatuur
door eigen, speciaal daartoe
opgeleid personeel te bedienen. Het nieuwe modulaire
optreden laat gedwongen de
één-op-één koppeling tussen
personeel en apparatuur los.
Het voordeel van deze aanpak
is dat er altijd een vaste configuratie aan LAN en WAN middelen wordt ingezet, met vast
personeel op de module. In een
C2OMpeloton zitten (naast
een cogp van een PC, OPC en
Onderofficier Opleiding en
Operatien)
twee
zware
C2OMs, één lichte C2OM en
één WAN ondersteuningsgroep (WOG) (zie figuur 3).

TPGP
ODBGP
ODBGP
1COMPEL
B&BGP

2COMPEL
3COMPEL

CISPEL

ICMSPEL
(alleen CCIE)

Figuur 1. Organisatie 101 CISbat vóór legerplan 1602.

- de CLAS kennispool op het gebied van
DTRN te vormen.

BAM SERVER

BAM SERVER

Om te beschouwen hoe 101 CISbat deze
taken denkt te vervullen, moeten we eerst
gedetailleerder kijken naar het verschil tussen de oude en nieuwe organisatie van 101
CISbat.

HELPDESK

HELPDESK

SYSTEMEN VERSUS MODULES

101 CISbat is sinds haar oprichting ingericht
naar systemen. Diverse commsmiddelen zijn
gecentreerd in drie commspelotons per compagnie en de netwerkelementen zijn gegroepeerd in één CISpeloton per compagnie (zie
figuur 1).
Tijdens ondersteuningen werd al snel de
meerwaarde onderkend van geïntegreerd
optreden (een combinatie van WAN en LAN
middelen). Om meer samenhang tussen het
bedienend en organiserend personeel van
deze elementen te creëren hanteert 101 CISbat sinds twee jaar een werkorganisatie,
waarin binnen C2ostpelotons met zowel
WAN als LAN middelen gewerkt wordt. Een
bijkomend voordeel van deze organisatie is
16
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BAM SERVER

LINE

LINE
HELPDESK

RR

RR

LINE
ARMY 3
RR

ARMY 3

RR

RR

ARMY 2
SATCOM

ARMY 2

RR

ARMY 5
SATCOM

SATCOM
ARMY 5

TT

HF RADIO

TT

TT

SATCOM

HF RADIO

HF RADIO
TT

C2OM ZWAAR

C2OM ZWAAR

C2OM LICHT

WOG

Figuur 3. Grafische weergave van een C2OMpel
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deze reacties gezien de ‘historisch’
gegroeide werkwijze van de verbindingsdienst begrijpelijk zijn,
kan hier niet aan tegemoet worden
gekomen. Er is geen weg terug:
101 CISbat gaat in 2013 over op
een andere manier van werken en
wel modulair. Wat velen daarnaast
mogelijk niet doorhebben is dat
dit een grotere impact heeft op
heel de verbindingsdienst. De aankomende reorganisatie van de
Landmacht raakt de collega’s van
de verbindingsdienst in vrijwel
elke eenheid. De reorganisatie van
101 CISbat maakt deel uit van
deze aankomende reorganisatie,
en deze gaat verder dan het bataljon. Ze gaat leiden tot een andere
manier van werken en een andere
manier van opleiden en trainen.
Het gaat ons hele wapen tot in elk
haarvat raken.

101 CISBAT

BATSTAF

A-CIE

C-CIE
B-CIE

CIEST

CIEST

MCCC

ODGP

1PLG

1C2OMPEL
2PLG

2C2OMPEL
3C2OMPEL

NATOPS

4C2OMPEL

DTRN EN MCCC

Twee nieuwe sub eenheden die
voortkomen uit de reorganisatie
3C2OM
zijn het SATCOM-peloton en de
2C2OM
verwezenlijking van het MCCC4C2OM
3C2OM
peloton. Het nieuwe DTRN
(Draadloos Transmissiemiddel
voor Remote Networks)-systeem
SATCOM
WOG
wordt ingebed in het SATCOMpeloton, waarin vier modules met
elk één systeem en twee bedienaars
1DTRN
zitten. Dit systeem voorziet in de
2DTRN
behoefte voor een mobiel ontvangststation voor de CCT, wat
3DTRN
de snelheid en flexibiliteit van
4DTRN
inzet ten goede komt. Ook de
CLAS CISPOOL wordt in dit peloton ondergebracht. Dit peloton
POOL
waarborgt de specialistische kennis op het gebied van DTRN binnen
het
CLAS.
Naast de invoering van het SATBATVZGPEL
COM-peloton wordt ook het
MCCC in de nieuwe organisatie
fysiek vorm gegeven. Het MCCCODBGP
peloton krijgt twee, onafhankelijk
inzetbare MCCC-ploegen. De rol
van MCCC was altijd al bij 101
B&BGP
CISbat belegd maar niet geeffectueerd, zoals bij het CIS battalion.
Nu wordt een geoormerkte capaciteit met specialisten en materiaal
D&TGP
ingeregeld. Behalve dat het
MCCC een vooruitgeschoven
verlengstuk van het JCG zal zijn
Figuur 2. Nieuwe organisatie 101 CISbat na legerplan 1602
tijdens inzet en oefeningen, zal zij intern het
bataljon ook ondersteunen bij O&T en zo
houden over wat deze reorganisatie betekent
De bijzonderheden van de fysieke transitie
de kennispool op het gebied van verbinvoor de door 101 CISbat te ondersteunen
van de oude naar de nieuwe situatie is gebadingssystemen vormen.
eenheden. In de afgelopen maanden is een
seerd op CLAS materieel schuifplaat, zoals
veel gehoorde reactie vanuit de eenheden
beschreven in de studie Reorganisatie CIS
dat 101 CISbat helemaal niet modulair zou
eenheden.
INZET PELOTON- EN
mogen gaan werken omdat dit niet zou pasAls onderdeel van deze reorganisatie zijn in
COMPAGNIE-COMMANDOGROEP
sen in de behoefte van de eenheden. Hoewel
het hele land bij alle brigades lezingen geEen ander belangrijk verschil met het hui2C2OM
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dige 101 CISbat is de operationele taak die
de pelotons- en compagniescommandogroep in de nieuwe organisatie gaan vervullen. De verschillende commandogroepen
krijgen in de uitvoering van C2 ondersteuning een operationele taak. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk waarin dit niet is
geeffectueerd. Bij de inzet van een MCCC
uit het MCCC-peloton, vullen de compagniescommandogroepen het MCCC aan met
specifieke en algemene kennis over de systemen. Daarnaast blijven de compagniescommandanten hun rol als operationele commandanten van de ingezette C2OM-pelotons
houden. De pelotonscommandogroepen
treden op als adviserend element bij de ontvangende eenheid. Ook de pelotonscommandanten blijven hun rol als commandant
houden. Hierdoor wordt het MCCC aangevuld met kenniscapaciteit. Tevens zullen
de pelotonscommandanten de rol van operationele commandant van de ingezette
C2OM-pelotons op zich nemen. Omdat de
C2OM-pelotons een standaard element van
ondersteuning gaan worden, krijgt ook de
pelotonscommandogroep een operationele
rol. Zij zullen beschikbaar zijn als adviserend
element bij de ontvangende eenheid en tijdens inzet zullen zij het peloton aansturen.

eerd in het Generiek GereedstellingsPlan van
CLAS, waarbij in onderling overleg wordt
besloten welke oefening/inzet prioriteit
heeft boven een andere en welke dus aanspraak kan maken op de schaarse C2OM.
Naar aanleiding van het Verbeterd GereedstellingsPlan van CLAS is daarnaast besloten
dat er meer standaardisering moet plaatsvinden binnen ondersteuningen en oefenorganisatie. Voor 101 CISbat betekent dit dat
oefeningen vanaf module D (min of meer
de oude niveau IV oefeningen) worden ondersteund. Conform onderstaand overzicht
is deze verdeling in het jaarplan gemaakt:

VERBETERD
GEREEDSTELLINGS-PLAN

Met de reorganisatie verandert ook het opleidingsplan voor de verbindelaar. Hier beperken we ons, gezien de taakstelling van
het bataljon, tot de interne opleidingen binnen het bataljon: de zogenaamde MO&T
(Module Opleiding en Training). Ook binnen de MO&T staat het C2OM peloton
centraal. Het aanvangsniveau binnen het
peloton zal binnen alle gelederen variëren
van beginnend militair tot ervaren verbin-

Q1

Q2

Q3

1 C2ondersteunings
modulepeloton (C2Ompel)

E (niveau Va)

1 C2Ompel

F (niveau Vb)

3 C2OMpel + MCCC
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3 C2OMpel + MCCC

H (niveau VI)

Best effort

Q4

Q1

Q2

CISOST & OG
CISOST

PEL

CISOST

NIV 2/3

PEL

CISOST
CISOST&OG

PEL
PEL
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CISOST
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PEL DTRN
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CIEST
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Ondersteuning 101 CISbat

In eerste instantie is het peloton zelf verantwoordelijk voor de invulling van de specifieke opleidingsbehoeftes. Binnen het peloton dient de kennis aanwezig te zijn voor de
opleidingen aan elkaar. Met name de CISspecialist (korporaal) heeft hier een grote
taak omdat deze vakspecialist is op de gebruikte systemen. De didactische borging
vindt plaats door het begeleiden van de
vakspecialisten door de kaderleden. De kaderleden dienen hiervoor in het bezit te zijn
van het diploma Algemene Instructie Bekwaamheid (AIB). In het geval dat het peloton intern niet kan voorzien in de instructiebehoeften of inhoudelijk bijstand nodig
heeft kan er door het MCCC-peloton ondersteuning geleverd worden.
Doordat de opleidingsbelasting binnen het
bataljon is toegenomen zijn er aan het bataljon een drietal leslokalen toegewezen met
rep. HF, SATCOM en LAN middelen. Dit
is gedaan om in een gecontroleerde en beschermde omgeving effectief en efficiënt
personeel te kunnen opleiden. Bij de herverdeling van infrastructuur, randvoorwaardelijk voor de reorganisatie, is hier dus rekening
mee gehouden.
Om uiteindelijk de opgedane kennis te borgen en zeker te stellen dat het beoogde niveau daadwerkelijk is bereikt, worden de
eindeisen van de MO&T-periode verwoord
door het Expertise Centrum Verbindings-

MODULE OPLEIDING EN
TRAINING

Een consequentie van deze aanpak is de volledig nieuwe wijze van inzetten van 101
CISbat. Een module is bij de nieuwe organisatie de kleinste eenheid die meegestuurd
wordt bij een ondersteuning. In de huidige
situatie, is dit een systeem. Een strakke planning is dan ook een vereiste en prioritering
wordt onvermijdelijk. Dit wordt geëffectu-

BATST

Module-oefening

delaar op meerdere systemen. Om optimaal
te kunnen plannen wordt synchroon gelopen aan het 3/9 model van de manoeuvre:
3 maanden opleiding, 9 maanden inzet of
ondersteuning (figuur 4). Dit houdt in dat
in 3 maanden het peloton t/m niveau III
opgeleid en afgetoetst moet worden op
zowel basis militaire als vaktechnische zaken.

CISOST & OG
CISOST

NIV 2/3
CISOST & OG

NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG

CISOST
NIV 2/3

CISOST

CISOST & OG

NIV 2/3

NIV 2/3

CISOST

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST&OG

CISOST & OG

Opw en CISOST

CISOST & OG

Opw&CISOST

SG DTRN 3 van 4 CISOST & OG
SG ICMS

Figuur 4. Inzetplanning van 101 CISbat.
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Figuur5. Module O&T periodes van manschappen.

dienst en deze zullen door de Commandant
van de School Verbindingsdienst worden
bekrachtigd. Het Expertise Centrum zal ook
zorg dragen voor een toetsing aan deze eindeisen. Certificering vindt plaats uit naam van
de Commandant van de School Verbindingsdienst. Het korte tijdsbestek van 3
maanden en het gebrek aan gebruikers zorgen ervoor dat in deze periode slechts de
basis gelegd kan worden, de echte ontwikkeling op vooral het systeemspecifieke gebied gebeurt tijdens de ondersteuning volgens het learning- en training-on-the-job
principe. Dit is volledig in lijn met de gedachte van C-LAS: geïntegreerd trainen.
Aangezien er bij inzet daadwerkelijk gebruikers zijn, is er voor de ontwikkeling van de
verbindelaren een enorme winst te behalen.
Het is essentieel dat de te steunen eenheid
op de hoogte is van deze ontwikkeling. Wat
in eerste instantie lijkt op een overkill aan
mens en materiaal (een hele module wanneer
slechts de tactische trailer Milsatcom gewenst is), is tegen deze achtergrond een essentieel onderdeel van de training van de
verbindelaar en een groep breed-inzetbare
specialisten op verschillende systemen. Getracht wordt om een specifiek C2OM peloton te koppelen aan een specifieke eenheid
bij opwerking. Op deze wijze kan een gezamenlijk programma gestart worden om de
hiaten beschreven in de analyse van de aftoetsing op te vangen. Tijdens de modules
A t/m C zal de MO&T van het peloton
plaatsvinden. Voor start module D (de eerste daadwerkelijke ondersteuning na de
MO&T) wordt een gezamenlijke integratieoefening gedraaid met de C2ostgp van de
te ondersteunen eenheid.
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LOOPBAANPATROON
MANSCHAPPEN

Tijdens het schrijven van dit artikel zijn de
post ATLANTA opleidings- en loopbaanpatronen van de officier en de onderofficier
verbindingsdienst nog onderwerp van studie. Deze wordt hier dan ook buiten beschouwing gelaten. De auteurs gaan hier dus
alleen in op de loopbaanontwikkeling van
de manschappen (figuur 5).
De startende soldaat, net geplaatst bij 101
CISbat, heeft onvoldoende kennis van de
verbindingssystemen. Deze startende soldaat wordt in zijn eerste jaar opgeleid voor
algemene module taken, waarmee hij / zij
ondersteuning kan leveren op alle systemen.
In het tweede jaar van de startfunctie wordt
de soldaat opgeleid tot bedienaar op één
systeem. Welk specifiek systeem is afhankelijk van de behoeftes binnen de C2OM. In
de opvolgende Module O&T periodes, in
de vervolgfunctie, wordt de soldaat opgeleid
tot bedienaar op de overige systemen binnen
de C2OM. Als korporaal wordt de verbindelaar opgeleid tot specialist op een systeem,
waarbij hij / zij kan optreden als (hulp)instructeur en ploegcommandant. De opleiding loopt door tijdens ondersteuning.
Aangezien bij de aanvang van een MOT het
personeel in verschillende stadia van bovenstaand schema verkeert, zal per persoon een
aangepast programma gevolgd moeten worden.

TOEKOMST…VAST OF
TOEKOMSTVAST

Ondanks de vele ´broken items´ van 101
CISbat die tijdens de reorganisatie zijn rechtgetrokken, hebben de doorwerking van de
bezuinigingen ook bij 101 CISbat de groot-

ste impact op het toekomstige optreden van
101 CISbat. We hebben in bovenstaand stuk
proberen aan te tonen dat het loslaten van
de één-op-één relatie tussen personeel en
systemen en tegelijkertijd het behouden van
een centraal verbindingsbataljon binnen
CLAS een uitwerking is die aan de randvoorwaarden van de bezuinigingen voldoet, en
daarnaast ook beter aansluit bij het optreden
van de te ondersteunen eenheid, ondanks de
aanvankelijke scepsis daarover. Ondanks het
feit dat het VGP en de consequenties van de
reorganisatie er toe leiden dat er minder
flexibel delen van 101 CISbat kunnen worden ingezet voor C2ondersteuning, wordt
er door de nieuwe manier van opleiden en
trainen en standaardisering van ondersteuning meer aansluiting gevonden bij de manoeuvre. Het standaardiseren van de ondersteuningspakketten geeft de te ondersteunen
eenheden meer duidelijkheid in waarop
aanspraak kan worden gemaakt. De S/G/
J/A/N6 heeft speelruimte om met de toegewezen modules zelf passende inzetkeuzes
te maken, die nog beter aansluiten bij de
opleidings- en trainingsdoelstellingen van
het CLAS. Verder ontstaat de ruimte om in
de opwerking voor en uitvoering van missies
een redelijk vaste koppeling te creëren in de
ondersteuning. C2ostgroepen van de manoeuvre eenheden en die van 101 CISbat
samen met de staven kunnen mede hierdoor
geïntegreerd opwerken. Bij het tailormade
uitleveren van materieel wordt flexibiliteit
ingeleverd, maar hier komen meer mogelijkheden voor missiegericht opwerken en
breed-inzetbare specialisten voor terug.
Hierbij wordt het voortzettingsvermogen
van de C2ondersteuning van Defensie gegarandeerd, in opleidingen en bij daadwerkelijke inzet.
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REORGANISATIE CISBN 1 (GE/NL) CORPS
Luitenant-kolonel C. Verdonk, Commandant CISBn 1 (GE/NL) Corps
In dit artikel gaat lkol Kees Verdonk nader in op de ATLANTA reorganisatie van
het CIS Battalion 1 (GE/NL) Corps. De plannen daarvoor zijn definitief geworden
en de datum Begin Geldigheid Nieuwe Eenheid is vastgesteld op 7 oktober 2013.
Die datum markeert vooral voor het personeel een belangrijk moment omdat
nieuwe functies en plaatsingen vanaf dat moment daadwerkelijk vorm kunnen gaan
krijgen. Hiermee wordt een onverwacht lange periode van onzekerheid afgesloten.
De reorganisatie werkt echter ook door naar de organisatie van het materiaal en
naar werkwijzen. Ook daar gaat lkol Kees Verdonk in dit artikel nader op in.

AANLEIDING

In oktober 2010 wordt duidelijk dat Defensie haar jaarlijkse uitgaven met zo’n miljard
euro moet terugbrengen. De grote omvang
van deze bezuiniging betekent dat vrijwel
alle eenheden binnen Defensie een deel van
die bezuiniging op zich zullen moeten
nemen. Dat geldt dus ook voor het CIS Battalion 1 (GE/NL) Corps dat de CIS-ondersteuning verzorgt voor het Duits-Nederlandse legerkorps. Uiteindelijk leidt de
defensiebrede bezuiniging tot de volgende
reorganisatie-opdracht voor de CIS-eenheden binnen het CLAS:
Reorganiseer de eenheden in de C2-ondersteunende keten (m.n. 101 CIS-bataljon, het binationale CIS battalion van 1 (GE/NL)
Corps en de C2-ondersteunende elementen bij
de eenheden); bundel waar nodig de capaciteiten, teneinde een besparing te bereiken van
tenminste 100 VTE’n en bespaar M€ 4,1 structureel.
In een in Intercom 2012-3 gepubliceerd
artikel heeft kolonel Frank Peersman, in zijn
toenmalige rol van projectmanager Reorganisatie CIS eenheden, de uitwerking van de
opdracht voor de CIS-eenheden nader toegelicht.

gen bekend werd, heeft de minister van Defensie 19 werkgroepen ingesteld die bezuinigingsvoorstellen
in
verschillende
deelgebieden moesten onderzoeken. In de
werkgroep ‘Operationele logistiek en Gevechtssteun’ was een subwerkgroep voor het
deelgebied ‘Communicatie- en Informatiesystemen’ opgenomen. Deze subwerkgroep
moest onderzoeken ‘welke maatregelen genomen kunnen worden in de operationele CIS
ondersteuning om de beoogde besparingen te
behalen’. De subwerkgroep bestond uit drie
officieren afkomstig van de Marine, de
Luchtmacht en van het Wapen van de Verbindingsdienst. Een belangrijke aanbeveling
van deze subwerkgroep was om één van de
CISBats (het CISBn) in zijn geheel op heffen. Deze aanbeveling werd initieel overgenomen, maar later alsnog ingetrokken nadat
de commandant - 1 (GE/NL) Corps, lgen
van Loon, het belang van het CISBn voor 1
(GE/NL) Corps en de gevolgen voor het
Duitse personeel van het CISBn had duidelijk gemaakt.
Door die ingreep blijven beide CISBats behouden, maar ook de CIS-eenheden binnen

COMMUNITATE
VALEMUS

het CLAS zullen hun fair share van de bezuinigingen op zich moeten nemen. Dit leidt
tot de reeds genoemde reorganisatie-opdracht voor de CIS-eenheden.
Om die opdracht concreet in te vullen, werd
er een studie uitgevoerd onder leiding van
Staf CLAS/IV&CIS (kol Peersman) waarin
ook leden van Staf 1 (GE/NL) Corps (Sectie G-6) en het CISBn zitting hadden.

HET CISBN 1 (GE/NL) CORPS

Het CISBn is een binationale (Nederlands/
Duitse) eenheid en onderdeel van het snel
inzetbare 1 (GE/NL) Corps. De eenheid
bestaat uit een Battalion Staff, Staff Coy,
twee CIS Coys en het Munster Detachement
(MSDet) dat bij de Sectie S-3 is ondergebracht. De Bn Staff, Staff Coy en 1 CISCoy
(Eibergen) zijn binationaal. 2 CISCoy is
gelegerd in Garderen en heeft alleen Nederlands personeel. Het bataljon bestaat uit 249
Nederlandse en 177 Duitse arbeidsplaatsen.
Bij de binationale eenheden is Duits en Nederlands personeel en materieel tot op het
groepsniveau gemixt. Al het Duitse personeel (dus ook officieren en onderofficieren)
wordt samen met de Nederlandse soldaten/
korporaals opgeleid binnen het Bn (H2IOT).
De taakstelling en samenstelling van het Bn
zijn onderdeel van de afspraken tussen Duitsland, Nederland en 1 (GE/NL) Corps.

DE MISSIE VAN HET CISBN

Het CIS Battalion 1 (GE/NL) Corps is een
snel inzetbare eenheid die alle noodzakelijke

Structure CISBn 1 (GE/NL) CORPS

INLEIDING

In dit artikel ga ik nader in op de gevolgen
van die bezuinigingen voor het CISBn.
Als eerste beschrijf ik de belangrijkste gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld
voorafgaand aan de uiteindelijke reorganisatie-opdracht. Vervolgens geef ik een algemene beschrijving van het CISBn waarin de
organisatie, de missie en de wijze van optreden worden beschreven. Daarna komen de
randvoorwaarden en uitgangspunten aan
bod die bepalend zijn geweest voor de reorganisatie van het CISBn. Ik sluit het artikel
af met de gevolgen van de bezuiniging voor
het CISBn en haar CIS-capaciteiten voor de
toekomst.
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Afbeelding 1: De huidige organisatiestructuur van het CISBn, waarbij het MSDet deel uitmaakt van de Sectie S-3.
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CIS-diensten en CIS-ondersteuning levert
aan commandant en Staf 1 (GE/NL) Corps,
aan de staven van de onder bevel gestelde eenheden en aan overige (niet-) militaire actoren, teneinde de C2-structuur van commandant en Staf 1 (GE/NL) Corps mogelijk te
maken tijdens inzet, oefeningen en op de vredeslocatie.
De CIS-diensten op de vredeslocatie (Munster, Eibergen en Garderen) worden voornamelijk verzorgd door het Munster Detachement. Dit detachement beheert op
24/7-basis diverse CIS-netwerken waaronder het primaire GNC-netwerk (met onder
meer OFFICE, OUTLOOK, een informatieportaal) en NATO SECRET netwerkelementen. Daarnaast is het detachement verantwoordelijk voor de koppelingen op de
Nederlandse en Duitse nationale netwerken
zoals MULAN.
Het detachement beheert ook het GNCintranet dat wordt gebruikt voor informatieuitwisseling tussen 1 (GE/NL) Corps en
overheids- en civiele (hulp)organisaties,
zoals het Rode Kruis, VN-afdelingen, ministeries en politie. Inloggen op het GNCintranet geschiedt vaak via het internet (vgl.
internetbankieren). Bij inzet en oefeningen
verzorgt het MSDet vanuit de vredeslocatie
de CIS-diensten voor het Static Operation
Centre (met TITAAN RACE 10) en de Rear
link vanuit het inzetgebied.
Tijdens oefening en daadwerkelijke inzet
ontplooit het CISBn verschillende CISnetwerken waarop een groot aantal CISdiensten (applicaties) beschikbaar zijn. De
belangrijkste netwerken zijn:
1. MISSION SECRET (TITAAN ROOD),
met daarop de gebruikelijke TITAANapplicaties zoals digitale telefonie (VOIP),
Video Tele Conference (VTC), het OFFICE-pakket. Daarnaast ‘draaien’ op dit
netwerk ook een aantal specifieke GNCdiensten zoals HEROS (het Duitse ISIS),
Informatieportaal WISE, OUTLOOK,
JEMM, JCHAT.
2. TITAAN WHITE, een volledig beheersbaar UNCLAS internet waarmee onder
meer een koppeling kan worden gemaakt
met het GNC-intranet zodat informatieuitwisseling met civiele (hulp)organisaties mogelijk is.
3. NATO SECRET (als tunnel over TITAAN ROOD), met daarop NATOdiensten zoals ICC Light, LOGFAS en
TOPFAS.
Daarnaast streeft het CISBn naar een goede
koppeling tussen het TITAAN-netwerk met
het CIS-netwerk van buitenlandse eenheden
en civiele organisaties om zodoende de uitwisseling van informatie te optimaliseren.
Voor de ontplooiing van de CIS-netwerken
maakt het CISBn gebruik van het TITAANconcept. Het TITAAN bestaat uit een Wide
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Afbeelding 2: Overzicht van de netwerken op de vredeslocatie en te velde.

Area Network (WAN) dat is opgebouwd uit
verschillende Local Area Networks (LANs)
die met elkaar verbonden zijn, veelal via Satcom en internet. Deze ‘LAN-eilanden’ leveren alle noodzakelijke CIS-diensten en
ondersteuning aan de hoofdkwartieren van
1 GNC en aan de staven van de grote eenheden (divisies/brigades), verspreid over het
operatiegebied. De ‘LAN-eilanden’ worden
verzorgd door de RACEs (RACE: Rapid
CIS-Element, een mobiel communicatiecentrum van pelotonsgrootte met LANcapaciteit (servers, back office, front office
en helpdesk), diverse transmissiemiddelen
en kabel/lijn-capaciteit.). Een RACE is dan

ook bij de operationele eenheden gecoloceerd (mede voor de beveiliging). De
RACEs beschikken over voldoende capaciteit om in principe alle noodzakelijke CISdiensten te leveren voor de eenheden die op
het LAN-eiland zijn aangesloten (o.a. TITAAN en GNC-diensten, HEROS, NATO
SECRET). Verder worden de kleine eenheden (bataljons/compagniesstaven) met
straalzenders (MRRS) als remote client op
de LAN-eilanden aangesloten. De RACEs
hebben daarmee ook een knooppuntfunctie.
Elk RACE heeft doorgaans één of meerdere
straalzendersystemen (MRRS) voor de koppeling van de kleine(re) eenheden aan het

Services
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Afbeelding 3: Overzicht van de CIS-diensten op de verschillende netwerken tijdens de Corps oefening PEREGRINE
SWORD (sep 2012).

23

5/23/13 10:03 AM

LAN-eiland. Het Mobile CIS Control Center (MCCC) binnen de Sectie S-3 is verantwoordelijk voor het management van het
gehele WAN.
Randvoorwaarden en Uitgangspunten bij de
reorganisatie-opdracht
De volgende randvoorwaarden en uitgangspunten vormden de basis voor het CISBn
bij de start van de studie over de reorganisatie van de CIS-eenheden.
Het belangrijkste uitgangspunt was dat het
CISBn in staat moest blijven de noodzakelijke CIS-ondersteuning te leveren aan 1
(GE/NL) Corps conform de afspraken tussen Duitsland en Nederland. De omvang van
deze ondersteuning is direct gerelateerd aan
de missie van het Corps, te weten:
HQ 1 (GE/NL) Corps, either as a Corps HQ
or as a Land Component Command Headquarters is to be prepared to deploy under
NATO, EU or Framework Nations auspices
to a designated area and conduct land operations across the operational spectrum within
the framework of combined and joint operations.
Noot: Inmiddels is besloten dat 1 (GE/NL)
Corps bij inzet ook de rol van Joint Task Force
HQ (JTFHQ) moet kunnen vervullen.
Uit de missie volgt dat 1 (GE/NL) Corps
in verschillende rollen kan worden ingezet,
als een snel inzetbaar en mobiel legerkorps
hoofdkwartier (HRF Corps HQ) en als een
Land Component Command hoofdkwartier
(LCC HQ).
De inzet als HRF Corps HQ geldt als most
demanding scenario, waarbij 1 (GE/NL)
Corps (met drie commandoposten) in staat
moet zijn vier grote eenheden (divisie/brigade) en 20 kleine(re) eenheden (bat/cie)
aan te sturen. Deze zgn. 3/4/20-optie is de
formele NATO-eis voor een High Readiness
Force (HRF) Corps HQ.
Zelfs in de huidige samenstelling is het
CISBn niet in staat de volledige CIS-ondersteuning te leveren. In lijn met de internationale afspraken stelt Nederland daarom
een gegarandeerde CIS-capaciteit (Assured
Availability (AA) gebaseerd op een apart
daartoe afgesloten GER NLD Technical Arrangement) ter beschikking aan het Corps
bij daadwerkelijke inzet (zie ook afb. 1 RACE 5 en 6). De omvang van die capaciteit
is onderdeel van het genoemde Technical
Arrangement.
De most likely-inzetoptie is die van 1 (GE/
NL) Corps in de rol van HQ LCC met drie
LCC HQ’s (inclusief Joint Logistic Support
Group of kortweg JLSG), drie grote eenheden (Div/Brig) en zestien kleinere eenheden. De onder bevel gestelde eenheden zijn
afkomstig van verschillende (NATO/niet24
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TITAAN - Wide Area Network
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Afbeelding 4: Een overzicht van het TITAAN-concept.

NATO) landen. Bij de uitwerking van de
reorganisatie-opdracht is afgesproken dat de
CIS-capaciteit van het CISBn wordt afgestemd op de most likely-optie.
Naast CIS-ondersteuning bij inzet heeft het
CISBn ook de taak het 1 (GE/NL Corps te
ondersteunen tijdens oefeningen; 1(GE/
NL) Corps vormt immers een belangrijk
trainingsplatform voor grote eenheden
(Div/Brig) binnen NAVO, mede omdat het
Corps in staat is meerdere grote eenheden
gelijktijdig te trainen. Insteek bij de studie
was dat voor deze taak geen extra CIS-capaciteit zou worden gereserveerd.
Een andere belangrijke randvoorwaarde was
dat Duitsland, en in het bijzonder het Duitse personeel, geen nadelige gevolgen mocht
ondervinden door deze Nederlandse reorganisatie. Dit had diverse redenen. Ten eerste had Duitsland, ondanks bezuinigingen
op de eigen defensie, besloten dat zij alle
internationale afspraken onvoorwaardelijk
zou nakomen. Ook C-LAS had aangegeven
dat Nederland voor andere landen een betrouwbare partner moest zijn en blijven.
(Noot: Ook bij het Staff Support Battalion
en de Corps Staf gaan in totaal 110 Nederlandse formatieplaatsen verloren). Ten tweede levert de opheffing van Duitse arbeidsplaatsen binnen het CISBn geen reductie
‘winst’ op voor Nederland, maar wel verlies
van operationele CIS-capaciteit. De bezuinigingen moesten daarom bij de Nederlandse delen van het CISBn worden gevonden.
Een derde randvoorwaarde betrof het behoud van de specifieke CIS-kennis en ervaring binnen het CISBn. Immers, de succes-

volle ontplooiing van instandhouding van
het TITAAN drijft op de diepgaande CISkennis en ervaring die vooral bij de oudere
onderofficieren aanwezig zijn. Bovendien
hebben deze militairen binnen het CISBn
de extra taak om hun Duitse collega’s te
trainen op het Nederlandse TITAAN.
Ten slotte heeft het CISBn geen extra CIScapaciteit geraamd voor de volgende taken:
- de opleiding en training van het Nederlandse en Duits personeel van het CISBn
(H2IOT);
- ondersteuning van andere CLAS-eenheden, zoals de School Verbindingsdienst;
- het installeren en onderhouden van internet voor operationele doeleinden (‘operationeel internet’) naast het reguliere
TITAAN. Extra middelen zullen door het
Corps zelf worden aangeschaft en worden
geïnstalleerd en bediend door het aanwezige personeel van het CISBn en
- het onderhouden van de verbindingen
naar de civiele (hulp-)organisaties en overheidsinstellingen (bijv. ambassades).

DE UITKOMSTEN VAN DE
REORGANISATIE-OPDRACHT

Bij de uitwerking van de reorganisatie-opdracht stond de taakstelling van het CISBn
centraal. Daarbij moest het CISBn over een
minimale hoeveelheid CIS-capaciteit beschikken om het Corps in de rol van een
LCC HQ (most likely-optie) zelfstandig te
kunnen ondersteunen. De noodzakelijke
operationele en technische reserve zouden
door CLAS als aanvullende AA-capaciteit ter
beschikking worden gesteld. Ook heeft
CLAS voorgesteld (evenals in de huidige
situatie) aanvullende AA-capaciteit te garan-
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Afbeelding 5: Voorbeeld van een mogelijke organisatiestructuur van een LCC.

deren voor de ondersteuning van 1 (GE/
NL) Corps in de rol van een snel inzetbaar
Corps HQ (Most demanding-optie).
Vervolgens is onderzocht welke CIS-middelen nodig zijn om een LLC HQ (incl.
onder bevelgestelde staven – zie afb.5.) te
ondersteunen op basis van het TITAANconcept (afb.4). Uit deze normberekening
is gebleken dat het CISBn de volgende CIScapaciteiten zou kunnen opheffen:
- 1x LAN-groep (0/5/3) inclusief twee
servervoertuigen en een helpdeskvoertuig;
- verkleining van een kabel/Lijngroep
(0/1/3) zonder materieel en
- 1x satcomgp (0/1/1) zonder materieel
(Noot: In de huidige situatie is het CISBn
geautoriseerd voor 12 satcomgpn en 10
satcom installaties. In de nieuwe situatie
zijn er 11 Satcom-systemen nodig. Dat
betekent dat het CISBn 1 ‘kale’ satcomgp
(0/1/1) inlevert en er 1 satcom installatie
bij krijgt.)
Verder dient het aantal straalzendergroepen
van 18 naar 19 stuks te worden uitgebreid.
Het personeel van de extra straalzendergroep wordt uit een bestaande kabellijngroep gehaald. Het CISBn krijgt de beschikking over een extra straalzender.
Naast deze reductie in de TITAAN-capaciteit, is ook gebleken dat de HF-capaciteit
kan worden verkleind. Om die reden worden
de twee Nederlandse HF-gpn (totaal
(0/2/2) opgeheven. De Duitse HF-groe-
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pen blijven wel bestaan voor onder meer de
rear link.
De noodzaak voor ‘behoud van oud’
betekende onder meer dat er behoorlijk
tegendruk moest worden gegeven aan de
‘verjongings’-drang binnen het CLAS.
Ten slotte zijn vijf chauffeur-formatieplaatsen opgeheven die deel uitmaken van de
overhead binnen het bataljon.
Daarmee heft het CISBn in totaal 21 volledige formatieplaatsen op (van 249 naar 228
Nederlandse VTE’n) en vindt er een uitwisseling van CIS-materieel plaats. Gelijktijdig
met de reorganisatie worden er binnen de
Bn Staff nog enige kleine organisatiewijzigingen doorgevoerd door de oprichting van
de CISPool en het toenemende belang van
Cyber Defense. Daarnaast heeft het CISBn
CLAS om enig (extra) materieel verzocht
die de arbeidsomstandigheden (ARBO) van
het personeel kunnen verbeteren.
De reductie van 21 formatieplaatsen vindt
plaats binnen de verschillende coys van het
CISBn. Omdat ook de taakstelling en wijze
van opereren niet wezenlijk wijzigt, blijft de
huidige organisatiestructuur grotendeels
gehandhaafd. De reducties vinden feitelijk
binnen verschillende pelotons (vnl. RACEs)
plaats.
Gelijktijdig met de reducties is ook de extra
behoefte aan gegarandeerde CIS-capaciteit
vanuit CLAS (AA) nader uitgewerkt.

Eind 2011 heeft Nederland de uitkomsten
van de studie voorgesteld aan Duitsland en
aan 1 (GE/NL) Corps. Op 14 juni 2012
hebben beide landen en 1 (GE/NL) Corps
ingestemd met de voorstellen, waarna het
reorganisatietraject formeel kon beginnen.
Eind februari 2013 heeft C-LAS het Definitief Reorganisatie Plan (DRP) goedgekeurd.

DE TOEKOMST

Het is onvermijdelijk dat door de opheffing
van 21 formatieplaatsen binnen het CISBn
de operationele CIS-capaciteit is afgenomen
terwijl aan de andere kant de taakstelling van
1 (GE/NL) Corps feitelijk is uitgebreid met
de nieuwe inzetrol als JTFHQ. Aan de andere kant is er een binationaal CISBn overgebleven, bestaande uit deskundig personeel
dat – samen met de AA-steun van CLAS – in
staat blijft een waardevolle en volwaardige
CIS-ondersteuning te leveren in een internationaal speelveld bij inzet en bij oefeningen.
Met name het faciliteren van de oefeningen
van de CLAS brigades wordt succesvol in de
praktijk gebracht, zoals recentelijk bij de
oefening Quick Sword waarbij 1 (GE/NL)
Corps het raamwerk (Exercise Control en
Higher Control) vormde voor 43 Mechbrig
(primary training audience), 13 Mechbrig
(Flank Control) en 11 Luchtmobiele Brigade (Lower Control) en het KCT. Ook dat
draagt belangrijk bij aan het op de kaart zetten van de verbindingsdienst in binnen- en
buitenland.
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GEREEDSTELLING VERBINDINGSDIENST
Kapitein S.C. Stindt, OTC Manoeuvre School Verbindingsdienst
In dit artikel gaat kap Sacha Stindt nader in op Defensieplannen en het samenhangend gereedstellen van CLAS eenheden. Hierbij schetst hij de kaders die gerelateerd zijn aan de ambities van deze tijd. In dit artikel is het vertrekpunt een
gereorganiseerd 101 CIS bataljon. Dat is dus post-ATLANTA. In deze Intercom
wordt in andere artikelen nader ingegaan op de reorganisatie van de verbindingsbataljons, 101 CIS bataljon en CIS Battalion 1GNC. Reorganisaties die in 2013
worden geeffectueerd, in nauwe samenhang en waar mogelijk gelijktijdig met de
transformatie naar het ‘nieuwe model’ gereedstellen.

INLEIDING

Het primaire proces van de landmacht is het
gereedstellen van militaire eenheden voor
operationele inzet. Het bestaat uit drie deelgebieden: personele gereedheid, materiële
gereedheid en geoefendheid. De eenheden
van de verbindingsdienst maken deel uit van
dit proces. Dit proces wordt enerzijds generiek en anderzijds specifiek gepland. Door
vooral de veranderlijke omgeving van de
landmacht en de diversiteit van de verbindingsdiensteenheden neigt de inrichting van
dit proces voor de verbindingsdienst al snel
onoverzichtelijk te worden. De School Verbindingsdienst heeft als taak om het gereedstellen van de verbindingsdienst generiek in
te richten. Vanuit die positie wordt nagestreefd om, samen met de verbindingsdiensteenheden, integratie en samenhang te
bevorderen. Dit artikel vormt het eerste van
een reeks en probeert het generieke deel van
de gereedstelling van de verbindingsdienst
inzichtelijk te maken. Het zoomt via een
algemeen beeld in op één van de verbindingsbataljons en focust zich op het deelgebied geoefendheid.

PLANNINGSMODEL
LANDMACHT

Het regeerakkoord van de Nederlandse regering is het uitgangspunt voor de beleidsvisie. Uit die visie wordt door de bestuurstaf
van defensie in een beleid- planning- en
begrotingsnota geld gereserveerd voor defensie-activiteiten. Op basis daarvan worden
meerjarige defensieplannen gemaakt, die
voor de landmacht het uitgangspunt zijn
voor inrichting van het primaire proces.
Daarbij wordt bepaald welke militaire capaciteiten in de tijd generiek gereedgesteld
dienen te worden en hoe die capaciteiten
voorbereid dienen te worden. Daaruit rolt
een generiek jaarplan waarin financieel verantwoord wordt wat de gereedstelling gaat
kosten. Jaarlijks wordt op basis van de generieke planning de specifieke planning gemaakt en worden de specifieke kosten begroot. Daarbij wordt rekening gehouden
met een aanvullende jaarlijkse aanschrijving
van de defensiestaf en een selectie gemaakt
wat van het generieke deel specifiek gepland
dient te worden. Daaruit rolt een specifiek
jaarplan voor de operationele eenheden van
de landmacht. Door de verwevenheid binnen die eenheden dienen de wapens en
dienstvakken integraal de gereedstelling van

hun eigen eenheden inzichtelijk te maken
en af te stemmen. Figuur 1 illustreert het
planningsmodel van de landmacht.

GENERIEK GEREEDHEIDSPLAN
ANNO 2013

Het generieke jaarplan van nu gaat in essentie grofweg uit van de ambitie om twee
bataljonstaakgroepen, een brigadehoofdkwartier en een legerkorpshoofdkwartier
tegelijkertijd in te kunnen zetten. Qua gevechtskracht zal de ene bataljonstaakgroep
gedomineerd worden door pantserinfanterie en de andere door luchtmobiele infanterie. Vier pantserinfanteriebataljons rouleren
daarbij om de pantserzware bataljonstaakgroep een half jaar lang gereed te stellen.
Drie luchtmobiele infanteriebataljons rouleren om de luchtmobiel zware bataljonstaakgroep voor een half jaar gereed te stellen. Het verschil in gevechtskracht tussen de
twee bataljonstaakgroepen is effectief één
type compagnie. Daarnaast beschikken de

OVER DE AUTEUR

Kap Sacha Stindt heeft als S6 van 45 Battlegroep RIOG (Regiment Infanterie
Oranje Gelderland) deel uitgemaakt van
de Task Force Uruzgan. Sacha bekleedt
nu al weer enkele jaren de rol van hoofd
van het bureau opleidings- en trainingsontwikkeling of kortweg BOTO bij het
Expertise Centrum C2 Ondersteuning
Land (voorheen kenniscentrum) en in
die rol is hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de generieke gereedstellingconcepten van het CLAS.
Kap Stindt publiceert met enige regelmaat over relevante ontwikkelingen op
het vakgebied.
In 2009 heeft Sacha de Intercom Award
gewonnen in de categorie Verbindingsdienst Operationeel.

Figuur 1: Planningsmodel landmacht (GGP: Generiek Gereedheidsplan, GJP: Generiek Jaarplan, SGP: Specifiek
Gereedheidsplan, SJP: Specifiek Jaarplan, CDS: Commandant der Strijdkrachten)
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Figuur 2: Ritmiek
infanteriebataljons,
brigadehoofdkwartieren
en samenstelling
infanteriekern
bataljonstaak-groepen.

bataljonstaakgroepen ook over capaciteiten
voor bijvoorbeeld civiel militaire samenwerking en psychologische operaties. Drie brigades rouleren daarbij om een brigadehoofdkwartier voor een jaar lang gereed te
stellen. Nederlandse delen van een multinationaal legerkorpshoofdkwartier worden
met een reactietijd van twintig dagen permanent gereedgesteld; dit om onder andere
de NAVO van een High Readiness Forces
Headquarters te voorzien. Figuur 2 illustreert een deel van de ritmiek.

GENERIEK GEREEDHEIDSPLAN
VERBINDINGSDIENST

Gepaard met de ritmiek van bataljonstaakgroepen en hoofdkwartieren, gaat de ritmiek
van verbindingsdiensteenheden. Stafsecties
en commandovoeringondersteunende eenheden van de verbindingsdienst stellen zich
geïntegreerd met de bataljonsstaven en bri-

gadehoofdkwartieren gereed. Een binationaal verbindingsbataljon, het Communication and Information Systems Battalion, stelt
zich hand in hand gereed met het multinationale legerkorpshoofdkwartier. Zo veel
mogelijk in lijn met de ritmiek van de andere verbindingsdiensteenheden stelt 101
Communicatie- en Informatiesystemen Bataljon commandovoeringondersteunende
modulepelotons en Mobile Communication
and Information Systems Control Centres
gereed. Daarnaast stelt het bataljon een aantal specialistische capaciteiten gereed voor
bijvoorbeeld de intensivering van civiel militaire samenwerking. 102 Elektronische
oorlogsvoeringscompagnie stelt detachementen gereed als deel van de modules die
het Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition & Reconnaissance Commando gereed stelt ten behoeve van met name
het brigadehoofdkwartier.

Samengevat stelt de verbindingsdienst op
hoofdlijnen het volgende gereed:
Bataljonstaakgroep pantserinfanterie zwaar:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Commandovoeringondersteunende groep
- Commandovoeringondersteunend modulepeloton
Bataljonstaakgroep luchtmobiel zwaar:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Commandovoeringondersteunende groep
- Commandovoeringondersteunend modulepeloton
Brigadehoofdkwartier:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Mobile Communication and Information
Systems Control Centre
- Commandovoeringondersteunend peloton

Kabels voor OPSROOM

Figuur 3: Hoofdlijnen generiek
jaarplan 101 Communicatie en
Informatiesystemen Bataljon
(C2OM: Commandovoeringondersteunende module, MCCC:
Mobile Communication and
Information Systems Control
Centre)
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- Detachement elektronische oorlogsvoering
Legerkorpshoofdkwartier:
- Stafsectie verbindingsdienst
- Communication and Information Systems
Battalion
Bovenstaande verbindingsdiensteenheden
dienen te voldoen aan de eisen voor personele en materiële gereedheid en geoefendheid. Ten tijde van schrijven van dit artikel
is het ontwikkelen dan wel actualiseren van
die eisen in volle gang. De School Verbindingsdienst is begonnen om samen met de
eenheden de eisen per eenheid te specificeren. Vervolgens zal per type verbindingsdiensteenheid een traject van gereedstellen
vastgesteld en vastgelegd worden, een zogeheten Training Support Package. Daarbij
zullen ook vanuit een generieke benadering
de kosten van die trajecten begroot worden.
Dit zal de landmacht in staat stellen vanuit
het generiek jaarplan de gereedstelling van
de verbindingsdiensteenheden te plannen en
begroten.

plan van het bataljon. Op de gereedstelling
van de overige eenheden van het bataljon
zal dit artikel verder niet ingaan. Figuur 3
geeft op hoofdlijnen de ritmiek van het generieke jaarplan van het bataljon weer.
De periode waarin de eenheden van het bataljon gereedgesteld worden, kenmerkt zich
met name door het trainen van de eenheden
om op tijd aan de gestelde gereedheidseisen
te voldoen. Dit geschiedt in de eerste plaats
middels oefeningen die elke eenheid in bepaalde kwartalen uitvoert. In de tweede
plaats door de oefeningen van andere landmachteenheden te steunen. Ten derde door
in het kwartaal voor de inzetperiode specifiek
te oefenen om op te werken naar de inzeteisen. In de laatste plaats door deel te nemen
aan specifieke verbindingsdienstoefeningen.
Deze verbindingsdienstoefeningen zijn ten
tijde van schrijven van dit artikel echter nog
een gedachtegoed dat leeft in kleine kring.
Daarbij zal de focus liggen op oefendoelen
die enerzijds niet tijdens andere oefeningen
gehaald kunnen worden en anderzijds afhankelijk zijn van externen als bijvoorbeeld

SLOTWOORD

Dit artikel tracht op hoofdlijnen inzichtelijk
te maken hoe de gereedstelling van de verbindingsdienst binnen die van de landmacht
ingericht is. Daarnaast is tevens ingezoomd
op één van de verbindingsbataljons. Er ligt
echter nog veel werk om slechts dat ene bataljon van een goed gereedstellingstraject te
voorzien. Zelfs als dat gelukt is, is er pas een
fractie van het primaire proces van de verbindingsdienst, de gereedstelling, ingericht.
Ook de gereedstelling van de commandovoeringondersteunende eenheden die organiek ingedeeld zijn bij de bataljons en brigades zal ingericht moeten worden.
Hetzelfde geldt voor de stafsecties van de
verbindingsdienst, de detachementen elektronische oorlogsvoering en het Communication and Information Systems Battalion.
De School Verbindingsdienst zal deze kar
moeten trekken, maar kan dat niet zonder
nauwe samenwerking met de operationele
verbindingsdiensteenheden. Omwille van
de kwaliteit en behoud van kwaliteit van hét
wapen zijn de officieren van de verbindingsdienst het aan de manschappen en onderofficieren verplicht zicht hiervoor meer dan
voorheen in te zetten.

Figuur 4: Vereenvoudigd ‘3-9 model’ van 101 Communicatie en Informatiesystemen Bataljon

GENERIEK JAARPLAN 101
COMMUNICATIE EN
INFORMATIESYSTEMEN
BATALJON

Om bij te dragen aan de gereedstelling van
de bataljonstaakgroepen en brigadehoofdkwartieren heeft 101 Communicatie en Informatiesystemen Bataljon voldoende
voortzettingsvermogen nodig. De behoefte
aan dit vermogen wordt nog groter door de
overige taken van het bataljon. Deze overige taken doen een beroep op dezelfde capaciteit die gereed gesteld moet worden. De
voornaamste van deze overige taken is het
ondersteunen van de gereedstelling van de
andere landmachteenheden. Het bataljon
beschikt daarom over acht commandovoeringondersteunende modulepelotons en
twee Mobile Communication and Information Systems Control Centres. Deze eenheden
wisselen een periode van gereedstelling af
met een periode waarin ze gereed voor inzet
zijn. Hierdoor onstaat een ritmiek die het
uitgangspunt vormt voor het generieke jaar-
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het Joint Informatievoorziening Commando.Voor de commandovoeringondersteunende modulepelotons mondt dit uit in een
ritme van drie om negen maanden. Dit ritme
is het zogeheten ‘3-9 model’ van het bataljon. Figuur 4 is een vereenvoudigde weergave van dit model.
Het bataljon werkt hard aan een standaardoptreden waarop de drie maanden pelotonsoefeningen gebaseerd zullen zijn. De School
Verbindingsdienst stemt dit af op recente
doctrine en brengt de specifiek eindeisen in
kaart. Op basis daarvan zullen zij samen werken om in kaart te brengen hoe het hele
traject van gereedstellen er uit zal zien. Uiteindelijk zal het ‘3-9 model’ uitmonden in
een Training Support Package. Die zal de
landmacht in staat stellen de gereedstelling
van de eenheden van 101 Communicatie en
Informatiesystemen Bataljon vanuit het generiek jaarplan te begroten en te plannen.

NAWOORD KAP STINDT
Ik heb diverse deelgebieden van de gereedstelling op het oog voor volgende
artikelen. Die vervolgartikelen worden
op zichzelf staande delen.
Ik ben voornemens t.z.t. ook in te zoomen op andere eenheden van de verbindingsdienst.
Daarnaast overweeg ik een verdiepingsslag over de takenbladen van de verbindingsdienst binnen het CLAS Trainingscompendium. Ook wil ik de samenhang
tussen personele gereedheid en geoefendheid uitdiepen, vooral de relatie tussen opleiden en trainen. Naarmate ze zich
verder ontwikkelen wil ik ook aandacht
besteden aan de nog te ontwikkelen Vmodules, ook wel ketentrainingen genoemd.
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NETCENTRISCH GEBRUIK
VAN CAMERABEELDEN DOOR PARTNERS
IN PUBLIEKE VEILIGHEID
De groep verbindingen & technische ondersteuning van het Korps Landelijke Politiediensten
biedt politie en de overige partners in publieke veiligheid technische ondersteuning bij evenementen, acties, rampen en incidenten. Hierbij wordt tegenwoordig ook gebruik gemaakt
van real time videobeelden vanuit een helicopter of videowagen.
In samenwerking met o.a. 2connect-IT heeft het KLPD
een groot aantal communicatie voertuigen gebouwd
welke zijn ingericht om ondersteuning te bieden bij
grootschalig optreden. Naast het KLPD en de regionale politiekorpsen kunnen ook de andere partners in
publieke veiligheid gebruik maken van deze faciliteiten
zoals Brandweer, GHOR en de Koninklijke Marechaussee. Het is zelfs afspraak dat bij bepaalde incidenten
die altijd multidisciplinair van karakter zijn de politiehelicopter uitrukt om beelden te maken.
Mobiele communicatie
De Mobiele Communicatie Unit (MCU) is een compleet
communicatiecentrum voor multidisciplinair gebruik.
De MCU bevat naast vier complete meldkamerwerk-

feit dat mobiele netwerken beperkte beschikbaarheid

plekken, communicatiefaciliteiten zoals C2000, Data

hebben bij grootschalig gebruik. Daarom heeft de

en diverse vormen van telefonie (GSM en satelliet).

ondersteuningsgroep ook de beschikking over eigen

Daarnaast beschikt de unit over een ruime vergader-

straalverbindingen en als dat nodig blijkt zelfs satel-

ruimte inclusief video-conferencing.

lietverbindingen. Men gebruikt satellietcommunicatie
als het nodig is. De beelden worden tenslotte steeds
meer beschouwd als missiekritisch.

Geen technische beperkingen
Voor de verbindingen maakt de groep gebruik van
beveiligde verbindingen over de 3G netwerken van

Voor meer informatie over de technische inhoud van

de Nederlandse providers, maar dit is niet de enige

deze MCU’s kunt u contact opnemen met mevrouw

manier van communiceren. Het KLPD ervaart ook het

Inge Broods van 2connect-IT.

2connect-IT is ruim 12 jaar gespecialiseerd in
satelliet communicatie systemen en is de ‘state-ofthe-art’ satelliet applicaties leverancier voor klanten

Inge Broods | 2connect-IT
Postbus 87 | 5500 AB Veldhoven
T 040 295 3001

als het Ministerie van Defensie, Nederlandse en
Belgische Media bedrijven, Hulporganisaties en
Internationaal opererende ondernemingen.
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COMMAND & CONTROL–EXPERIMENTEN TIJDENS
PURPLE NECTAR 2012
Luitenant-kolonel Duco Brongers, sr operationeel architect C2 Support Centre
Purple Nectar (PN) is een programma waarbij in een innovatieve omgeving expePARADIGM BREAK
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Afbeelding 1 met onderschrift: benefit chain

structuur neergezet met zicht op vijf beeldschermen (zie afbeelding). Tot zover ging
de integratie bij Staf 11 AMB. De staf had
aangegeven vooral organiek te willen werken
en daarnaast ‘slechts’ kennis te willen nemen
van de nieuwe ontwikkelingen. Om die
reden was in dezelfde ruimte een JCOP opgesteld gepresenteerd op twaalf gekoppelde
HD-schermen met daarop extra informatie
naast haar eigen organieke middelen. Al snel
bleek gedurende de oefening dat het personeel vooral naar het JCOP keek voor haar
SA. Daar waren immers live UAV-beelden
te zien en waren de meeste grondtroepen en
helikopter-bewegingen real time te volgen,
dankzij het gebruik van een blue force tracker.
Uit de evaluatie kwam naar voren dat de
ondersteuning een succes was. Toenmalig
C-11 LMB, bgen van Wiggen, gaf aan dat
het verkrijgen van betere SA vanaf dat moment zijn eerste prioriteit zou krijgen. Voor
hem was duidelijk dat hij tijdens de valide31
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ringsoefening ‘Peregrine Sword’ o.l.v. C-1
German/Netherlands Corps (GNC) in
Duitsland over minimaal dezelfde ondersteuning wilde beschikken, maar dan nu
geïntegreerd bij de eenheid. Daarnaast had
C-11 AMB nog een paar extra wensen en
dat is nu juist de afgeleide doelstelling van
Purple Nectar: laat gebruikers zien wat er
kan; ze gaan dan vanzelf enthousiast meedenken.

OEFENING PEREGRINE SWORD /
PURPLE NECTAR 2012

Aldus geschiedde. Met een kernteam van
drie man, waaronder twee reservisten, werd
de experimentele omgeving opgezet. Vanaf
januari 2012 werd gewerkt aan de voorbereiding die vooral bestond uit het vaststellen
van de experimenten, het verkrijgen van
budget, de (C2)-beveiligingsmaatregelen,
de afstemming met vele partijen zoals gebruikers, ontwikkelaars van hard- en software en de juiste bedrijven om e.e.a. soms
letterlijk van de grond te krijgen.
De oefening ‘Peregrine Sword’ was een door
C-1 GNC geleide FTX en CPX in Duitsland
en vond plaats tussen 13 en 27 september
2012. De FTX was de focus van PN waarin
het ondersteuning bood aan 11 AMB en het
KCT. Het PN-team ontplooide op een bivakterrein op oefen- en schietterrein Wildflecken op de grens tussen de staten Beieren
en Hessen. Het PN-team werd voor de uitvoering uitgebouwd tot circa vijftig man.
Om een beeld te schetsen welke experimenten plaats vonden, worden ze hieronder kort
besproken met daarbij de conclusie van de
eenheid.
Lay-out CP. Voortbordurend op de JOCopbouw in het gebouw in Schaarsbergen
werd dit jaar een verplaatsbare versie gemaakt voor Staf 11 AMB te velde. In het
JOC van de CP werden door het bedrijf
MK-2 drie grote lichtgewicht schermen geplaatst, elk verbonden met een beamer. De
beamer was in staat op het grote scherm één
tot negen beelden (inputs) te projecteren.
Daarmee was de battle-major in staat alle
gewenste beelden weer te geven om een
beeld te scheppen van de omgeving. De inputs varieerden bijvoorbeeld van een ISISprojectie, een synchromatrix, een power
point slide, het JCOP enz. De staf was na
Peregrine Sword unaniem in haar oordeel:
laat staan; dit willen we hebben!
JCOP. Het JCOP moet in staat zijn meerdere C2-ondersteunende systemen samen te
brengen op een kaartachtergrond, zoals ISIS
(CLAS), MASE (CLSK) en MCCIS (CZSK).
Bij Peregrine Sword ging het om het aggregeren van informatie van ISIS en het
luchtbeeld van MASE. Daarnaast werden
de blue force trackers op de kaart geïnjecteerd. Ook kon de UAV op de digitale kaart
gevolgd worden. Het JCOP werd goed gebruikt, maar kan verder worden uitgebouwd
32
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Beelden van het JCOP

door nog meer systemen samen te brengen
in het JCOP met een goed filtermechanisme.
Het JCOP bleek daarmee van meerwaarde,
maar dient te worden doorontwikkeld.
GPS-locators. Door het bedrijf COSETEC
wordt al jaren ondersteuning gegeven met
hun GPS-locators, ofwel blue force trackers.
Dit zijn zender-ontvangers ter grootte van
een mobieltje die gekoppeld zijn aan een
specifiek persoon of platform. Op een kaartachtergrond kunnen deze personen/platforms zichtbaar worden gemaakt met NATO-standaard APP-6 symboliek. Dus i.p.v.
het handmatig verplaatsen van symbolen op
ISIS werd met een vertraging van slechts
enkele seconden het symbool automatisch
zichtbaar op de kaart. 11 AMB had 250 van
deze trackers ontvangen en had zelf bepaald
wie zij vanuit het JOC wilden kunnen volgen. Hierdoor kon de vlucht van de Chinooks en Apaches real time gevolgd worden,
evenals de diverse commandanten/functionarissen op diverse niveaus die gelabeld
waren met een dergelijke GPS-locator. Ook
logistieke elementen waren met deze trackers uitgerust, zodat men daar continu op

de hoogte bleef van de verblijfplaats van de
‘gemerkte’ voertuigen en containers. Alle
gebruikers zijn vol lof over dit systeem.
Commandantenpost. Om de informatie
naar de commandant te laten gaan i.p.v. de
commandant naar de informatie (CP) werd
door de vorig C-11 AMB gevraagd om een
zogenaamde commandantenpost. In een
MB 10kN van het C2SC was een veilige
spraakverbinding gerealiseerd, kon het
JCOP worden getoond en was chat mogelijk
met ondercommandanten. E.e.a. was door
de eenheid getest en goed bevonden, maar
tijdens de uitvoering haperde de techniek.
De doelstelling werd onderschreven, maar
de toepassing dient nog te worden verbeterd.
Aerostat relay. Dit is een zeppelin gevuld
met heliumgas die tot 400 meter boven het
maaiveld kan hangen met een radio, die als
relayeerstation fungeert om het bereik van
de spraakverbinding te verlengen. In dit
geval werd een FM 9000 gebruikt. Aangezien dit organiek het belangrijkste middel is
van 11AMB om SA op te bouwen, is het

CP-opstelling bij Purple Nectar 2011
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bereik van dit signaal erg belangrijk. Het
resultaat was ernaar. Ondanks het sterk geaccidenteerde terrein in het Rhöngebirge met
alle gevolgen voor de verbindingen, werd
een bereik gehaald van 47 km van de staf
naar de zeppelin. Een zelfde bereik naar de
andere zijde van de ballon zou dus een vergroting betekenen van circa 15 km naar circa
100 km. Het moge duidelijk zijn dat een
dergelijk middel van harte werd ondersteund
door de gebruikers.
Aerostat security. Een ballon van kleiner
formaat, die tot op 60 meter boven de CP
kan worden gehangen en beladen was met
een gevoelige IR-camera met in- en uitzoomfunctie ter ondersteuning van de bewaking van de compound. De Nationale
Reserve leverde de bewaking en was bijzon-

de aanvraagprocedure, maar i.p.v. een UAV
stijgt er een vliegtuigje op die de beelden
maakt en naar het grondstation stuurt. In
dit geval stond dit grondstation bij de JISTARC-module van de brigade-CP. Zij ontvingen de beelden voor verdere analyse.
Tevens kon het signaal rechtstreeks worden
doorgestuurd naar het JOC voor het personeel om mee te kijken met een actie. Er
werden twee vliegtuigjes ingezet. Eén van
het bedrijf AEC dat een vliegtuigje met
Predator-camera inzette ter ondersteuning
van special forces operaties en één voor 11
AMB dat een vliegtuigje inzette van het bedrijf Vigilance met een ‘Scan Eagle’-camera,
de UAV die op dit moment ook wordt ingezet bij anti-piraterijmissies. Naast het inbrengen van UAV-beelden naar grondeenheden, werd ook geëxperimenteerd met het

waren unaniem zeer positief. Het tijdens de
actie live kunnen volgen van de bewegingen
van de tegenstander gaf een enorme verbetering van de SA!
Doorsturen foto’s door verkenners. Een andere behoefte die er bij 11AMB leefde was
om foto’s die zij hadden gemaakt in het
voorterrein met waardevolle inlichtingen
z.s.m. beschikbaar te hebben in de CP. Dat
werd nu gerealiseerd door het project ‘sensor-to-effector’ dat zich bezig houdt met het
koppelen van sensoren aan een effector in
dit geval de JISTARC-module. Een van de
sensoren was de waarnemingskop van de
Fennek. Twee voertuigen zijn ingezet ter
ondersteuning van de JISTARC-module van
11 AMB en stuurden continu foto’s van belangrijke objecten naar ‘achteren’ toe. Niet
alleen de gebruikers in de Fennek waren
enthousiast over dit eenvoudige middel, ook
JISTASRC had er een belangrijke tool bij
voor hun analyses.

STAP NAAR BEHOEFTESTELLING

400 meter boven het maaiveld hing de zeppelin-relay.

der te spreken over deze extra tool. Bewegingen van personeel rondom de compound
waren zowel bij dag als nacht uitstekend te
volgen, waardoor het wachtpersoneel tijdig
werd geïnformeerd over verdachte activiteiten.
Jchat. Chat is bijna niet meer weg te denken
uit het berichtenverkeer. Grote voordeel
boven voice is dat alle informatie in Jchat
wordt gelogd en is na te trekken. Tevens
kunnen hele communities meekijken/
meechatten waarop deze gemeenschap gelijktijdig is geïnformeerd. Chat van 1GNC
naar de brigadestaf werd al uitgevoerd, maar
van brigade naar haar bataljons was nieuw.
Helaas kwam dit systeem niet voldoende uit
de verf, omdat 11 AMB pas erg laat de gelegenheid vond het systeem in te richten met
chatrooms. Toen dit eenmaal was gerealiseerd, was het enthousiasme groot.
Surrogate UAV (SUAV). De UAVs mogen
in de meeste gebieden (nog) niet vliegen.
Om toch te trainen met deze middelen kunnen zogenaamde SUAVs worden gebruikt.
Dit zijn vliegtuigjes die dezelfde camerakop
dragen van een UAV. De eenheid beoefent
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versturen van de UAV-beelden naar een
Chinook, zodat ook tijdens het invliegen het
personeel via laptops op de hoogte werd
gehouden van de situatie op het aanvalsdoel
door de SUAV die daar boven vloog. Deze
optie werd zowel voor het KCT als 11 AMB
toegepast. De meningen bij beide eenheden

Bovengenoemde experimenten moesten de
SA van de brigadestaf en eenheden drastisch
verbeteren en hebben dat ook gedaan. Maar
het waren ‘slechts’ experimenten. Aangetoond is dat e.e.a. kan werken, ook binnen
de veiligheidsrichtlijnen van de beveiligingsautoriteit. Om de stap te maken naar de
behoeftestelling is dit vooral een aangelegenheid van de operationele commandant.
Hij kan naar aanleiding van wat hij heeft
gezien een nauwkeurige behoeftestelling
indienen bij zijn operationele commando die
het vandaar oppakt. Om ook beleidsmakers
en kenniscentra te overtuigen was het van
belang ook hen te informeren over dergelijke ontwikkelingen en werd een bezoekersdag georganiseerd.

BEZOEKERSDAG

Op 25 september vond deze bezoekersdag
plaats en waren vele functionarissen uitgenodigd binnen de krijgsmacht die zich bezig

Een remote video terminal waarop de commandant de UAV-beelden ontving.
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houden met het kennisgebied NEC. Het
betrof afvaardigingen van alle operationele
commando’s, bestuursstaf, DMO, C2 Centre of Excellence, Operationele Commando’s en kenniscentra. Ook was er een grote
Duitse delegatie aanwezig uit diverse delen
van de Duitse krijgsmacht en een vertegenwoordiger uit België en Noorwegen. In
totaal reageerden meer dan tachtig bezoekers positief op de uitnodiging. Ze kregen
een presentatie over de opzet, doelstellingen
en resultaten van PN. Daarna werden drie
demonstraties verzorgd. Er was een demo
van het project ‘sensor-to-effector’ waarin
via het systeem Hyperion en met een ad hoc
router drie sensoren succesvol werden ontsloten. Het maken van foto’s met de waarnemingskijker op de Fennek (zogenaamde
BAA-kop) werd, zoals hierboven aangegeven, al toegepast in de oefening. Daarnaast
werd getoond dat het ook mogelijk is de
Squire-radar en een Kylmar-camera te ontsluiten via Hyperion en de beschikbare gegevens door te sturen naar de JISTARCmodule. De tweede demo was de koppeling
van het battlefieldmanagementsysteem
(BMS) van het Korps Mariniers (NIMCIS)
aan het BMS van de CLAS. Het was een paar
dagen voor de demo gelukt de informatie
over te sturen van het ene systeem naar het
andere. Interoperabiliteit, één van de belangrijkste voorwaarden om genetwerkt op
te treden, is voor deze niveaus experimenteel
geslaagd. Verder was er ook een demo van

ELIAS, het systeem dat ISIS en BMS vanaf
2014 gaat vervangen. Daarna ging het gezelschap naar Staf 11 AMB die het gezelschap
informeerde over de tactische situatie en de
meerwaarde van alle experimenten liet zien
tijdens een rondleiding door de compound.

TOEKOMST/CONCEPT

De intentie van Defensie is om door te gaan
met experimenten als in PN. Innovatie is
immers één van de drie speerpunten van de
Commandant der Strijdkrachten en ook
Commandant Landstrijdkrachten heeft industrie en innovatie als belangrijke punten
op zijn agenda staan. Volgend jaar gaat de
DMO in verband met de bezuinigingsoperatie wederom op de schop. Positieve spin
off van de reorganisatie is het samengaan van
diverse informatievoorzieningsorganisaties
in het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC). Deze eenheid heeft o.a. een
afdeling Kennis, Innovatie, Experimenten
en Simulatie (KIXS) onder zijn vleugels die
dit zal oppakken. De volgende PN staat met
potlood gepland ter ondersteuning van de
Joint oefening Dutch Bison in februari 2014.
Dat wil niet zeggen dat er tot die tijd wordt
stilgezeten. Niet alleen zal vanaf het voorjaar
de werkzaamheden moeten worden opgepakt, ook komt er een battlelab ter beschikking bij het C2SC die min of meer op continubasis kleinschalig experimenten kan
uitvoeren.

De beste situational awareness is misschien het beste uit te leggen aan de hand
van de oudste gevechtssimulatie ter wereld: het schaakbord. Hier ziet een speler
al zijn eigen troepen (witte stukken) en
die van de tegenstander (zwarte stukken),
inclusief het terrein vertegenwoordigd
door het schaakbord. De doctrine van de
opponent weet men als men zijn tegenstander achter het bord beter bestudeert
en zijn zienswijze leert kennen. Ook de
mentale factor wordt inzichtelijk als de
uiterlijke gemoedstoestand van de tegenstander kan worden doorgrond. Dit is de
meest optimale SA die we hopen in de
toekomst enigszins te kunnen benaderen. Tijdens de eerste air-assaultactie kon
de staf op het JCOP de C-130 met para’s
en de heli’s volgen. Via de UAV-monitor
zag C-12 Infbat zijn eigen helikopters,
waar ook hij in zat, landen. Tevens zag
hij waar zijn tegenstanders naartoe vluchten om dekking te zoeken. Via de monitor van de blue force tracker was hij in
staat zijn eigen eenheden te volgen, waardoor hij beter met zijn voice-verbinding
leiding kon geven. De situatie op het
schaakbord wordt hierdoor al angstvallig
benaderd. C-12 Infbat verzuchtte: als we
deze spullen na deze oefening kwijt zijn,
vallen we weer terug in de ‘Middeleeuwen’…

De commandantenpost
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NOG NET NIET WAAR GEBEURD
GROUNDHOG DAY IN DE POLDER: ALS HET ALTIJD NU IS
‘Groundhog Day’ is een Amerikaanse film uit 1993 over een man die belandt in
een tijd continuüm.
Steeds beleeft hij dezelfde dag opnieuw. Na zich eerst lekker misdragen te hebben
(de volgende dag weet toch niemand het meer), maar ook na diverse zelfmoorden
(waarna hij steeds toch weer wakker wordt), gaat hij zijn leven en prioriteiten
veranderen en richten op een wereld waarin het altijd Hier en altijd Nu is.

OVER DE AUTEUR

I-Interim Rijk is onderdeel van De Werkmaatschappij van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Drs. Vincent Hoek (1970) werkt sinds
1 juni 2011 bij I-Interim Rijk. Na zijn
studie Politieke Wetenschappen en Public Affairs Management in Leiden en
Rotterdam liep zijn carrière via PR werk
in politieke campagneteams en diverse
business development gerelateerde ICT
adviesfuncties voor overheden en het
bedrijfsleven. Sinds 2002 is Vincent
werkzaam voor de Rijksoverheid als Organisatie Ontwikkeling Architect.

IS REALITEIT NOG WEL ECHT

Er is veel voor te zeggen dat met het Internet ‘Groundhog Day’ nu al echt bestaat.
Dit heeft ernstige consequenties voor het
krijgsbedrijf en de IV organisatie, want ‘reality bites’.
Groundhog Day heeft grote gevolgen voor
ons denken over ‘cyber’ en ‘trust’, want als
het Altijd Hier is en Altijd Nu, dan is het
ook Overal Altijd. Is realiteit nog wel echt?
Als je een klap niet ziet aankomen, hoe weet
je dan vanuit welke richting die komt?
Hoe kun je iemand verdenken die nog niets
deed, via iemand die niet weet dat hij iets
doet?

GROUNDHOG DAY

De feestdag kreeg ook buiten NoordAmerika meer bekendheid dankzij de
komische film Groundhog Day, waarin
het personage gespeeld door Bill Murray
elke dag exact uitgerekend deze feestdag
waar hij de grootste hekel aan heeft opnieuw beleeft. Dankzij het succes van
deze film wordt “Groundhog Day” ook
wel eens gebruikt om een situatie voor
te stellen waar elke dag een herhaling van
de vorige lijkt.

MILITAIRE TOEPASSING
SPREIDING EN COHESIE

VAN

Op ‘Groundhog Day’ benutten digitaal
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slimme strijders de factoren spreiding en cohesie optimaal.
Spreiding en cohesie zijn twee kenmerken
van oorlogvoering die van invloed zijn op
de slagkracht van een groep die zich bezig
houdt met georganiseerd geweld. Een kleine strijdmacht kan winnen van een grotere
tegenstander door zijn cohesie te breken en
diens spreiding te forceren, of andersom,
door de spreiding van zijn tegenstander juist
zo te beperken dat de vorm van cohesie die
hij voor ogen had niet kan worden gebruikt.
Een paar voorbeelden schetsen het plaatje:
Slag in het Teutoburger Woud
In 9 na Christus kon de Germaan Arminius
in de Slag in het Teutoburger Woud winnen
van de drie Romeinse legioenen van Publius
Quinctilius Varus, 18.000 man sterk, door
zijn kolonne in zompige bossen te lokken
en zo hun slagorde (cohesie) te breken en
zelf met zijn strijders, zwermend door de
bossen, verspreide groepjes legioensoldaten
uit te schakelen. Andersom werkt spelen met
samenhang ook.
Battle of the Atlantic
Gaandeweg maakten communicatiemiddelen een combinatie van spreiding en cohesie
over grotere afstanden en op kortere termijn
mogelijk. Het ‘wolvenroedel’ waarmee de
Duitse U-boten, verspreid over de Atlantische Oceaan, de geallieerde konvooien opwachtten, viel op afgestemde tijd en plaats
in gezamenlijkheid aan.
Klokken gelijk
Ook guerrilla groepen spelen met spreiding
en cohesie in hun tango met hun tegenstander, maar spreiding en cohesie kruipen steeds
dichter naar real-time. Groundhog Day.
Aanvallen op punten die een domino-effect
aan ellende veroorzaken kunnen tegenwoordig over grote afstanden gesynchroniseerd
worden, in combinatie met een simultaans
wereldwijd media effect. Het is historisch
ongekend dat ‘de klokken gelijk zetten’ voor
een operatie in real time kan worden aangepast: timing en coördinatie van acties kan
men nu samen laten vallen met optimale
spreiding over fysieke en virtuele grenzen
van tijd-, ruimte-, jurisdictie en perceptie.

Mumbai
Het mobieltje geeft in potentie meer probleemoplossend vermogen dan ooit …
De aanslagen in Mumbai werden uitgevoerd
met consumentenelektronica als handheld
GPS en Blackberries en gecoördineerd met
tweets, VOIP en blogs. Moderne strijders
kunnen zich in near real-time aanpassen aan
veranderende omstandigheden door een
horizontaal leermodel van copycat gedrag.
Wat werkt, wordt gekopieerd via de bloggosphere, waar ook wordt gerekruteerd,
opgeleid en gehandeld in wapens, identiteiten, concepten en recepten in een ‘Bazaar
van Geweld’.
De evolutiesnelheid van dit slagveld is moeilijk bij te benen in doctrine planning evaluaties.
Vier elkaar versterkende IT ontwikkelingen
maken de tijdverdichting naar Groundhog
Day mogelijk:
- Traploos schaalbare reken- en opslagmogelijkheden zijn nu goedkoop te huren
in de cloud.
- Er kunnen snelle relaties worden gelegd
tussen losse brokjes data.
- Ongestructureerde en zeer veranderlijke
data is nu toch in grote volumes te hanteren.
- Hierdoor kan in near-real-time betekenis
worden gegeven aan de patronen die zich
voordoen in al die data door onder andere taalstructuren en geografische elementen te analyseren.
Net als de hoofdpersoon in “Groundhog
Day” moeten we door dit alles anders naar
onszelf kijken.
Al die onvermoede terugkoppeling is echt
de pest voor voorspelbaarheid. Er is geen
blik op de toekomst meer.
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As smartphones and tablets become more popular,

A package of measures is required to make mobile devices secure. Fox-IT is

these mobile devices also become more vulnerable.

now developing such a security toolkit for the Dutch Ministry of Defense. This

They might be lost or stolen, or malware could
secretly pass on sensitive information. That is why

assignment was prompted by the government’s need to be able to work securely
with tablets and smartphones. In this particular instance, ‘securely’ means at the
so-called ‘Dep. V.’ security level (i.e. with restricted information). The complicating

mobile device security is becoming increasingly im-

issues here are user convenience and the idea that you can work more efficiently

portant. There are already solutions available that

on your own familiar device. Now it is possible to combine Bring Your Own Device

go further than just a password, such as applications

(BYOD) with security at the Dep. V. level.

management, remote management and data encryption. They may reduce certain risks but they cannot

The Secure Android Toolkit offers a uniform security layer, so that you can
be sure that there are sound arrangements for the storage of data and that

ensure a completely secure device. Now Fox-IT

communication is secure, even if changes are made to the underlying platform.

is taking things further with the Secure Android

That means less dependence on certain models and it makes it easier to protect

Toolkit.

the latest generation of devices.
Fox-IT offers a toolkit full of sophisticated security features that are independent
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VOOR ONS IS HET ALTIJD
VANDAAG

Anders dan onze voorouders hebben wij niet
langer de luxe van de Utopie: de uitgekristalliseerde ideale toekomst van een Karl Marx
of een Jules Verne. Geen maakbare samenleving die je kunt realiseren, ‘als je maar wilt’.
Het fysieke geheugen van onze grootouders
was vluchtiger dan het onze, maar hun toekomst was stabieler. Voor ons geen ansichtkaart met kerk en kar met paard, maar Facebook waar iedereen kan zien hoe jij vorig
jaar op dat feestje was. Voor ons is het altijd
Vandaag.

VRAAG: WAAROM
GEBRUIKEN WE TIJD ALS
HET ALTIJD NU IS?
HET IS JOUW GROUNDHOG DAY

Willen wij daarom nog enige zekerheid en
daarmee voorspelling hebben, zullen we
moeten inzetten op ‘trust’. Vroeger vroegen
mensen een vreemdeling die zeker verdwaald was: ‘van wie ben jij er één?’
Vandaag wil je leaseauto niets zeggen of je
hem ook op eigen kracht kunt betalen.
Huidskleur zegt niets over nationaliteit. Kleding zegt nog weinig over je vermogenspositie.
Je stem verraadt niets over je locatie, het moment en zelfs niet of dit echt ‘jouw’ stem is.
Op Groundhog Day is de werkelijkheid
vreemder dan fictie.
Veel zaken worden ook niet meer ‘uitgevonden’, maar samengesteld uit consumentenelektronica.
Nog even en je vakantievlucht wordt op afstand bestuurd, net als een militaire drone
vandaag.
Op last van je reisverzekering draag je je gedigitaliseerde DNA profiel in een tag onder
de huid.
Het kost dan geen €100 bitcoins meer om
je complete DNA te digitaliseren.
Zo kun je betalen met een handdruk: biometrie én geldoverdracht én toeristenbelasting in één.
Je telefoon bevat een ‘app’ waarmee vooraf
ingeslikte nano-pillen draadloos opdracht
krijgen welke stof ze waar in het lichaam
moeten afscheiden om die ene lokale malaria mutatie op te vangen.
Je draagt contactlenzen met Augmented
Reality functie, zodat je straatnaamborden
in je eigen taal kan lezen, terwijl een geldopje in je oor je de Lonely Planet voorleest
in grappig Raj Koothrappali of Tante Lien
accent. Het kan natuurlijk ook anders zijn.
Het is jouw Groundhog Day.

Door te gaan denken in informatie ecologie
in plaats van in opgelegde structuren, kunnen we data los gaan zien van applicaties en
functionaliteiten leren genereren vanuit
business rules.
Door real time proces inzicht af te zetten
tegen risico management in Serious Game
scenario’s moeten we gevoel krijgen voor de
kleinste gemene deler in onze gezamenlijke
toekomst.
Hiervoor moeten we leren om minder te
managen en om meer inhoud te verkrijgen.
Elke informatie ecologie vereist nu eenmaal
context. Geschiedenis doet er toe.
Verhaal- en betooglijnen doen er toe. Culturele perceptie kan en mag niet genegeerd
worden.
We moeten gevoel zien te houden voor de
context waarin de dingen gebeuren.
De context die nodig is om grip te houden
op de mentale modellen en theoretische
denkramen die we gebruiken om de wereld
te blijven begrijpen en om te blijven snappen
wat we met onze resources wensen te bereiken; blijven snappen welk model we hoe,
wanneer en waarom inzetten.
Nu al werken NAVO landen samen aan een
Information Sharing Framework op basis
van nieuwe protocollen als het IODEF (Incident Object Data Exchange Format) om
in real-time verbanden te kunnen delen tussen partijen die zich ieder-voor-zich wantrouwen niet meer kunnen permitteren.
In combinatie met Federatief Identiteitsmanagement, eisen aan de compliancy en businessrules beginnen de eerste contouren te
ontstaan van een manier om Groundhog
Day te doorbreken.

SIMULATIE VAN
RISICOBEHEERSING

Waar onze voorouders processen en structuren bouwden die samenhingen met de
fysieke omzetting van materialen in producten, is het onze uitdaging om infrastructuur
te bouwen die om kan gaan met de virtuele
omzetting van informatie in concepten die
schaarse middelen omzetten in waarde.
Waar onze voorouders de wijze van managen
veranderden, met lopende band en de daarmee samenhangende arbeidsspecialisatie, is
het nu onze uitdaging om een manier te
vinden waarmee we verandering zelf kunnen
managen. Dat is naar mijn inzicht mogelijk

als je een organisatie-brede applicatie integratie strategie hebt en hanteert, die werkt
op basis van schaalbare hard- en software.
Op die manier is het mogelijk niet langer
punt-punt verbindingen te leggen tussen
losse systemen die op verschillende plaatsen
en onder uiteenlopende regimes draaien,
data los te koppelen van de silo’s waarin onze
voorouders de content opsloten en applicaties agnostisch van elkaar te maken.
Applicaties hoeven dan niet langer op elkaar
te wachten om data in een bepaalde volgorde door te mogen geven; in technische
termen heet zoiets een pub-sub of PublishSubscribe omgeving.
Het voordeel is dat bij een functionaliteit
verandering geen nieuwe code hoeft te worden geschreven. Data als grondstof laat zich
in allerlei vormen en combinaties hergebruiken, waarmee de applicatie integratie logica
optimaal gebruikt wordt. De traditionele
standaardisatie, harmonisatie en centralisatie
die zo eigen is aan functioneel-hiërarchische
overheden wordt losgelaten voor het canon
concept: de platte representatie van de superset van alle datavelden in één integratieslag, zeg maar de thesaurus van de data
omgeving. Met het komen tot een canon
moeten ook de te verwachten gebruikspatronen van data in beeld worden gebracht.
Zo kunnen we Groundhog Day vangen in
risico beheersende scenario’s die we kunnen
simuleren alvorens we gedwongen worden
ze in het echt te beleven.

ANTWOORD: OMDAT
ZONDER TIJD ALLES
TEGELIJK ZOU GEBEUREN
REAL TIME KENNIS

Groundhog Day is een wereld van attitudes,
waarden, relaties en perceptie waarbij alles
kan! De moderne strijder heeft dit instinctief
ontdekt door de digitale mogelijkheden
voor tijdverdichting toe te passen op de aloude militaire factoren ‘spreiding’ en ‘cohesie’. Tussen aanslag en youtube zit tegenwoordig nog geen half uur!
Aan ons om een schaalbare IV te bouwen
door onze fysieke processen te vangen in
visuele formats en door real-time sensor informatie om te zetten in real-time kennis.

NAVO Information Sharing Framework
Die onzekerheid schreeuwt om een visie op
en herdefinitie van de concepten ‘waarde en
identiteit’.
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NOODCOMMUNICATIEVOORZIENING
Drs. Ralph Kronieger, Ordina
Het was geruime tijd stil rond de Noodcommunicatievoorziening (NCV) of populair aangeduid als het ‘Noodnet 2.0’. In dit artikel zal drs. Ralph Kronieger de
historie, de huidige stand van zaken en ontwikkelingen van NCV nader toelichten
en speciaal aandacht hebben voor, de in zijn ogen, noodzakelijke vernieuwingen/
ontwikkelingen voor dit essentiële communicatie onderdeel in de veiligheidsketen.
In dit artikel schetst hij de wereld van het nationale noodnet als communicatie
drager voor de veiligheidssector.

OVER DE AUTEUR

Drs. Ralph Kronieger werkt bij Ordina
Consult Public, en is belast met het domein lokale overheid, Openbare Orde
Veiligheid en Cyberbridge.
Hij heeft lange tijd een advies- en trainingsbureau op het terrein van crisisbeheersing, rampenbestrijding gehad. Hij
was opleidingscoördinator en secretaris
van het Consortium Opleidingen Crisisbeheersing en Rampen bestrijding,
OCR, vakdocent fysieke veiligheid Bestuursacademie Nederland en beleidsadviseur Getronics/KPN bijzonder netten.
Praktische ervaring heeft hij opgedaan
als officier en commandant van dienst bij
de ambulancedienst Curaçao en als liaison van de GGD en de Eilandelijke Overheid bij grootschalige rampen-inzetten
(Luis, 1997). Hij vervult daarnaast een
aantal (gast)docentschappen en treedt
op als examinator.

DE NOODCOMMUNICATIEVOORZIENING

De Noodcommunicatievoorziening is hét
communicatiemiddel tijdens rampen en crises voor bestuurlijk Nederland en de vitale
sectoren. Voor een bestuurder is altijd kunnen communiceren cruciaal. Zeker tijdens
rampen en crises moet hij kunnen vertrouwen op goed functionerende communicatiemiddelen.
Echter, juist tijdens rampen en crises werken
de normale dagelijkse communicatievoorzieningen zoals uw mobiele of vaste telefoon
vaak niet meer.

OORSPRONG NATIONAAL
NOODNET

Het Noodnet stamt uit de vorige eeuw. Het
Nationaal Noodnet is ontstaan vanuit de
verplichting in de Telecommunicatiewet en
is operationeel sinds 1991. De aanleiding
was de totale telefoonuitval door bellers tijdens de soundmixshow (het Henny Huisman effect). Voor ons oudjes heel nog heel
herkenbaar, voor de jongeren een soort Xfactor finale.
Destijds is het noodnet, volledig gescheiden
van openbare netten, met 17 centrales beschermd in bunkers in het leven geroepen.
Het noodnet was dus een landelijk telefoonnetwerk voor communicatie tijdens calamiteiten tussen overheid en hulpdiensten in
Nederland. De drager voor 112 tussen
KLPD Driebergen en meldkamers. In de
Noodnet is niet

aanloop naar de Millennium wisseling werd
het noodnet maximaal uitgerold over Nederland (>6000 abonnees) en voor speciale
groepen was er een mobiel noodnet beschikbaar.
De noodcommunicatievoorziening, NCV,
is de toekomstvaste opvolger van het huidige Nationaal Noodnet en biedt bestuurders een unieke oplossing. De doelstelling
van het NCV is het realiseren van een uitermate betrouwbare “last resort” communicatievoorziening die bestand is tegen fysieke
en niet-fysieke bedreigingen en die bij voorkeur niet afhankelijk is van reguliere lees
publieke communicatienetwerken. WanNoodnet is wel

Een netwerk met een extreem hoge be- Netwerk zonder single points of failure (SPOF)
schikbaarheid
Een netwerk met zeer hoge security eisen Netwerk meervoudig gekoppeld aan openbare
infra
Een volledig van de openbare infra onaf- Netwerk zoveel mogelijk onafhankelijk van
hankelijk netwerk
openbare infra
Netwerk opgebouwd uit extra robuuste Processen/procedures om netwerk bij calaminetwerk componenten
teiten in de lucht te houden
Een netwerk op batterijen

DE CRISIS IN DE
BOMMELERWAARD

Een Apache helikopter vliegt tegen een
hoogspanningsmast en ruim 80.000
mensen kwamen zonder stroom te zitten. Alleen C2000 voor de operationele
hulpdiensten en de Nationaal Noodnet
telefoon en fax voor bestuurders functioneerden nog.
Positie NVC in het netwerklandschap.
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neer Murphy toeslaat en dit laatste resort het
begeeft dan vallen we, als zo vaak, terug op
Defensie in kader van de ICMS afspraken.

DE NCV DIENSTVERLENING

De NCV dienstverlening is opgebouwd als
een menukaart. Hierdoor kunt u een NCV
aansluiting bestellen die voor u relevant en
praktisch is. De NCV dienstverlening bestaat
uit een ‘NCV Bellen’, een ‘NCV MultiMediaBellen’ en ‘NCV Mobiel’ abonnementsvormen met daarnaast een aantal extra opties. Aan de hand van de ‘Informatievoorziening-roos voor de Vitale Sector’ kan
de soort en het type van de dienstverlening
worden vormgegeven.

de hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het NCV netwerk is de zekerheid
en veiligheid van het versturen van informatie tijdens rampen en crisissituaties geborgd.
De technologie waarop de NCV gebaseerd
is maakt het mogelijk dat er in de toekomst
nieuwe diensten worden toegevoegd. U
kunt hierbij onder andere denken aan netcentrisch werken, waarbij applicaties en informatie integraal onderdeel uitmaken van
de NCV zodat deze ook tijdens rampen
crises beschikbaar blijven. Nieuwe diensten
zullen in de producten & diensten catalogus
van de NCV worden opgenomen. Het NCV
MultiMediaBellen-abonnement is een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van

Informatievoorziening-roos voor de Vitale Sector.

NCV Bellen
Met het NCV Bellen-abonnement kunt u
bellen en faxen tijdens rampen en crises. Bellen doet u gewoon via het vertrouwde vaste
NCV toestel. Echter, doordat voor de NCV
gebruik gemaakt wordt van state-of-the-art
telefooncentrales kunnen wij u extra telefoniefunctionaliteiten bieden.
Enkele voor u als gebruiker interessante
functionaliteiten zijn o.a.:
- Wisselgesprekken;
- Conferentiegesprekken;
- inbreken in gesprekken en
- doorschakelen naar Voicemail met minimaal 5 minuten spraakopslag.
NCV MultiMediaBellen
Met het NCV MultiMediaBellen-abonnement kunt u bellen, faxen, e-mailen en beeldbellen. Hierdoor bent u staat om tijdens
rampen en crises op een door u gewenste
manier te communiceren.
Met de e-mail functionaliteit is het mogelijk
om naast bellen, faxen of beeldbellen via een
webcam ook berichten te versturen. Door
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deze nieuwe en in de toekomst nog toe te
voegen diensten.
NCV Mobiel
Het NCV Mobiel-abonnement zorgt voor
extra flexibiliteit. Wanneer u tijdens een
ramp of crisis niet kunt bellen via uw vaste
NCV telefoon, omdat u bijvoorbeeld onderweg bent, dan kunt u met het NCV Mobiel
abonnement toch andere NCV-gebruikers
bellen. Per NCV Bellen of NCV MultiMediaBellen-abonnement kan één NCV Mobiel-abonnement worden afgenomen. Het
NCV Mobiel-abonnement heeft als optie
prioritering op het GSM netwerk van KPN.
Dit houdt in dat uw gesprek altijd voorrang
krijgt boven alle andere gesprekken. Hierdoor bent u in staat te communiceren, ook
wanneer het GSM netwerk van KPN volledig
bezet is.
High-end Videoconferencing
Naast videotelefonie biedt KPN de dienst
high-end Videoconferencing. Met deze
dienst kunt u met meerdere personen of

groepen tegelijkertijd communiceren via
haarscherp beeld en geluid. Tijdens rampen
en crisissituaties kunnen hierdoor conferenties opgezet worden tussen bijvoorbeeld
copi, meldkamers, crisiscoördinatiecentra of
andere vitale locaties.
NCV Fax lijnen
Extra aandacht voor Fax-gebruik bij de betrokken diensten. Uit recente gegevens blijkt
dat men nog steeds veel faxen verstuurd om
de “ander” te informeren.
Unified Communications
Met de NCV beschikt u over zogenaamde
Unified Communications faciliteiten, geïntegreerde vormen van communicatie zoals
videocommunicatie, e-mail, voicemail, faxmail, spraak, messaging. Gebruikers kunnen
met elkaar in contact komen ongeacht plaats
en tijd. Binnen Unified Communications
wordt IP-technologie als basistechniek gebruikt. Een grote diversiteit aan communicatieapparatuur kan worden gebruikt zoals
PC, PDA, webcam, vaste- en mobiele telefoons.
Meer mogelijkheden
Met de NCV krijgt u de beschikking over
een nieuw intersectoraal communicatieplatform voor interactie tussen veiligheidspartners, vitale sector, nationale, regionale en
lokale overheidspartijen. De NCV biedt
meer mogelijkheden, die gefaseerd ingevoerd zullen worden:
- Installeren van gebruikersgroepen (prioritering van welke app`s).
- Meer functionaliteiten voor communicatie zoals conference call, voicemail en
high-end video.
- Datacommunicatiefunctionaliteiten
zoals e-mail, berichtendiensten en bestandsoverdracht.
- Mobiele communicatie functionaliteiten
zoals mobiele toegang tot de NCV en
prioritering op het mobiele netwerk.
- Speciale aansluitingen zoals EVPN- en
glas aansluitingen
- Toegang tot applicaties en tot gegevensbestanden t.b.v. crisiscommunicatie.
Toegang tot veilig internet.
Samengevat. Met de NCV krijgt u de beschikking over een nieuw intersectoraal communicatieplatform voor communicatie over
en weer tussen veiligheidspartners, vitale
sector, nationale, regionale en lokale overheidspartijen. De NCV biedt meer mogelijkheden, waaronder:
- Meer functionaliteiten voor spraakcommunicatie zoals conference call en voicemail.
- Videotelefonie functionaliteiten, voor
zowel low end en high end gebruik.
- Datacommunicatie-functionaliteiten
zoals e-mail, berichtendiensten en bestandsoverdracht
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- Mobiele communicatie functionaliteiten
zoals mobiele toegang tot de NCV en
prioritering op het mobiele netwerk.
- Speciale aansluitingen zoals EVPN- en
glas aansluitingen.
- Toegang tot applicaties en tot gegevensbestanden t.b.v. crisiscommunicatie.
- Toegang tot veilig internet.
Deze herpositionering van diensten en services levert dan een nieuw overzicht op.
Anders ORGANISEREN door nieuwe mogelijkheden
We gaan anders communiceren op basis van
het nieuwe NCV netwerk;
- Het NCV netwerk is een dedicated netwerk dat speciaal ontworpen is om noodcommunicatie mogelijk te maken, uiteraard gebaseerd op IP.
- Rijker, altijd en overal, via “any device”.
- Convergentie (voice/data en vast/mobiel en applicaties).
- Machine-2-Machine communicatiedata
(basis registraties en GIS applicaties).
- Het gehele netwerk is voorzien van
stroomback-up waardoor de NCV bij
eventuele stroomstoringen blijft functioneren. Voor het eigen domein - de eigen
telefooncentrale - moet een afzonderlijke
noodstroomvoorziening gecreëerd worden.
- Achter de eigen telefooncentrale kan men
een willekeurig aantal doorschakelingen
maken. De beveiliging van dit laatste stuk
is voor de verantwoordelijkheid van de
eigen organisatie.
- Het aantal betrokken deelnemers van uit
overheidsdiensten is gedaald door fusies
van meldkamers, centralisatie politiediensten en centralisatie brandweer. Andere keten-partners worden nadrukkelijk
nu benaderd om mee te doen.
NCV configuraties.

NCV zou het integraal communicatieplatform moeten worden/zijn voor:
- Het 112- verkeer.
- Drager van NL-Alert.
- Drager voor netcentrisch werken, LCMS.
- De vervanging van functionaliteiten van
het OOV-net.
- Voor de communicatie tussen meldkamers of uitwijk daarvan.

REALITY CHECK 2013

NCV Integraal Ontwerp.
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- Migratie van voice is zo goed als afgesloten. Het totaal aantal deelnemers is minder dan verondersteld (3000 in plaats van
5000). Het aantal deelnemers van uit de
ketenpartners, de vitale infrastructuur
wordt een steeds grotere groep binnen
dit geheel.
- NCV geschikt maken voor data-handeling is volgende stap. Naast 112 en “ last
resort”-communicatie zijn er nu projecten waarbij noodzakelijke informatiedeling, naast GIS, maar ook LCMS nader

INTERCOM 2013-1

5/23/13 10:03 AM

onderzocht kan gaan worden. De verwachting is dat deze verruiming van toepassing een grote vlucht gaat krijgen.
- High-end video valt ook onder het bredere data aanbod.
- Koppeling met andere netwerken zal ook
in de nabije toekomst nader onderzocht
gaan worden. Dit om SPOF-incidenten

te voorkomen. Gedacht wordt aan koppelingen met netwerken zoals NAFIN,
Gemnet, Haagse Ring, Justitienet.
- Er komt een forum gebruikersgroep
NCV om tegemoetkomingen aan de gebruikers sneller te kunnen realiseren binnen NCV.

VEILIGHEIDSREGIO’S
ONVOLDOENDE KLAAR VOOR
UITVAL ICT/ELEKTRICITEIT

regio’s hebben wel adequaat gereageerd,
maar zouden toch veel beter voorbereid
moeten zijn op dergelijke situaties.

Veiligheidsregio’s zijn zich onvoldoende
bewust van de mogelijke gevolgen van
de uitval van ICT en elektriciteit. Continuïteitsplannen ontbreken vaak nog.

BESEF

Veiligheidsregio’s zijn zich onvoldoende
bewust van de mogelijke gevolgen van de
uitval van ICT en elektriciteit. Continuïteitsplannen ontbreken vaak nog, blijkt uit
een inventarisatie. Het risicobewustzijn
moet omhoog, vindt minister Opstelten.

C2000

Minister Opstelten heeft de Inspectie VenJ
onderzoek laten doen naar de storing die
zich een jaar geleden voordeed in het telecomknooppunt in de Waalhaven in Rotterdam. Daarbij vielen allerlei cruciale verbindingen uit, waaronder die van C2000
(het communicatiesysteem van politie en
brandweer) en het 112-systeem. Vier veiligheidsregio’s ondervonden de gevolgen;
brandmeldinstallaties werkten niet en delen
van het Nationaal Noodnet vielen uit. De
gevolgen vielen mee om dat het euvel zich
‘s nachts voordeed. KPN en de veiligheids-
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BRONNEN:

- Het Nieuwe NCV 2010.
- Presentatie KPN voor NVBR/Ministerie van Defensie.
- NCV aansluiting wordt door KPN
geïnstalleerd en aangesloten. Bestaande Nationaal Noodnet aansluiting
worden conform klantwensen. Speciaal voor de NCV heeft KPN een dedicated beheerorganisatie (incl. helpdesk en servicedesk) opgezet die 7
dagen per week en 24 uur per dag het
netwerk bewaakt en bereikbaar is.
- Logius NoodCommunicatieVoorziening (NCV) als communicatiemiddel voor de veiligheidssector.

de kanttekening dat ruim de helft het dit
jaar wel voor elkaar wil krijgen. Gebrek aan
tijd en capaciteit is de meest genoemde
reden voor de omissie.

Minister Opstelten meldt de Kamer dat de
betreffende veiligheidsregio’s zich wel bewust zijn van het belang van continuïteitsmanagement voor hun verzorgingsgebied,
“maar dat zij zich slechts ten dele beseffen
dat de uitval van communicatievoorzieningen zodanig grootschalig kan zijn, dat operationele hulpdiensten en andere vitale en/
of maatschappelijke organisaties hun taken
niet meer naar behoren kunnen uitvoeren.”
Drie van de vier regio’s zijn wel bezig met
het opstellen van continuïteitsplannen.

BEWUSTZIJN

PLAN

ZEELAND

Opstelten heeft het Wetenschappelijk Onderzoeksen
Documentatiecentrum
(WODC) ook onderzoek laten doen naar
dergelijke plannen bij organisaties in het
openbaar bestuur en in de sector openbare
orde en veiligheid (OOV). Tachtig procent
van de organisaties in die sectoren had eind
2011 een continuïteitsplan voor uitval van
ICT/elektriciteit moeten hebben, zo wilde
het kabinet. Maar in werkelijkheid blijkt dat
inmiddels nog maar 19 procent te zijn. Met

Opstelten vindt dat het risicobewustzijn
nog lang niet hoog genoeg is. Provincies
en waterschappen nemen hun verantwoordelijkheid, maar gemeenten kunnen nog
veel verbeteren. De grootste slag moet echter gemaakt worden door de politieregio’s
en - nog meer - de veiligheidsregio’s. Die
laatsten moeten continuïteitsmanagement
als belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering zien, aldus Opstelten. Hij wil daarover in gesprek met het Veiligheidsberaad.
De Veiligheidsregio Zeeland stelt naar aanleiding van het onderzoek al over voldoende backup-systemen te beschikken om
uitval van de standaard telefoonverbinding
in crisissituaties te kunnen opvangen. De
storing leidde destijds in Zeeland tot problemen met de communicatie tussen de
meldkamer en de ziekenhuizen. Maar mobiele telefoon, mobilofoon, portofoon of
het nationale noodnet bieden altijd uitkomst, aldus de VRZ.
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MOBILE DEVICES: DEFENSIE KAN ER NIET OMHEEN!
Ruud de Pruyssenaere de la Woestijne, Niek IJzinga en Pascal van Bentum, CGI
Voor de eerste keer loopt de wereldwijde verkoop van laptops terug. ‘Mobile devices’ als smart phones en tablets verdringen de laptop, is dan ook de verwachting.
Er is een ongekend niveau van connectiviteit. Iedereen wil overal en altijd
beschikken over verbinding met de buitenwereld, op elk tijdstip kunnen
communiceren, en snelle toegang tot informatie hebben. Militaire operaties
moeten deze ontwikkeling omarmen en een manier vinden om ‘mobile devices’ in
te zetten, zonder dat gerubriceerde informatie wordt gecompromitteerd.
‘Mobile devices’ zijn onder meer via
internet, bluetooth en infrarood verbonden
met andere systemen In de steeds
complexere ketens van samenwerking met
andere rijksdiensten, leveranciers en partners
in de veiligheidsketen is internet bijvoorbeeld
de gemeenschappelijke schakel. In de
militaire context gaat het onder meer over
de koppeling van mobile devices met
operationele netwerken. Voorkomen dat
informatie wordt gemanipuleerd, zoek
gemaakt of tegengehouden, vergt aandacht.
Dit is het domein van de cyber security.
Prima om mobiel te communiceren, maar
graag in combinatie met een afgeschermde
omgeving en een gestructureerde aanpak.

‘Mobile devices’ brengen nog een andere
uitdaging met zich mee. Was in het verleden
de laptop voor iedereen ongeveer gelijk; dit
geldt niet voor de ‘mobile device’.
Voorkeuren verschillen. Iedere persoon
heeft andere apps, zowel zakelijk als privé.
Hoe regelt defensie ‘bring your own device’
(BYOD) en een beheersbare aansluiting op
de eigen operationele netwerken?

‘MOBILE DEVICES’ NIET TEGEN TE
HOUDEN

De voordelen van ‘mobile devices’ voor
defensie zijn evident, zowel tactisch en
operationeel als in de vredesbedrijfsvoering.
Het slagveld digitaliseert al jaren. Verbetering

van de operational awareness en eerder dan
de tegenstanders beschikken over cruciale
informatie staan hierin centraal.
Connectiviteit speelt een grote rol. Was de
laptop voor de soldaat nog moeilijk mee te
nemen, voor de ‘mobile device’ geldt dit
niet. Ook in samenwerking met civiele
partners, zoals in missies met een
‘comprehensive approach’ en in de
ondersteunende bedrijfsvoering, zijn de
voordelen duidelijk. Partners en leveranciers
werken eveneens met ‘mobile devices’.
Beveiliging van ‘mobile devices’ is zowel
voor defensie als de beheerders van cruciale
infrastructuur essentieel. Het zou een
horrorscenario
zijn
wanneer
een
tegenstander de communicatie kan aftappen
en de gegevens zo kan aanpassen dat
bijvoorbeeld de eigen eenheden onder vuur
komen te liggen. Beheersing van internet
speelt nu al een rol in conflicten. Zo zou het
Syrische bewind internet onlangs een tijdje
platgelegd hebben om te voorkomen dat de

‘Mobile devices’ zijn cruciaal voor het uitwisselen van real time informatie en data.
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opstandelingen
elkaar
snel
konden
informeren. Aan de andere kant kan defensie
in Nederland cyber security ook offensief
inzetten om tegenstanders uit te schakelen.

al beschikbare oplossingen in de private
markt.

DEFENSIE IN NEDERLAND IS NIET
UNIEK

Een gestructureerde aanpak voor een
nauwkeurige, veilige inzet van deze private
oplossingen is onontbeerlijk. Deze behelst
onder meer het bepalen van de ‘mobile
devices’ strategie aan de hand van het doel
waarvoor defensie deze devices wil inzetten
en hoe zij wil dat hun mensen ermee werken.
Mensen, processen en technologie gaan
samen bij het beheersen van risico’s van
mobiel communiceren. Je laat niet zomaar
een onbekende je huis binnen; ook via een
‘mobile device’ horen onbekenden geen
toegang te krijgen. Op het vlak van veiligheid
is de mens vaak de zwakste schakel.
Medewerkers moeten weten wat ze wel en
niet mogen doen met hun ‘mobile device’
en zich bewust zijn van de risico’s. Daarnaast
kan technologie de kans op menselijke
fouten en blunders behoorlijk verkleinen.

d’Agenda

De US Army CIO LtGen Susan Lawrence
is een project gestart om een betrouwbaar
netwerk te creëren. De legerleiding wil dat
iedere militair ongeacht zijn locatie toegang
tot dat netwerk heeft en dat het leger met
iedereen overal in de wereld samen kan
werken. Ook Lawrence onderkent het
gemak en de mogelijkheden van ‘mobile
devices’. Maar zij ziet ook de problematiek
van BYOD en het inspelen op de snelle
technologische ontwikkelingen. Er wordt
hard gewerkt aan de balans tussen informatie
delen en de bescherming daarvan. De US
Army heeft haast en teruglopende budgetten.
De cultuur van ‘alles zelf ontwikkelen’ zet
zij
opzij,
evenals
de
traditionele
verwervingsprocedure. Deze duurt te lang
en is te duur. De US Army richt zich op de

VAN RISICO’S MIJDEN NAAR
RISICO’S MANAGEN

Denk aan oplossingen voor encryptie,
Mobile Device Management (MDM),
Identity & Acces Management en Data Leak
Prevention (DLP).
Een belangrijke succesfactor voor veilig
gebruik van ‘mobile devices’ is samenwerking
tussen defensie, laboratoria en de industrie.
Er is ongelooflijk veel kennis in het
bedrijfsleven en binnen onderzoeksinstituten. Door die te mobiliseren en slim
in te zetten kan defensie ‘mobile devices’
veilig en voor steeds meer situaties inzetten.
Chef Defensiestaf Generaal Middendorp,
noemt deze samenwerking de ‘Gouden
Driehoek’. Of zoals General Keith Alexander,
Commander US Cybercom & Director
National Security Agency/Chief Central
Security Service bevestigt: “We kunnen ons
niet veroorloven alleen te vertrouwen op wat
defensie in huis heeft. We moeten partnerships
aangaan.”
www.cgi.com/defence
www.collaborativegov.org

Donderdag 23 mei 2013
HERDENKING GEVALLENEN
VERBINDINGSDIENST
Bernhardkazerne, Amersfoort
Donderdag 27 juni 2013
REGIMENTSSPORTDAG & BBQ VO
Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen
Dinsdag 8 oktober 2013
SYMPOSIUM VOV:
COMPREHENSIVE APPROACH
Generaal-majoor Kootkazerne, Garderen
Donderdag 7 november 2013
REGIMENTSDINER
Zie voor actuele informatie
ook de (uitgebreide) agenda
op de site van de VOV.

www.vovklict.nl
The Smart vest of Sagem
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Panasonic raadt Windows 8 Pro aan.

TOUGHPAD: TABLETS VOOR
ROBUUSTE MOBILITEIT
IN THE FIELD
AL MEER DAN 17 JAAR PRODUCEREN WIJ ROBUUSTE
MOBIELE TOUGHBOOK COMPUTERS.
NU IS ER OOK EEN COMPLETE LIJN ROBUUSTE TABLET
PC’S DIE TEGEMOET KOMEN AAN DE VRAAG NAAR MEER
COMPACTHEID EN LICHT IN GEWICHT, MAAR UITERAARD
CONFORM DE BEKENDE TOUGHBOOK KWALITEIT!

GECERTIFICEERD VOOR DEFENSIE
Onze ruggedized tablets zijn er in verschillende groottes voor uiteenlopende
toepassingen: gaande van een groot 13 inch beeldscherm tot een compact
7 inch beeldscherm dat eenvoudig op de man te dragen is.
De nieuwe Toughpad tablets voldoen aan de MIL-Standaard (MIL-STD810G)
voor o.a. schokbestendigheids- en temperatuurklasses en aan de Ingress
Protection standaard IP65 voor water- en stofbestendigheid.
De TOUGHPAD geeft u optimale bewegingsvrijheid en toegang tot
uw data en applicaties, ook onder de meest extreme omstandigheden!
Voor vrijblijvend advies contacteer ons op:
+31 73 640 2576 (Nederland)
+32 2 481 03 73 (België)
Of stuur ons een e-mail op toughbook.benelux@eu.panasonic.com

www.toughbook.eu

FZ-G1
JT-B1
FZ-A1

CF-D1

Intel, het Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside en vPro Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen. Google en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
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CONFIGURING BATTALION FILE SERVERS
Captain US Army Matthew Sherburne
Bottom Line Up Front according to Captain Matthew Sherburne: “Battalions
require a file server on their local LAN both in Garrison and on deployments
for rapid collaboration and continuity in data between garrison and deployment
environments. Maneuver battalions are constantly leveraging technology to better command and control the fight. They are keenly aware that battalions that
collaborate faster and more effectively will be more successful in engaging with
and destroying the enemy or conducting peacetime operations with the highest
potential.” Planning, configuring, installing, operating and maintaining that’s
what it’s all about. Behind a clear understanding of these activities lies the difference between operational success and failure. This article is about successful
military command and control support.

ABOUT THE AUTHOR

Captain Matthew Sherburne is the former battalion S6 for the 2-325 Airborne
Infantry Regiment, 2BCT, 82nd
Air¬borne Division. Captain Sherburne
holds a Bachelor of Science degree in
Electrical Engineering from the U. S.
Military Academy.

INTRODUCTION

This is how one deploying brigade combat
team filled the communications needs of its
warfighters. The 2nd Brigade Combat
Team, 2nd Battalion, 325th Airborne Infantry Regiment was put on alert as a part
of the Global Reaction Force following the
earthquake that struck Haiti on 12 January
2010.
All of the brigade’s equipment was pushed
to the equipment flight line in preparation
for setting up a standard Joint Network
Transport Capability communications architecture at Toussaint L'Ouverture International Airport.
Prior to the deployment, we conducted several airborne field exercises with minimal
usage of the communications architecture
to include digital collaboration. Services
such as SharePoint, widely used in garrison,
were barely used due to the low-bandwidth
satellite connectivity between the battalion
command post nodes and brigade JNN
where the main servers are located. With no
server operating system on hand, the battalion S6 shop resorted to locally sharing out
folders on laptops. The main issue with this
is Microsoft has a 10-user limit to accessing
those shared resources on standard workstations. Furthermore, laptops are not designed
to deal with the increase in data processing.
Nor do they have a backup system to ensure no loss of data. Battalion-level file servers must be a Modification Table of Orga-
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nization and Equipment item in order to
enhance combat effectiveness and collaboration.
I joined the battalion in August 2010, just
three months after returning from Operation Enduring Freedom X. Immediately I
began conducting Military Decision Making
Process analysis on communications support
for the battalion as we prepared to head to
Joint Readiness Training Center on a Forces
Command tasking to validate the newest
Full-Spectrum Operations Training lanes in
September 2010. This became a very unique
situation in which we were not allowed to
bring our CPN with us because of the GRF
mission. We pulled all unclassified services
from the Fort Polk NEC which allowed the
battalion command and staff to communicate back to Bragg and handle the usual
requirement of NCOERs, OERs, and other
soldier administration tasks. I realized firsthand the same issues the battalion experi-

enced with data collaboration and file sharing in the absence of a proper file server.
The interim solution I could provide as a
stop gap was AKO group folders.
The automations Soldiers in the shop employed the same local folder sharing on user
laptops, but again, the issue of a ten user
limit became apparent when every company
commander and staffer tried to access the
latest OPORD documents related to the
training exercise. The AKO group folders
worked, but extremely slow. Additionally, a
laptop was set aside to act as a print server
for the TOC printers, but the ten user limit
also applied.
A month later and I found myself back out
in the field for the Battalions Expert Infan-

US Army Staff Sergeant Russell Roberts finishes cabling the file servers.
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The Raritan KVM pulled out and in use installing Windows Server 2008 on the servers.

tryman Badge in October 2010, this time
with my CPN, and this time with a file server.
My S6 shop went to the Fort Bragg NEC
and picked up a copy of the AGM Server
2008 to load on a Dell D630 laptop. Though
not ideal, it did allow the battalion staff and
command group to share files, collaborate,
and print inside the Deployable Rapid Assembly Shelter.
After the EIB, I was tasked to research and
design a tactical file server in preparation for
our upcoming deployment to Iraq with the
intent that we have it by the JRTC rotation
in March 2011. Building on my past experience in Afghanistan, I knew the file servers
needed to include a UPS, KVM and ruggedized transit case. The file servers themselves only needed to be fast enough to support functions in a 1U rack-mounted
configuration. The UPS needed to accept
120 or 240 volts with plug adapters capable
of plugging into any style plug in the world.
The UPS needed to maintain power to all
critical systems for a period of 15 minutes
giving enough time to properly shutdown
the servers in the event of a catastrophic
power failure or recover from a simple tripped circuit breaker. Several months went by
46
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during the bidding process through CHESS
ITES 2H and the server waiver through DA
G3. Eventually DA G3/G6 granted the
AKM Goal 1 Waiver and the BDE S4 completed the necessary steps for our BN S4 to
purchase the file servers in May 2011. To
save the Army money, I requested that Dell
install major components without wiring
and no operating system. I knew my automations Soldiers would be able to finish
cabling the major components and install
the AGM Microsoft Server 2008. The final
contract included two Dell R610 1U servers
with RAID 5 comprising of three 1 TB hard
drives for a total of 2TB of storage on each
server. Packaging Strategies, Inc installed all
major components to include an APC SmartUPS 2200VA, Paragon II P2-UMT242 42Port, 2 User, 1U KVM Switch, P2-EUST/C
Paragon II Enhanced User Station/CAC
reader, Raritan 17” T1700 KVM Drawer,
and two R610 servers into a 8U black double-entry case.

FILE-SERVERS ARRIVE IN IRAQ

I worked an agreement with the Information Assurance department at Al Asad Air
Base to place the file-servers on the strategic
network. My shop kept the servers updated

weekly with security patches and had zero
issues with IA throughout the deployment.
After a one-week validation process, my team
went to work on shifting all battalion operational data from the main base-wide strategic file servers to our battalion file servers.
I prepared for the fact that we might jump
locations after several months and wanted
to make sure we were prepared to take our
data with us.
That moment came when the Brigade ordered our battalion to move 152 miles to Camp
Taji in October 2011. At the same time the
entire theater prepared to move all tactical
units off strategic connectivity and onto
JNTC tactical satellite assets.
This worked out perfectly because we did
not need to coordinate with the Taji base
network to re-establish the file-servers on
their network. After setting up our CPN on
the tactical network at Taji, we connected
the file-servers and had all data readily available to the battalion. We set up multiple
printers through the server to expedite the
establishment of the network. We setup a
LAN network near as robust as the strategic
network from which we left at Al Asad Air
Base, Iraq.
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between
October
2011 and December
2011 the command
and staff utilized the
file server to update
Combat Update Brief
slides,
disseminate
OPORDs, and store
AARs and patrol briefs.
Battalions require a file
server on their local
LAN both in Garrison
and on deployments
for rapid collaboration
and continuity in data
between garrison and
deployment environments. With the usage
of AGM Server operaThe Raritan KVM Dongle used to connect the VGA and USB ports of the file server to ting systems, the Army
is not spending additithe KVM control unit via RJ-45 connectors and CAT-5 cable.
onal money for the
operating system. Less than one week of
Accessing brigade shared files on their filetraining for two 25B MOS is all that is neeserver connected off the JNN was so slow
ded for an S6 shop to adequately employ a
that it would take hours to upload one Pofile and print server capabilities. Maneuver
werPoint file. There were only a few instanbattalions are constantly leveraging technoces in which we needed to post files on the
logy to better command and control the
brigade file-server so it was manageable. As
fight. They are keenly aware that battalions
for our own battalion operations, if we did
that collaborate faster and more effectively
not have a local file server and had to rely
will be more successful in engaging with and
on the usage of the brigade file server by
destroying the enemy or conducting peaceMTOE, our collaboration efforts would
time operations with the highest potential.
have been slowed to a crawl. Every day

ACRONYM QUICK SCAN
AAAB – Al Asad Air Base, Iraq
AAR – After-Action Review
AGM – Army Gold Master
AKO – Army Knowledge Online
CPN – Command Post Node
DRASH – Deployable Rapid Assembly
Shelter
EIB – Expert Infantryman Badge
FORSCOM – Forces Command
GRF – Global Reaction Force
JNN – Joint Network Node
JNTC – Joint Network Transport Capability
JRTC – Joint Readiness Training Center
KVM – Keyboard, Video, Mouse
LAN – Local Area Network
MDMP – Military Decision Making Process
MOS – Military Occupation Specialty
MTOE – Modification Table of Organization and Equipment
NEC – Network Enterprise Center
NCOER – Non-Commissioned Officer
Evaluation Report
OER – Officer Evaluation Report
OPORD – Operational Order
RAID – Redundant Array of Independent Disks
TOC – Tactical Operation Center
UPS – Uninterruptible power supply

The battalion file servers in operation during deployment to Iraq from May 12 to Dec 12.
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I LOVE THE SMELL OF CLOUD IN THE MORNING!
De heren Tim Waldron en Geert van Teylingen, National Security, NetApp
De zon gaat voor niets op, maar geldt dat ook voor wolken? De heren Dohmen
en Van Teylingen schetsen de werelden van CLOUDS, waarbij de gebruiker het
vertrekpunt is. Volgens Dohmen en Van Teylingen zijn cloud toepassingen anno
2013 zo robuust dat die gebruiker ook een militair kan zijn.

SO WHAT IS CLOUD ANYWAY?

Information Technology is playing a greater
role in our everyday lives. It is an enabler for
everything from social connections, organizing our lives through to paying our bills.
The major factor driving this increased use
is the shift from traditional IT delivery methods to Cloud. Traditionally, the hardware
and software delivering the IT service is located locally or in close proximity to where
it is consumed. However with Cloud, the
hardware and software is centralized and the
services are delivered via a network to the
user. More importantly the method of access
is highly diverse. People are able to access
the same information or IT services regardless of what kind of device they are using.
A real world example of this would be Facebook; your profile and friends can be accessed via any laptop or smartphone connected to the Internet. Regardless of whether
you use your own laptop or computer or a
friends, your Facebook experience and information remains the same and uniform
through all methods of access. The only
thing that is local to you is your username
and password, which is unique to you and
prevents others from having access.

front and back door to a building but due
to some sudden changes that number jumped to 20 doors. You would need to staff up
very quickly with people and technology to
insure the same level of building security.
The same is happening with Cloud compute and multiple device access.
In the Military world these challenges only
get magnified in their importance. The underlying technology is essentially the same
but to be military class it needs to be hardened and enhanced. I liken this to a civilian
vehicle compared to a Hummer. Behind the
aesthetics, both are essentially a car however,
in the case of the Hummer; it has been built
to a higher specification of durability, security and variability of terrain and use.
One of my favorite lines in a movie is from
Broken Arrow where the character Vic
Deakins, played by John Travolta, says, “Battle is a highly fluid situation. You plan on
your contingencies, and I have. You keep
your initiatives, and I will. One thing you
don’t do is share command. It’s never a good
idea!”
I feel this quote wraps up very accurately the

importance of the right infrastructure to run
your Military grade Cloud environment. It
talks about: How fluid and unpredictable
the environment can be and the importance
of being prepared for the unexpected. Most
importantly, with to keep you area of responsibility and security under your own
control, this is closely aligned to security.
At the core of any IT infrastructure lays the
data. It is the data, which we are interacting
with which help us make the right decisions
and the right time. NetApp is a leading supplier of Data storage systems and management solutions. One of the key phrases we
use to describe our products and solutions
is “Agile Data Infrastructure”. Just as the
phrase indicates, Agility is what provides the
elasticity and flexibility for all Cloud deployments we are powering. One aspect of our
agility is our single standardized unified architecture. This allows for a uniform Cloud
infrastructure which allows its management
to be streamlined and simplified. With such
a solution, all tools and expertise can be applied to varying IT service models. This significantly reduces error events as well as more
streamlined management and administration. However the key component of this
unified architecture is its elasticity and ability to adapt to changing workloads and
requirements. And because it’s unified, it’s
existing throughout the Cloud infrastructure.

While this centralized, universally accessible
Cloud compute service has vastly improved
the way we access IT services, it has driven
up the importance of building the right
Cloud compute infrastructure. Because
Cloud enables people to access their information on any device at anytime, it is difficult
for IT professionals to accurately predict and
determine the usage patterns and built out
the correct infrastructure or foundation to
support that usage. In the IT world we define this as ‘Elasticity’; the ability to expand
and contract to adapt and meet the needs of
the user base.
The added convenience and ubiquity of
being able to access the Cloud and Cloud
services on almost any device creates another
challenge around security. The data needs
to be secure yet it is accessible almost anywhere, this creates a lot of security openings.
Think about security on a building, the fewer
entrance points you need to secure the easier
your job is to secure the building. Imagine
a world where you only had to secure the
48
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BYOD; SECURE, MOBILE ACCESS
TO DATA. ANYWHERE

Recently at Citrix Synergy in Barcelona it
seemed Cloud and Mobility was the big topic
of the event. In my conversations, around
Cloud Strategy, between vendors and customers, Mobility is one of the top priorities.
It makes sense given the ubiquitous and
empowering nature of Cloud combined with
the innovations and breakthroughs happening around smartphones and tablets.
During Mark Templeton’s (President and
Chief Executive Officer – Citrix) Keynote
he discussed the cost challenges around delivering Mobile Computing. Whether you
are an Enterprise supporting BYOD (Bring
Your Own Device) or a Cloud Services company or an IT department provisioning Mobile compute products to its customers or
users, delivering this service cost effectively
will determine its sustainability and profitability.
In order for a technical solution to be successful, it needs to address the needs of it
users but also be financially profitable for the
Service Provider/IT department delivering
that service. If it is not profitable then the
incentive to provide that service goes down.
Either the quality of the service suffers or
the service ceases to exist. Using Facebook
as an example, it has been observed that the
Facebook user base has shifted from using a
traditional browser to a mobile device to
access the Facebook service. This switch has
caused a dramatic impact to Facebook’s ad
revenue business model. Like Facebook,
Cloud Mobility Service Providers have two
variables in an equation to maintain. The
one variable is revenue attached to the Mobile Compute service and the other is the
cost of delivering that service. Given that
revenue streams are flat or declining, bringing the line derived from this equation to
have a positive slope requires delivering the
service in a more efficient manner. Providing
hardened security in those environments
that need it, like in the military arena, will
only add to these cost. The one who can
combine the three elements (cost reduction,
security, and usability) best will be able to
create the most effective cloud service for its
users.
A great example would be Citrix ShareFile
Enterprise. This is a Mobile Data Access
solution which enterprises can deploy internally or Service Providers and adds to their
service portfolio. It allows users to securely
store, sync, and share data on any device,
anywhere.
Recently, Citrix and NetApp have announced a joint solution, Citrix ShareFile
with StorageZones. This solution helps
enterprises and service providers simplify and
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accelerate on-premises, large-scale data sharing and storage deployments. Combining
Citrix ShareFile and NetApp Agile Data
Infrastructure is already helping many enterprise customers and service providers deliver a cost effective Mobile Data Access
solution. With ShareFile as a new data storage mechanism in the enterprise, end users
can rapidly consume storage with multiple
file versions and desktop synchronization.
NetApp’s efficiency with reduplication for
primary data allows for up to 50% savings in
storage infrastructure needs, storing only
incremental changes to updated content.
This all happens without any performance
penalty and in some cases delivers higher
performance due driving up the efficiency
and leverage of the Flash technology on the
NetApp storage systems.
Given the unpredictability of Mobile Compute adoption and growth a very important
consideration is the overall agility of the
underlying infrastructure. It is very likely that
the environment built for today’s needs, will
often not be able to keep up with the adoption and usage rate. Mobile File Access is
very popular and growing every day. To address this, NetApp provides a truly uniquely
unified storage infrastructure that allows for
the quick expansion and adding of functionality without the need to retool or retrain.
With the rapid adoption and innovation
around Cloud and Mobile Compute there
will be a continuous eye on the economics
of how it plays out. Citrix having a name
synonymous with Mobile Compute is in the
position to bring a lot of value to the Cloud
and Mobile compute solutions. NetApp’s
unique industry and business impacting solutions allowing for unparalleled efficiency
and agility will enable these solutions and
allow the architectures to change and adapt
as Cloud and Mobile Compute grow into
more areas of our personal and business lives.

Beyond the business impacts StorageZones
and Data ONTAP together offer, it also addresses security concerns around BYOD and
Mobile Data Access. Because this solution
is designed to be deployed on premise it
allows customers to meet compliance and
data sovereignty requirements, especially
important in the military. Given the powerful and enabling characteristics of Mobile
Data Access, allowing users to view their data
anywhere and anytime, this can also present
a security concern if the mobile device gets
into the wrong hands. This is where rich
security policies such as remote wipe and
poison pill are essential elements contained
in this solution. Most importantly, security
also means preventing data loss.

CONCLUSION

IT Cloud exists everywhere and touches
many areas of our personal and professional
lives. Its ease of use and access is a clear sign
that it’s here to stay. There are many technologies which add and assist in delivering
Cloud IT services however it’s important to
choose partners who can enable Cloud the
right way which accurately address the unique needs of your organization.

BRONNEN:
Dyon Dohmen: dyon@netapp.com
CITRIX ShareFile:
http://www.citrix.com
NetApp Agile Data Infrastructure:
http://www.netapp.com/us/technology/agile-data-infrastructure.aspx
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EEN VEELZIJDIGE UITDAGING
Kapitein der Mariniers G.M. Woestenburg, Chief J6 PTG-3, Kunduz.
In dit artikel gaat kapitein Gijs Woestenburg nader in op de verbindingen tijdens
de ‘Kunduz’ missie. Hij doet dat vanuit zijn rol van Chief J6 van de Police Training Group of kortweg PTG. In zijn missieperiode moest naast de veelzijdige
trainingsmissie ook praktische uitvoering worden gegeven aan de inrichting van
de nieuwbouw voor de PTG commandopost. Uiteindelijk moest dat leiden tot
een complete verlating van de oude locatie en een herinrichting op een nieuwe
locatie op de base Kunduz. Hoe Gijs dat heeft ervaren, dat heeft gedaan en
daarvan heeft geleerd, dat leest u in dit artikel dat als motto heeft gekregen ‘een
veelzijdige uitdaging’.

PTG-3 SECTIE 6

Het is mooi terugkijken op intensieve periodes. Als je er midden in zit kun je er niet
van genieten maar achteraf weet je de moeilijkheden en de uitdagingen wel te waarderen. Ik denk dat dit geldt voor de gehele
sectie 6 van PTG-3; CISOPS en C2OST.
Wij maakten van april tot en met oktober
2012 deel uit van de Police Training Group
3, de ISAF missie met als doel het bevorderen van de Rule of Law en opleiden en mentoren van de Afghan Uniformed Police
(AUP) in Kunduz.
Toen wij opkwamen in november 2011 was
de personeelsindeling van de sectie 6, waaronder de SMJR CISOPS, de C-C2OST, de
frequentie,- en cryptobeheerder, de Front
Office en Back Office, een allegaartje van
allerlei eenheden uit 101CISBAT, Korps
Mariniers, en Vloot. Het was wennen aan
elkaars taalgebruik, manier van werken en
manier van omgang. Niet te ontkennen valt
dat dit hier en daar wel eens frictie opleverde. Na het opwerken waren alle neuzen
dezelfde kant op getrokken en was deze
bijeenraping een eenheid geworden waar we
een mooie uitzending mee hebben kunnen
draaien. Een uitzending die op CIS gebied
zeer veelzijdig bleek en een die voor ons
allemaal een technisch waardevolle ervaring
is geweest.
Hieronder leest u een beschrijving van wat
PTG-3 aan CIS tot zijn beschikking had en
wat onze uitdagingen hierbij waren. Aan het
einde deel ik ook graag een aantal kansen
met u die wij op verbindingsgebied onderkend menen te hebben.

TACTISCHE VERBINDINGEN

Het standaard VHF radiosysteem bij de PTG
is de FM9000 serie. Ingebouwd in voertuigen zoals de RT9500 en de manpacked versies RT9200 en de RT9100. Voor de meeste gebieden was dit middel de beste en meest
stabiele verbinding. Als er aandacht is bij de
eenheden voor de aansluitingen en materialen, de posities van het voertuig en de antennes zouden er geen problemen met dit
systeem moeten zijn. Zo werden er in het
50
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voorjaar nog antennepotten op watertorens
gebruikt om betere verbinding te krijgen
maar dit bleek later ook niet meer nodig.
Het systeem heeft, zoals alle VHF systemen,
een beperkt line of sight bereik en dat betekende dat er voor de uitbreiding naar gebieden verder de provincie in, zoals naar Imam
Shahib, een ander radiosysteem gebruikt
moest worden. De methode om Radio Rebroadcasting of relaystations te gebruiken
zou anders teveel ondersteuningscapaciteit
kosten.
Een van de andere radiosystemen die voor
langere afstanden tot de beschikking staan
van de PTG is de TACSAT verbinding met
de PRC117. Ook dit systeem is ingebouwd
in een aantal voertuigen. Als antennes op de
voertuigen worden de zgn. X-wing en Satcom On The Move (SOTM) antenne gebruikt. Voor manpacked sets werden de
RF-3080 richtantennes gebruikt. De voertuigantennes bleken last te hebben van Electronic Counter Measure (ECM) maatregelen
en daardoor waren ze niet rijdend te gebruiken. Eenmaal statisch was dit systeem een
veelzijdig en waardevol middel waarmee ook
data verstuurd kon worden via de High Performance Waveform (HPW) en laptop.
Doordat de eenheden rijdend problemen
hadden met de TACSAT verbinding en er
volgens het PTG PACE (Primary, Alternate, Contingency, Emergency) principe een
backup verbinding moest bestaan, bleek de
uitbreiding naar Imam Shahib, een stadje 60
km ten noorden van de stad Kunduz, een
uitdaging. Deze uitbreiding vroeg om een
radiosysteem dat op 30 tot 100 km, en verder, verbinding zou kunnen maken met
rijdende voertuigen die de ECM-middelen
aan hadden staan. Wij hebben gekozen om
Bowman HF uit het NIMCIS systeem (New
Integrated Marines Communications and
Information System) aan te vragen en in te
bouwen. Onze ervaringen met de Bowman
systemen zijn goed en we hoopten dat de
invoering ervan een ‘quick fix’ zou zijn voor
de PTG uitbreiding naar Imam Sahib. Later
meer hierover.
Verder zijn er twee buitenlandse systemen

die in het verbindingsarsenaal van de PTG
zitten; Tetrapol en Isaf Force Tracking System
(IFTS). Tetrapol staat voor Terrestrial
Truncking Radio Police. Het is een halfduplex systeem met handhelds en voertuigsets dat voor point-to-point gesprekken en
groepsomroepen gebruikt wordt.
IFTS is een Situational Awareness systeem
(of Blue Force Tracker) dat locaties van voertuigen verzendt en ontvangt. Via kleine
tekstberichten kun je er ook mee chatten.
Waar de ervaringen met Tetrapol zeer goed
waren, ondanks de kwetsbare handsets, was
IFTS een heel ander verhaal. Het systeem
had last van onze ECM middelen en werd
zodoende alleen nog voor de chatfunctie
gebruikt. Dat was jammer want PTG-3 heeft
veel effort gestoken in het inbouwen en werkend krijgen van dit systeem. Zo werd er
speciaal een burger NATO functionaris uit
Kabul ingevlogen om lessen te verzorgen.

UITDAGINGEN VOOR DE
TACTISCHE VERBINDINGEN

Zoals al eerder vermeld was de grootste uitdaging om de primaire en secundaire verbinding voor uitbreiding naar Imam Shahib
mogelijk te maken. De problemen lagen op
verschillende gebieden.
De keuze voor HF was intern vlot gemaakt
en nog voor onze rotatie besproken en bedacht in Doorn. Echter, de GPM missie is
een krijgsmachtbrede missie met sturing
vanuit het operational command: Staf
CLAS. De invoering van Bowman HF is
daardoor ingewikkelder dan het lijkt. Niet
alleen moeten alle PTG’s na ons werken met
deze systemen, er moet ook een instandhoudinggarantie zijn. Hierdoor zou het Korps
Mariniers de systemen minimaal 2,5 jaar
kwijt zijn.
Naast deze planning en procedurele problematiek waren er ook genoeg praktische uit-
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dagingen. De methode om vanaf 40 tot 100
km verbinding te maken met HF is niet
eenvoudig. Tot 40 á 50 km is een grondgolf
in goede omstandigheden mogelijk. Daarna
is er een skywave nodig en wel een Near
Vertical Incidence Skywave (NVIS). Hiermee worden radiogolven verticaal omhoog
gezonden om op de ionosfeer weer verticaal
naar beneden afgebogen te worden. Hiervoor zijn speciale antenneopstellingen en
zeer specifieke frequenties per dagdeel
nodig. Deze vereisten vragen om goede posities voor zowel mast als antenne, verder
komt het aan op een nauwkeurige frequentiepredictie, en goed opgeleid personeel om
dagelijkse bewaking en aanpassingen op het
systeem mogelijk te maken. Al met al een
zeer arbeidsintensieve methode waar onze
onderofficieren MARNVB zich in vast hebben gebeten. Het inbouwen van het systeem
was al een uitdaging omdat de Bushmasters
al vol zaten met middelen. De juiste posities
en de aansluitingen vormden een complexe
puzzel die uiteindelijk, in samenwerking met
LCW uit Dongen en het SST uit Doorn, op
de werkvloer door eigen personeel werd opgelost Er moest een plek worden gezocht
voor o.a. een speciale NVIS antenne inclusief
aangepaste montagepot, een radioset, een
versterker, een antenne coupler en de aansluiting voor spanning. En dan nog is de
opstelling een tijdelijke oplossing tot er betere posities worden ingepland door LCW.
De plek van de set voor de operator was
bijvoorbeeld niet ideaal. Dit moest worden
verholpen door de aansluiting op het SOTAS
II ringleidingsysteem in de Bushmaster. De
kabels hiervoor moesten hiervoor speciaal
worden aangepast, en dat kostte tijd. Derhalve hebben we helaas niet van deze aansluiting kunnen profiteren en hierdoor hebben de operators nogal wat kunst,- en
vliegwerk moeten uitvoeren om alle verbindingen bij te houden.
Een absoluut positieve bijkomstigheid van
het NIMCIS HF systeem was de Situational
Awareness-tool die Bowman kent en door
middel van een ‘Auto-SA’ functie te gebruiken is. De posities van de voertuigen konden
zo van de sets worden verstuurd en bijgehouden worden op de vernieuwde CT1laptops. Dit compenseerde te gebrekkige
werking van IFTS en gaf dus de PTG OPSROOM toch de near-realtime Situational
Awareness die het nodig had.
Een andere uitdaging was een constante effort om de ECM maatregelen te coördineren
met de verbindingen. PTG-3 heeft in dit
opzicht het initiatief genomen om door middel van een maandelijkse meeting te rapporteren naar C-PTG, J6 DOPS, Staf CLAS
en JTF CIED, dit om de coördinatie te bevorderen. Er is op dit gebied meer aandacht
nodig om tijdens ernstinzet ECM en verbindingen samen optimaal te laten presteren.
Een volgende uitdaging was de verplaatsing
van de OPSROOM-verbindingen bij de ver-
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huizing naar de nieuwe stafgebouwen. Het
totale pakket aan verbindingen moest worden verhuisd. Hiervoor moesten speciale
platformen gebouwd worden om de SATCOM en TACSAT middelen te kunnen
plaatsen. Ook hebben we twee semipermanente BICC masten laten bouwen door een
installatieteam van CLSK. In deze masten
zijn met handgemaakte kabels VHF LERC
antennes, ROVER antennes, Tetrapol antennes en zelfs de antennes van EUPOL
opgehangen, en dat op 30 meter hoogte.
Voor HF antennes hebben we de masten in
een speciaal aangewezen HF veld kunnen
opzetten. De nabijheid van een munitiebunker heeft ons, door Duitse regelgeving, tot
de laatste dag voor de deadline geplaagd.
Gelukkig kon, door de goede contacten met
de oosterburen, de procedure sneller doorlopen worden en is ook een HF-veld op tijd
gerealiseerd.
Behalve uitdagingen hebben we uiteraard
op het gebied van tactische verbinding ook
kansen gezien en benut. Deze worden verderop in het artikel uiteengezet.

Frequentie test met coalitie

Glasvezelkabel leggen

NETWERKEN

Een ander belangrijk deel van de PTG verbindingen is de lifeline van de Staf, Intel en
logistiek: TITAAN en andere netwerken. De
dagelijkse militaire planning en instandhouding is steeds meer afhankelijk geworden van
de toegang tot deze netwerken.
Het meest prominente netwerk is TITAAN.
Bij de CLAS en CLSK al een primair en vanzelfsprekend middel maar voor Mariniers
een tamelijk nieuw systeem. Hoewel wij als
MARNS al enige jaren bij oefeningen een
variant van TITAAN gebruiken en er dus
door sommigen bij eerdere uitzendingen wel
wat ervaring mee was opgedaan, was TITAAN voor het meeste CZSK personeel
nieuw. Daarbij kwamen dan nog de applicaties als bijvoorbeeld ISIS en TMS.
Voor CZSK personeel was het dus wennen
aan zowel de TITAAN Zwart en TITAAN
Rood netwerken als aan de applicaties, en
de IM-regelgeving die daarbij hoort.
Voor de netwerkbeheerders en de incidentmanagers was het weer op een andere manier
nieuw. De mannen waren goed bekend met
de reguliere middelen als LAN access boxen,
de LAN backbone boxen en de conventionele shelters (Basis Module). Nu werden zij
als specialisten geconfronteerd met een op
maat gemaakt netwerk met de uitgebreide
Server Container Equipment (SCE) pantsercontainer dat onderdeel was van een uitgebreider netwerk via glasvezelkabels in zgn.
Pit&Duct over het gehele kamp. We hadden regelmatig te maken met gebroken glaskabels door overvolle buizen en grondverzakkingen of werkzaamheden in de buurt.
Ook waren veel buizen vol met gruis gelopen.
Het netwerk is aan Nederland gekoppeld via
2 Tactische Trailers (MilSatCom). Er is een

Inbouw HF in Bushmaster

Kabels voor OPSROOM

MOTEL AF Mast en Antenne
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verbinding opgezet waarmee Rood over
Zwart en Zwart over Rood getunneld kan
worden. Verder maakte men in het netwerk
gebruik van onder meer Virtual Servers en
de applicatie Replistor. Dit maakt het PTG
TITAAN netwerk een stuk ingewikkelder
dan een regulier TITAAN netwerk.
Andere gebruikte netwerken zijn voorbeeld;
het DVB-RCS (DVB-RCS; Digital Video
Broadcasting – Return Channel via Satellite)
voor vuil internet, intel-netwerken en
het netwerk van Buitenlandse Zaken, dat
binnenkomt via de IPT’s of Swedish-schotels.
Motel AF Node

Voor contact met de coalitie heeft PTG de
beschikking over ISAF Secret. Dit netwerk
wordt beheerd door militairen maar aanleg
en onderhoud is uitbesteed aan het bedrijf
Thales. Ook het NATO Communications
Network (NCN) telefoonnetwerk viel hier
onder. Verder is de PTG aangesloten op
Duitse netwerken als het militaire telefoonnetwerk en netwerk middels Lotus Notes.
De noodverbinding naar Nederland werd
gerealiseerd door de TIGER telefoon met
de RBGAN te gebruiken. Deze zou worden
gebruikt als alle verbindingen met TITAAN
uit zouden vallen; gelukkig heeft deze situatie zich nooit voorgedaan en is het dus alleen bij testen gebleven.

UITDAGINGEN OP
NETWERKGEBIED
Masten en vlag nieuwe locatie

Mast en vlag oude locatie

NVIS Antenne en Coupler
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De netwerkbeheerders en incidentmanagers
hebben op veel hoger niveau moeten acteren
dan normaal van hen verwacht hoeft te worden. Dit was voor hen een leuke uitdaging
maar wel een die serieus genomen diende te
worden. Zij kregen te maken met veel complexere componenten, verbindingen en beheermogelijkheden dan een conventioneel
TITAAN netwerk.
De nieuwbouw en de verhuizing hebben veel
werk gekost door zowel het glaskabel leggen
over het gehele kamp als het operationeel
krijgen van de switches en convertors. We
werden geplaagd door logistieke verstoringen en diverse problemen met betrekking
tot instellingen.
Wat veel zorgen heeft gebaard waren veel
glaskabel-breuken in een korte tijd. De buizen bleken overvol te zitten met lijnen en
gruis. Alternatieve wegen moesten worden
gezocht. Dit gold voornamelijk voor de routes naar de nieuwe locatie. Volgens tekeningen zouden lijnen direct gelegd kunnen
worden via ideale routes. Dit bleek echter in
de praktijk anders en zelfs de aansluiting op
het nieuwe deel was niet gerealiseerd. Dit
vroeg om veel inventiviteit van CIS personeel. Deze karaktereigenschap bleek naast
volharding de meest waardevolle tijdens de
gehele uitzending.
Een andere uitdaging was de bereikbaarheid
van personeel over het kamp. We troffen een
situatie aan waarin relatief veel gebruik werd

gemaakt van lokale mobieltjes omdat niet
iedereen de beschikking heeft over Duitse
Tetrapol handhelds. Niet wenselijk vanwege
TEMPEST regels en omdat de lokale providers niet te controleren of te vertrouwen
zijn. Daarom werd MOTEL AF bij CLSK
aangevraagd en is een systeem met 50 handsets in gebruik genomen. Dat betekende
voor ons en een team aan werkbezoekers dat
er een mast en een serverkast of Node
geïnstalleerd moest worden en dat deze vervolgens met de juiste configuratie software
moest worden geladen.
Als laatste was de ingebruikname van de
nieuwe stafgebouwen een van de grootste
uitdagingen op netwerkgebied. De SCE
container en de MilSatCom trailer moesten
voorzichtig worden verhuisd en weer worden geïnstalleerd op de nieuwe plek. Een
ingevlogen ‘CIS taakteam’ installeerde op
maat gemaakte hardware en glasvezelkabels.
PTG C2OST heeft op deze manier meer dan
5 km nieuw glasvezelkabel getrokken. Een
nieuw aangelegde 48 aderige glasvezelkabel
moest in de SCE op een module worden
gefuseerd door de KPLMARNVB die net
een week geleden kennis had genomen van
de laatste methode. Vele uren gingen zitten
in de ‘laatste loodjes’ om alle geïnstalleerde
hardware online te krijgen en de staf te kunnen laten verhuizen. De deadline werd gehaald en 6 oktober konden de eerste gebruikers verhuizen. Dit is qua CIS een van de
belangrijke speerpunten van PTG-3 geweest. Via glasvezelkabels en patchkasten
kon en kan vanaf dat moment een diversiteit
aan netwerken doorgeschakeld worden naar
de nieuwe kantoren. Ook is er een robuuste
ringleiding van glasvezelkabel over de verschillende Nederlandse locaties op Kamp
Kunduz gerealiseerd.

DE KANSEN

Verdeling NLD TACSAT kanaal in drie
kanalen.
Door een initiatief van 2 OOFFMARNVB’s,
die goed waren opgeleid op TACSAT radio’s, heeft de PTG-3 het initiatief genomen
om te testen of de verdeling van het NLD
TACSAT kanaal in 3 kanalen mogelijk zou
kunnen zijn. Dit bleek het geval en dat werd
door de J6 DOPS als kans gezien om efficienter met dit middel om te gaan. Door diens
actieve benadering heeft PTG-3 nog zelf
kunnen profiteren van deze kans. Er ontstonden zo 2 kanalen voor de PTG: 1 voor
voice en 1 voor data, plus een kanaal voor
oefeningen en andere inzet.
Afstemming en samenwerking ECMCIED efforts top down en internationaal.
Tegenwoordig zijn verbindingen en ECMCIED maatregelen onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Ze gebruiken hetzelfde spectrum en storen elkaar door pieken in het
vermogen. Antennes ‘strijden’ om een plek
op het dak van een voertuig en accu’s draai-
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en overuren om beide systemen van spanning te voorzien. Ook bij het optreden met
coalitiepartners blijft het een aandachtspunt
om ECM maatregelen niet te laten storen
op elkaars verbindingen. Dit vraagt om
nauwgezette afstemming en bewaking. Het
is gebleken dat als dit pas op de werkvloer,
dus tijdens ernstinzet, gebeurt, het voor veel
zaken al te laat is. De afstemming moet al
‘top-down’ worden ingezet waarna de details op de werkvloer plaats kunnen vinden.
Logistieke bewaking en instandhouding
door het hanteren van het zogenaamde
verbindingsmagazijn.
Hoewel het voor ons als CZSK wennen was
aan het systeem van ‘bouwstenen’ en ‘blauwe bonnen’ begrepen we al gauw dat dit de
leidende manier was om PTG verbindingsmiddelen over eenheden te verdelen. Een
groot nadeel daarbij was dat radio’s en toebehoren niet meer centraal beheerd konden
worden. Er kon niet gemakkelijk een uitwisseling van defecte materialen plaatsvinden
omdat elke ‘bouwsteen’ een eigen administratieve lijn heeft. De gebruiker heeft dus
wel een stapel ‘blauwe bonnen’ maar geen
werkende set. Een systeem waarin een ‘verbindingsmagazijn’ de ‘bouwsteenhouder’ is
en de gebruiker een leenbon tekent, zou veel
flexibiliteit en efficiëntie opleveren. Ook het
specialisme wordt dan gecentraliseerd en een
groepscommandant hoeft dan geen onderdelen te beheren waarvan hij geen idee heeft
hoe deze eruit zien. Op CIS/netwerk gebied
gebeurde dit bijvoorbeeld wel door de
MATCIS beheerder. Dit werkte goed en dit
zou voor tactische verbindingsmiddelen ook
goed werken.
Operators en VB kader in de OPSROOM.
De invoering van diverse nationale en internationale verbindingssystemen hebben gezorgd voor een veelvoud aan radiosets in de
OPSROOM. Dit zorgt voor extra druk bij
de watchkeeper. Ook meer gecompliceerde
middelen als HF en HPW vereisen een diepere kennis dan nu het geval bij de meeste
niet-verbindelaars die als watchkeeper wacht
draaien. PTG-3 heeft dit ondervangen door
MARN1 advanced signallers en KPLMARN verbindelaren als operator mee te
laten draaien in de OPSROOM. Dit is de
standaard vanuit de MCP en CP SOP’s van
het Korps Mariniers en zoiets blijkt bij paars
optreden zowel relevant als waardevol. Als
men het onderhouden van de verbinding
aan vakspecialisten toewijst kan de duty of

watchkeeper zich concentreren op de operatie zelf. Een gemis tijdens PTG-3 is dat er
geen toegewezen kaderlid VB en eigenlijk
ook geen operators voor de OPSROOM op
de bemanningslijst stonden. Dit moesten
o.a. kaderleden opvangen die eigenlijk andere verantwoordelijkheden hadden.
Kwaliteit VB personeel bij eenheden.
Aansluitend op het bovenstaande is ook het
pakket aan verbindingssystemen bij de eenheden gegroeid en gecompliceerder geworden. Om al deze systemen tot in stresssituaties goed te kunnen bedienen, is goed
opgeleid en vooral betrokken personeel
nodig. Deze mensen moeten in staat zijn
probleemoplossend op te treden op alle verbindingsmiddelen binnen de eenheid. Dit is
te realiseren door bij manoeuvre-eenheden
veel aandacht te besteden aan de kwaliteit
van gespecialiseerd verbindingspersoneel.
Bewaking aansluiting niveau netwerkbeheerders met in gebruik zijnde ‘uitzendings’- netwerken.
Het is van groot belang gebleken dat de
netwerkbeheerders bekend zijn met alle
nieuwe facetten binnen het netwerk waar zij
beheer op gaan uitoefenen. In uitzendingen
zoals de PTG verschilt het netwerk (te) veel
van een regulier mobiel TITAAN netwerk.
Het is belangrijk dat netwerkbeheerders de
kans krijgen om goed te kunnen opwerken.
Dit kan door begeleiding en aanvullende
opleidingen of cursussen.

Netjes opgelijnd TACSAT richtantennes

Nieuwe locatie Rotterdam

Opgelijnd voor ‘Plug up’

AFSLUITEND

Hoewel de PTG missie minder kinetisch is
en het hier en daar voor onze eenheden operationeel wellicht minder bewogen was dan
bijvoorbeeld tijdens de TFU, is het op verbindingsgebied wel een uitermate uitdagende missie geweest. Verbindingspersoneel heeft op een hoog niveau moeten
presteren en heeft er uitgehaald wat er uit te
halen viel. Wij hebben veel te danken aan de
JCG (Joint CIS Group); die ons bijstond
waar het meteen nodig was, de ‘sectie G6’
van staf CLAS; die alle details kon nazoeken
en maximaal betrokken bleef, en sectie J6
DOPS die ons te alle tijde praktisch met raad
en daad volledig bijstond. Ook SST Doorn
heeft in een kort tijdsbestek veel voor ons
kunnen doen om HF werkbaar te krijgen.
Door te blijven samenwerken, inventief te
blijven en vertrouwen in elkaar te kweken,
heeft CIS PTG-3 iets neer kunnen zetten
om trots op te zijn!

Opstelling en kabelinvoer OPSROOM

Oude antenneveld
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ENABLING CYBER RESILIENCE FOR THE DEFENSE ENTERPRISE
Mr. Mo Cashman, Security Solutions and Strategy, McAfee
Mr. Mo Cashman, a former US army signal officer, and a recognized expert on
cyber security, cyber espionage and cyber warfare, represents McAfee on several
global advisory committees and is a notable speaker at military, intelligence, public sector and industry events. In this article Mr. Cashman strongly focuses on
‘Advance Threat Detection and Response’.

INTRODUCTION

The Internet has created enormous possibilities but it has also created some unique
challenges for defense, government, financial services and other infrastructure considered critical for a safe society. Combined
with easy access to capability and offering
anonymity, the Internet has created an inversion of power allowing extremist, criminal or nationalist forces to have a greater
disruptive impact on the stability of society
through malicious cyber activity. Military
operations are increasingly dependent on
computing services for command and control, intelligence, and situational awareness
on the battlefield. Those systems are vulnerable to malicious cyber activity either
through external penetration or insider exploitation.

MISSION ASSURANCE DEPENDS
ON CYBER RESILIENCE

In cyber space, adversaries have several advantages over conventional forces. They
have freedom of movement without respect
to international borders, the ability to strike
without warning or possibility of detection,
a mobile infrastructure that can be built up
or torn down in minutes, and a global delivery platform in the Internet that provides
anonymity and countless resources. In the
face of these challenges, Defense is charged
with ensuring cyber resilience in the critical
services used in military operations. An essential part of cyber resilience is the ability
to disrupt an adversary’s ability to Get In,
Stay In and Act on the network, systems and
information. However, while many defense
organizations deploy preventative controls,
most are not prepared to detect nor respond
to a breach attempt at the speed required to
limit the impact to a mission.

PREPARE FOR A BREACH

Preparing for a breach first requires an understanding of the protected system and how
a threat will attempt to penetrate that system.
We then design the sensor grid and event
collection strategy to expose the attacker at
various points in the attack chain. Secondly,
breach preparation requires an operations
center that performs continuous monitoring
and investigation of the breach indicators.
54

_2FF7M_54.indd 54

Organizations must have the visibility in
depth and preplanned procedures to detect
and respond to malicious cyber activity. This
requires a data strategy that supports incident response and facilitates rapid access to
that data. This translates into automation
and centralization of data collection and
analysis under a single platform that supports
rapid decision making capability. Typically,
organizations deploy a Security Information
and Event Management platform to centralize data collection and serve as the center
of workflow for monitoring indicators. A
typical strategy would be to collect all security, application and network events but only
monitor the relevant events that might indicate a breach of the system. Finally, preparing for a breach requires trained analysts
with a hunter-like approach to finding the
attacker. These analysts must be trained to
understand the attacker methods, how the
sensor grid is tuned and skilled in malware
analysis.

BREACH RESPONSE

For breach response, speed of action and
decision is an essential ally. When a potential breach is identified, preplanned analysis
and tailored response actions should go into
effect to rapidly contain the impact. Deploying tools such as automated malware
analysis and integrating intelligence such as
reputation data sources, helps to speed up
this process. In a cyber incident investigation, the ability to rapidly and accurately
assess the situation is the key to decisive action. In battling the cyber threat, having
relevant intelligence to anticipate an adversary’s action or apply context to other data,
helps prioritize analysis and speed the event
to incident confirmation time. Ensuring
rapid response to a breach also requires preplanned response actions such as blocking
DNS resolution of a compromised domain.
Preplanned and coordinated response actions ensure that the threat is contained and
mitigated until further investigation is completed. Finally, capturing the intelligence
from local incidents is valuable to detect and
characterize future attacks. This intelligence
must be integrated back into the breach response process and shared within the defense community.

SUMMARY

Government and Defense customers require agility to both adopt new enabling technology or to rapidly add capability in response to a new threat. How fast can we find,
contain and remediate a security breach?
How fast can we acquire and integrate new
capability in response to a new threat? Speed
of action directly impacts the survivability of
the mission and requires an agile architecture. McAfee’s Security Connected Platform
delivers the capability to resist the advanced
threat, the ability to respond at the speed of
the network, and a framework to rapidly add
new capability. McAfee’s Security Connected Platform, coupled with our Security Innovation Alliance partners, provides unrivaled alignment to government cyber defense
requirements.

SUMMARY OF PROFESSIONAL
EXPERIENCE

Mo is a seasoned information security
professional with over 15 years operational, managerial and advisory roles in
global government enterprise environments. Starting his career as military officer, he learned that cyber security is part
of the mission and he carries that passion
through to the civilian ranks.
Mo learned cyber security from the
ground up, working in the United States
Army’s first Computer Emergency Response team an analyst and deploying
sensor solutions to detect sophisticated
cyber espionage threatening military
operations. After a successful role in technical sales, Mo rejoined the operational
ranks as the Information Assurance specialist in policy development and controls
auditing for US Army in Europe. Just
prior to joining McAfee, Mo lead the
European Security Operations Center
for the US Army. In that role, Mo ran
cyber security operations and intelligence for a global defense network facing
advanced persistent threats daily in some
of the most challenging environments.
Since joining McAfee, Mo lead the International Public Sector Security Architecture team, traveling globally to ensure that McAfee delivered the right
solutions and establishing McAfee as a
leader in government worldwide.
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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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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
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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

INTERCOM 2013-1

5/23/13 10:05 AM

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.

59

5/23/13 10:05 AM

AFRICA ENDEAVOR 2012
Kapitein Michel Brehen, Deputy training director Africa Endeavor 2012
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

61

5/23/13 10:05 AM

MULTI TOUCH TABLES BEST MODERN, MAAR:
DE TOEKOMST IS AAN AANWIJSSCHERMEN
Majoor b.d. Jo Verhoeve
“Eigenlijk zijn wij meubelmaker, plaatwerker en, vooruit dan, ook een beetje IT’er. Want uiteindelijk draait het allemaal
om monitoroplossingen”, aldus Bas Hillen, directeur van DIZ, ontwerper en producent van digitale informatiezuilen. Maar
wie de informatiezuilen van DIZ ziet, ontkomt er niet aan de directeur van enige bescheidenheid te verdenken. Want stuk
voor stuk zijn alle producten van DIZ, behalve een stukje digitale high tech, ook een plaatje om te zien. Want Bas Hillen ja, inderdaad, (verre) familie van onze oud-minister - is een echte vormgever en dat straalt direct af op alle informatiezuilen
en touch tables.

BREDE DOELGROEP

Een mooi design is nooit weg, maar in essentie draait het bij DIZ natuurlijk om een monitoroplossing voor een digitaal gebrachte
boodschap, al dan niet interactief, toegepast
in een publieke omgeving, binnen of buiten.
Hillen: “De doelgroep die met deze apparaten in aanraking komt is extreem breed. Verreweg ons bekendste product is de fotokiosk
in de HEMA. Dus valt eigenlijk iedereen
in onze doelgroep, want onze producten
staan altijd in een publieke omgeving. Dat
is namelijk wat we in essentie doen: computers geschikt maken voor gebruik in een
publieke ruimte.” Daar zijn talloze functies
voor te bedenken: “Voor werkplaatsen kun
je een onderhoudsmanual op de zuil zetten.
Voor presentaties en ook opleidingen kun je
werken met een digitale lessenaar. Iets verder denkend komen allerlei interactieve gebruiksmogelijkheden in zicht, bijvoorbeeld
bij die fotokiosk. Maar je kunt ook denken
aan simulatietoepassingen.”

SOFTWARE BEPAALT FUNCTIE

Hoe mooi ook de digitale informatiezuil
wordt; het is altijd de software die de functie van de DIZ-producten bepaalt. Eigenlijk
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maakt DIZ slechts een halffabricaat, omdat
men de software niet zelf ontwikkelt. Bas
Hillen: “Voor een opdrachtgever, die een
digitale toepassing wil, gaan wij aan de slag.
We maken eerst een design, dat we vervolgens technisch uittekenen. Daar gaat onze
plaatwerkerij mee aan de slag. De hardware
kopen we in en die wordt geassembleerd
in het product. De software kopen we ook
in, of hij wordt speciaal voor een bepaalde
toepassing gemaakt.” Pas wanneer alles samen functioneert, is het product af.” Klanten
kunnen ook kiezen voor zogenaamd semimaatwerk, waarbij een specifieke digitale
toepassing wordt ingepast in een bestaand
model van DIZ, met als voordeel dat het al
na circa vijf weken kant-en-klaar is.

MULTI TOUCH TABLES

Leuk hoor, al die verschillende digitale informatie- of communicatiezuilen. Maar nu
gaan we inzoomen op een meer geavanceerd
product: de multi touch table (MTT). Die
is in wezen ‘slechts’ een presentatiemiddel.
Maar ze heeft unieke eigenschappen. Want
het scherm kan reageren op maximaal 32
aanrakingen (‘touches’) gelijktijdig. Je staat
met een team rondom de tafel en iedereen

kan zijn inbreng digitaal laten zien. Alleen
moet je waken voor conflicterende handelingen: als de een wil inzoomen en een ander gelijktijdig juist wil uitzoomen; tja, dat wordt
lastig. Enige regie is dus aan te bevelen, maar
dat is in een militaire setting, bijvoorbeeld
een stafbespreking, niet vreemd. Het is een
zeer prettige manier van communiceren, zo
dicht bij het scherm.
Deze MTT-techniek is pas mogelijk geworden bij de opkomst van platte schermen.
Maar ook dit zijn weer speciale schermen,
want gewone tv-schermen zijn onbruikbaar,
omdat hun warmte-afvoer dat in de weg
staat. Hillen: “Wij zijn bij DIZ behuizingen
voor multi touch tables gaan ontwikkelen
toen er LCD-schermen op de markt kwamen. Inmiddels zijn er meer producenten,
maar wij zijn marktleider. “
Hoe werkt zo’n MTT? Er zijn in wezen drie
verschillende touch technieken. Je kunt een
folie met sensoren op het scherm monteren.
Of je kunt cameraatjes tussen de pixels monteren, die omhoog kijken en die de touch,
of een voorwerp dat op het scherm wordt
geplaatst, kunnen ‘lezen’. En de laatste mo-
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gelijkheid: je kunt camera’s in de hoeken
boven het scherm plaatsen.
Hillen: “Iedere methode heeft zijn vooren nadelen. Zo heeft de surface table van
Samsung die unieke techniek van de omhoog
kijkende cameraatjes, maar die hebben weer
veel last van aanwezig licht. Je zou er eigenlijk een afdak overheen moeten maken. En
er is nog iets: is hij met zijn slechts 40 inch
al snel te klein.”
Bas Hillen vindt dat een MTT eigenlijk pas
begint bij 46 inch en dat een vaste tafel minstens 55 inch moet zijn: “Steeds meer software applicaties hebben dat schermformaat
nodig, bijvoorbeeld om de grootte van een
object te herkennen.” Maar er hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan een groot formaat scherm. Net als bij gewone tv’s neemt
de prijs bij grotere schermen meer dan lineair toe. Een indicatie: voor een gemiddelde
MTT moet je denken aan zo’n tienduizend
euro. De prijs is sterk afhankelijk van de
schermgrootte (van 32 tot 65 inch) en ook
van het aantal touches dat gelijktijdig verwerkt moet kunnen worden. Het maximum
is 32, maar je kunt ook kiezen voor 2, 6, 10
of 16 aanrakingen.
Van de software wordt dus heel wat verwacht. En daar komt er nog bij dat hij ook
het beeld moet kunnen roteren, zodat het
beeld en de teksten begrijpelijk zijn voor alle
mensen die om de tafel heen staan.
De multi touch table mag dan ‘slechts’ een
presentatiemiddel zijn, maar door de geavanceerde software ligt er een wereld aan
gebruiksmogelijkheden open. Behalve bij
de reeds genoemde werkplaatsen is er een
rol weggelegd bij simulatiesystemen, opsrooms en opleidingscentra. Vooral bij een
onderneming als Defensie is simulatie enorm
kostenbesparend. Je bespaart op vliegen, varen, met zware voertuigen rijden of schaarse
munitie verschieten. Je kunt leren hoe te
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handelen in allerlei gesimuleerde situaties.
Thales heeft reeds MTT’s op marineschepen geïnstalleerd. En er staan ook al 65 inch
MTT’s , lessenaars en informatiezuilen in
chet Elias Beeckmangebouw in Amersfoort,
Het Dienstencentrum in Enschede, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie in
Den Haag en op verschillede plaatsen bij
de marine in Den Helder. De fraaie DIZproducten zullen dus we vaker op bedrijvenmarkten binnen Defensie zien.
Volgens Bas Hillen is DIZ momenteel in
gesprek met de politie om de real time info
van camera’s van Horus (‘oplossingen om
de openbare ruimte grootschalig vast te leggen’) op de MTT’s te laten verschijnen .
Dat bedrijf heeft veel camera-info, die overal
vandaan komt en die kan – ook ingezoomd
– real time gepresenteerd worden met daaroverheen bijvoorbeeld de positie van de eigen eenheden.

INSERT

Bas Hillen (52) is getrouwd en heeft drie
kinderen. Hij is een echte self made man. Na
de havo heeft hij als zoon van een gespecialiseerd aannemer in de onderwatertechniek
in vaders zaak gewerkt. Maar de onderwatertechniek was toch niet zo romantisch als
het leek, want het speelde zich voornamelijk
af in bouwputten: onder water vloeren storten en wanden afdichten. Na veertien jaar
heeft hij vaders zaak vaarwel gezegd en is
in de software terechtgekomen. Hij richtte
daarvoor Ap-Art BV. Gaandeweg is zijn focus verschoven naar de materialen die bij de
kiosken, zuilen en tafels gebruikt worden.
Een interesse die terug is te voeren naar zijn
werk in de onderwaterbouw, waar men een
enorme diversiteit aan bouwmaterialen kent.
En er is nog iets terug te voeren naar die tijd,
namelijk een aannemersmentaliteit in zijn
wijze van optreden: “We nemen wel eens

een project aan zonder alles tot achter de
komma gecalculeerd te hebben. We zien dan
wel waar het schip strandt. Dat is echt iets
uit de onderwaterbouw, want onder water
kun je niet kijken.” Zijn liefde voor materialen zet zich ook door in de vormgeving:
“Design en productontwikkeling; dat is echt
mijn ding.” En een compliment krijgen voor
een mooi design; that’s what makes him tick.
Daar zal zijn hobby, studiofotografie, vast
niet vreemd aan zijn. Hij maakt dan ook zelf
de foto’s van de infozuilen en touch tables
in de productfolder.
DIZ bestaat alweer twintig jaar en is duidelijk
gegroeid door de opkomst van internet. Er
werken nu 25 mensen. In het begin werden
er eigenlijk alleen behuizingen voor digitale
folders gemaakt; later is dat verschoven naar
meer interactieve verkooptoepassingen. Informatiezuilen kun je zo interactief maken
als je maar wilt. Je kunt bijvoorbeeld iemand zich ergens voor laten inschrijven, of
je kunt iets winnen. En er komen ook steeds
meer zuilen met opwaardeermogelijkheden.
En voor wie zou denken dat met de multi
touch tables het eindpunt van de digitale
ontwikkelingen nu wel bereikt zal zijn, is er
nieuws. Want na de ‘aanraakschermen’ komt
langzaam maar zeker de volgende techniek
in zicht: ‘aanwijsschermen’.

WWW.DIZ.NL
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Kennis is macht!
afspeelt in de civiele sector. Deze sector is
continue connected, maar wij zijn dat niet.
NEC, NII, Situational Awareness, IGO is al
lang gemeen goed in de civiele maatschappij (zonder dat ze dat overigens zelf in de
gaten hebben). En binnen deze civiele sector speelt zich ook de criminaliteit c.q. de
dreiging vanuit terrorisme zich af. Ketenbesturing, maar nog liever netwerkbesturing
is essentieel om het hoofd te kunnen bieden aan de informatie- achterstand die we
op dit moment hebben of dreigen op te lopen. We moeten er dus voor zorgen dat we
de informatieketen weten te sluiten, zowel
vertikaal in de hiërarchische commandolijnen als horizontaal met de genetwerkte

Initiatieven genoeg zou u zeggen. Maar
helaas nog niet in samenhang als gevolg
van het ontbreken van een gezamenlijk
architectuurmodel en een gezamenlijke sturing op dit netwerkmodel; het gemis van
de netwerk-CIO. Het benoemen van een
netwerk-CIO is essentieel om de doelstellingen van IGO te kunnen verwezenlijken.
Informatie Gestuurd Optreden. De juiste informatie, op het juiste tijdstip, bij de juiste
persoon. Om dit te kunnen bereiken moet
er dus beter worden samengewerkt en op
het netwerk worden gestuurd. Niet alleen
op het gebied van techniek, maar vooral op
het gebied van de informatie-uitwisseling.
Samenwerken betekent: elkaar wat willen
gunnen. Kennis is macht, maar het onthouden van kennis is ook macht. Dit laatste
werkt helaas averechts en kan een ieder in
het netwerk in gevaar brengen.

samenleving en onze coalitiepartners. Een
sterk vereenvoudigd logisch model waarin
NEC, NII, SA en IGO samen komen ziet er
uit zoals in de afbeelding hierboven.
De uitdaging voor de komende periode
wordt het omzetten van dit logisch ontwerp

Ordina heeft van connectiviteit al jaren
haar speerpunt gemaakt. To be connected
is haar core business, zowel bestuurlijk als
technisch. Ordina kan u dus uitstekend ondersteunen bij de realisatie van uw hogere
doelstellingen.

Kol b.d. Arnold van der Burg

Het verleden heeft bewezen dat kennis
over de tegenstander bepalend kan zijn
of je deze tegenstander kan verslaan of
niet. Het gaat er daarbij om dat de juiste
informatie, op het juiste tijdstip, bij de
juiste persoon aanwezig is om het doel
te bereiken wat onze bewindslieden voor
ogen hebben. Binnen Defensie hebben we
het dan over Informatie Gestuurd Optreden
of Intell Driven Operations. Dit blijkt in de
praktijk best weerbarstige materie te zijn.
Wat we in de samenleving zien is dat het
publiek, maar ook de tegenstander die zich
daartussen verschuilt, zich heeft “georganiseerd” met behulp van mobile devices en
op een zeer eenvoudige en snelle wijze informatie uitwisselt met behulp van de honderden applicaties die worden aangeboden
door even zoveel providers. Op dit moment
zijn er al meer mobile devices verkocht dan
dat er mensen op deze planeet rondlopen. Een ieder is dus op de een of andere
manier verbonden met de ander en wisselt
continue informatie uit. Met andere woorden de informatie ligt letterlijk op straat
en is veelal sneller beschikbaar binnen het
publiek dan binnen onze eigen, hiërarchisch
opgebouwde, commandolijnen. Het gevolg
is dat we dus achter de feiten aan lopen,
onze informatiepositie dreigen kwijt te raken en daarmee ook het momentum kunnen missen om de tegenstander tijdig uit te
schakelen.
Wat we dus zien is dat onze “opponent”
anders is georganiseerd dan wijzelf en dat
we daardoor minder adequaat kunnen optreden dan we zouden willen of moeten.
Dit alles heeft ons inziens te maken met
de wijze waarop we onze informatieketen
besturen. Willen we het verschil maken dan
moeten we dus anders tegen de organisatie van onze informatieketen aankijken.
We moeten leren van datgene wat er zich

naar een generiek architectuurmodel dat
voor het gehele netwerk, dat onder onze
verantwoordelijkheid valt, gaat gelden.
Waarbij afspraken worden gemaakt over de
verschillende initiatieven die nu nog steeds
op de tekentafel liggen (Secure Werkplek
Defensie of mogelijk Secure Werkplek
Government, NOIS, inzet van Mobile Devices, Cyber activiteiten, analyse van Open
Source en Social Media, 3D Arts).

Meer weten over onze expertise en oplossingen?

Ordina Overheid Oplossingen

Neem contact op met:

Ringwade 1 - 3439 LM Nieuwegein

• Maas Bos

M 06 - 55 72 62 69

• Arnold van der Burg M 06 - 10 22 78 52

Telefoon +31 (0)30 663 8120
www.ordina.nl

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
INTERCOM AWARDS 2011-2012
Traditioneel vindt eens per twee jaar en tijdens de VOV Social de (sf)eervolle
uitreiking plaats van de Intercom Awards. De artikelen uit Intercom 2011-2012
zijn door een vakjury beoordeeld. In alle categorieën is ook deze keer de prijs
toegekend en daarnaast heeft de redactie gemeend een redactieprijs toe te kennen.
De vakjury voor de Intercom Awards 2011-2012 bestond uit de kolonels Jean-Paul
Duckers en Gerdo van Oirschot, lkol Jaap de Feiter en de heer John Akkerman.
De toekenning van de prijs geschiedt met
de volgende motivering:

CATEGORIE EXTERNE
SAMENWERKING

Uit de vijf voordrachten:
- ‘Communicatiecomponent van NII’
door de heer ir. Ruud Overduin (TNO
Technical Sciences);
- ‘Cyber: the good, the bad and the ugly’
door de heren Jo Godderij, Raymond
Bierens en Roy Jansen (ATOS);
- ‘Ter land ter zee en in de lucht, maar via
IP is de data op de vlucht’ door de heren
ir. M.R. Oberman en ing. V.M. Kroon
(Oberman);

- ‘I-Bridge en het virtuele politiekorps’
door commissaris drs. Wim Broer en
- ‘Visie op Wireless LAN’ door de heer
Arjan Veenboer (Juniper).
Kent de Vereniging Officieren Verbindingsdienst in de categorie Externe Samenwerking de publiciteitsprijs Intercom 20112012 toe de heer ir. Ruud Overduin voor
zijn bijdrage Communicatiecomponent van
NII in Intercom 2012 nr. 4.

Het artikel Communicatiecomponent
van Netwerk- en InformatieInfrastructuur, dat de TNO bijdrage vormt aan het
Intercomthema ‘De toekomst van draadloze Transmissie’, geeft een internationale oriëntatie. Zonder dat de woorden
Comprehensive Approach worden gebruikt worden ontwikkelingen geschetst
en geplaatst in een veelal internationaal
kader.
Het artikel ademt de interactie en de samenwerking tussen TNO en defensie.
Inspirerend en praktisch, niet zwevend
maar met beide benen op de grond. Het
is geen makkelijk artikel, wel een begrijpelijk artikel. Het is de verdienste van de
auteur om een als taai en moeilijk toegankelijk ervaren onderwerp op verteerbare en smakelijke wijze vorm te geven.
De auteur biedt geen one-size fits all oplossing, maar schetst oplossingsrichtingen waarbij hij naast operationele effectiviteit ook de kosteneffectiviteit en de
betaalbaarheid benoemt.
De auteur is er in geslaagd om met behoud van operationele samenhang de
militaire toepassingen vorm en inhoud
te geven en juist de operationele samenhang maakt dit artikel voor de ‘verbindelaar’ van betekenis.

De heer ir. Ruud Overduin ontvangt de Award uit handen van de heer John

De heer ing. Ed Cornelissen ontvangt namens heer ing. Jan van Dijk de Award uit

Akkerman (vakjury)

handen van lkol Jaap de Feiter (vakjury)
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CATEGORIE
VERBINDINGSDIENST, HISTORIE
EN TRADITIE

Uit de vier voordrachten:
- ‘The Royal Dutch Canadian Signal Company’ door maj b.d. Peter Yska;
- ‘Koperen jubileum Muziek- en Tamboerkorps Verbindingsdienst’ door maj b.d.
W. Vastenhoud;
- ‘De band tussen Ede en de Verbindingsdienst’ door lkol b.d. Ed van Seters en
- ‘The Sky is the Limit?’ door de heer Jan
van Dijk (Logistiek Centrum Woensdrecht).
Kent de Vereniging Officieren Verbindingsdienst in de categorie Verbindingsdienst,
Historie en Traditie de publiciteitsprijs
De toekenning van de prijs geschiedt met
de volgende motivering:
De heer Jan van Dijk is er in geslaagd om
30 jaar satellietcommunicatie bij defensie
op een bijzonder lezenswaardige manier
te verwoorden. In zijn artikel De sky is de
limit? beschrijft hij op geheel eigen wijze
de introductie en verdere ontwikkeling
van deze technologie. Daarnaast geeft hij
in zijn artikel aan hoe de diverse systemen
tijdens diverse missies zijn ingezet. Op
anekdotische wijze verhaalt hij over de
technische huzarenstukjes die nodig
waren om de veelal civiele systemen voor
militair gebruik geschikt te maken. Na
een periode van vallen en opstaan is satellietcommunicatie niet meer weg te denken uit onze civiele samenleving en huidige militaire operaties.
Satellietcommunicatiesystemen zijn cruciale bouwstenen geworden van de netwerken die het Wapen van de Verbindingsdienst moet kunnen uitbrengen.
Kortom, een goed leesbaar artikel dat een
bijzonder relevante ontwikkeling op ons
vakgebied beschrijft. Een waardevolle
bijdrage aan de rijke historie van het
Wapen van de Verbindingsdienst.

Intercom 2011-2012 toe aan de heer Jan
van Dijk, senior engineer satcom bij Logistiek Centrum Woensdrecht voor zijn bijdrage The sky is the limit? in Intercom 2012
nr. 4.

De toekenning van de prijs geschiedt met
de volgende motivering:
Dreijer behandelt in zijn artikel een zeer
actueel onderwerp waarvoor defensie
momenteel voor Nederland unieke capaciteiten ontwikkeld. Het stuk is gebaseerd op zijn NLDA bachelorscriptie en
heeft een meer wetenschappelijk en conceptueel karakter dan de overige genomineerde artikelen.
De structuur is duidelijk aangekondigd
en wordt ook gevolgd. De opbouw is
logisch door eerst historische voorbeelden van cyberoperaties te beschrijven die
velen zullen aanspreken. Vervolgens behandelt hij het door hem ontwikkelde
denkkader bestaande uit een raamwerk
en model voor fasering voor offensieve
cyberoperaties. De wijze waarop hij dit
doet is kiezen voor een goede mix tussen
het enerzijds conceptueel poneren van
zijn denkkader en anderzijds heldere
uitleg van de onderdelen die hier deel
van uitmaken. Hij doet dit met voor militairen herkenbare begrippen en een stijl
die prettig leesbaar is.
Dreijer slaagt er hierdoor in het ietwat
ongrijpbare ‘cyber’ begrijpelijk te maken
en te plaatsen in een militaire context.
Het is een geruststelling dat ook voor
cyberoperaties een raamwerk en fasering
passen die ook voor andere, meer reguliere militaire operaties gelden, en niet
door veel IV-ers gehanteerde bedrijfskundige procesmodellen.
Wat de jury zeer aanspreekt in dit artikel
is dat een relatief jonge collega een door
hem zelf ontwikkeld denkkader behandelt. Hij doet dit op een uiterst pragmatische manier met militaire relevantie.

CATEGORIE
VERBINDINGSDIENST
OPERATIONEEL
Uit de vijf voordrachten:
- ‘1GNC: een veranderende omgeving, innovatiekansen.’ door kap Dennis van der
Braak;
- ‘GOLD CHALLENCE 2011 over internet’ door lkol Kees Verdonk en maj Dennis van der Braak;
- ‘Offensieve Cyberoperations’ door Elnt
Mar Daan Dreijer;
- ‘Common effort’ door kap Jeroen Lalleman en
- ‘JOP CIS FALCON SPARK 2012’ door
maj KLu Johan Kuijvenhoven.
Kent de Vereniging Officieren Verbindingsdienst in de categorie Verbindingsdienst
Operationeel de publiciteitsprijs Intercom
2011-2012 toe aan eerste luitenant der
mariniers Daan Dreijer voor zijn bijdrage
Offensieve Cyberoperaties in Intercom 2011
nr. 4.

CATEGORIE
VERBINDINGSDIENST TECHNIEK
Uit de vijf voordrachten:
- ‘NIMCIS System-of-Systems’ door majmrns J.D. Holwerda;
- ‘Mijmeringen en voorspellingen’ door
kol b.d. Geerlof Kanis;
- ‘Natuurbrandbestrijding Roekelse bos’
ing. A. Oosterbroek (DMO C2SC);
- ‘Protected Core Networking’ door lkol
Ron Bertelink (DMO C2SC) en
- ‘Klein maar fijn. Het project DCMOLRC.’ door de heer ing. G.P. (Berry)
Jansen (DMO C2SC).
Kent de Vereniging Officieren Verbindingsdienst in de categorie Verbindingsdienst
Techniek de publiciteitsprijs Intercom
2011-2012 toe aan luitenant-kolonel b.d.
Ron Bertelink voor zijn bijdrage Protected
Core Networking in Intercom 2011 nr. 3.

De heer prof. dr. ir. Tim Grant ontvangt namens Eerste-luitenant der Mariniers Daan Dreijer

De lkol b.d. Ron Bertelink ontvangt de Award uit handen van kolonel Gerdo van

de Award uit handen van kolonel Frank Peersman (namens het vakjurylid kolonel Duckers)

Oirschot (vakjurylid)
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De toekenning van de prijs geschiedt met
de volgende motivering:
Defensie is druk doende te komen tot
één Netwerk Informatie Infrastructuur
die het statische, mobiele en uitgestegen
domein met elkaar verbindt. Protected
Core Networking, kortweg PCN, is het
concept dat NATO heeft omarmd om
dit te gaan realiseren. Het artikel van de
overste Bertelink over PCN heeft derhalve een grote actualiteitswaarde en is
daarmee interessant voor alle officieren
van de Verbindingsdienst.
In het artikel legt de schrijver achtereenvolgens uit wat PCN is, welke uitdagingen er kleven aan vooral de beveiliging
van data en transport en hoe die opgelost
kunnen worden met o.a. tunneling en
payloadvercijfering. Hij geeft helder aan
dat de realisatie van PCN nog een uitdaging is omdat dé IP-vercijferaar er nog
niet is en vanwege de gefaseerde vernieuwing van de bestaande systemen. Zijn
conclusie is/blijft echter dat PCN de
toekomst is om te komen tot één NII.
Het artikel is goed gestructureerd, helder
van schrijfstijl, voorzien van een aantal
functionele illustraties en daardoor begrijpelijk en zeer goed leesbaar.

REDACTIEPRIJS INTERCOM
2011-2012
De Vereniging Officieren Verbindingsdienst
kent de Redactieprijs Intercom 2011-2012
toe aan commissaris van politie drs. Wim
Broer, programmadirecteur Virtueel Politie
Korps voor zijn bijdrage I-Bridge en het Virtueel Politie Korps in Intercom 2012 nr. 3.

De toekenning van de prijs geschiedt met
de volgende motivering:
Wim Broer, commissaris van politie,
slaagt er in om stap voor stap kennis omtrent het i-Bridge programma, ‘het open
laboratorium voor civiel-militaire samenwerkingsconcepten’, deels opgetrokken
met het Virtueel Politie Korps het (VPK)
qua kennis aan de lezers over te dragen.
Wim weet in zijn inleiding, binnen één
kolom de lezer te boeien en hem als het
ware uit te dagen, hierbij kritische kanttekeningen te maken en niet bang te zijn
om de vinger op de zere plek leggen; de
zere plek bij de overheid, de politie en
ook defensie.
Broer toetst de i-Bridge solution aan de
wenselijkheid en de noodzaak in de huidige samenleving. Hij speelt in op actualiteit, denk aan Haren 2012.
Onder het motto, ‘Een illustratie zegt
meer dan drie kolommen’, legt Wim uit
en bewijst met visualisatie dat de strategische samenwerking een brug vormt
tussen militaire en civiele partners. Hierbij wordt zijn samenwerking met iVENT,
het innovatie-platform, zeer prominent
genoemd.
Naast een toekomstvisie en kritische
tonen – Wim gaat immers de minder
positieve wijze waarop de ICT binnen de
politie in het nieuws is geweest niet uit
de weg – benadrukt hij het kansrijke concept voor de b.v. Nederland, onze samenleving en geeft zo indirect invulling
aan de 3e hoofdtaak van Defensie.
Een uiterst NATOPS, prettig en praktijkgericht artikel. Hierbij is Wim tevens
een futurist.
Het is een thema waar we in 2013 veel
aandacht aan besteden.

De commissaris van politie drs. Wim Broer ontvangt de Award uit handen van lkol Edwin Saiboo (hoofdredacteur)

Sfeerimpressie van de VOV Social met de uitreiking van
de Intercom Awards op 14 februari 2013 in Ede.
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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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REGIMENT VERBINDINGSTROEPEN
BEËDIGING IN HET CENTRUM VAN AMERSFOORT
De beëdiging op 25 oktober 2012 was voor ons regiment anders dan anders. In
dit artikel gaat de regimentsadjudant, aooi Bert Oost, nader in op het waarom
van een beëdiging in het centrum van Amersfoort en schetst hij enkele organisatorische bijkomstigheden van een beëdiging in de openbare ruimte. Lees ook hoe
een urilift tot hoofdbrekens en kopzorgen kan leiden bij Bert.

ANDERS DAN ANDERS

Het waarom, en dan bedoel ik waarom deze
beëdiging niet op de kazerne plaats vond, is
snel beantwoord. De C LAS (Commandant
der Landstrijdkrachten) lgen De Kruif had al
heel snel na zijn aantreden laten weten dat hij
van mening was dat regimenten en korpsen
vaker de openbaarheid op zouden moeten
zoeken. Sommige regimenten en korpsen
hebben daar al ervaring mee. Voor ons regiment is het een noviteit. Wij zoeken immers
de nabijheid van ons Leeuwmonument op
en dat is op de kazerne.
Aangezien de wens van een militaire meerdere een bevel is voor een militaire mindere
hebben we als regimentscommando gemeend gehoor te moeten geven aan deze
wens. Hoewel we toen nog niet konden vermoeden wat er allemaal extra kwam kijken
bij de voorbereidingen, kunnen we achteraf
terugkijken op een hele geslaagde middag
waarbij zeker recht is gedaan aan de TBM
(Te Beëdigen Militairen). Die hebben naar
onze mening namelijk recht op een respectvolle en heugelijke dag en die hebben ze dan
ook gekregen.

ONZE-LIEVE-VROUWETOREN

Het lag voor de hand dat, als we deze ceremonie dan toch buiten de poort wilden
organiseren, we dit in het centrum van
Amersfoort zouden gaan doen. Gelukkig
waren er al contacten met de gemeente
Amersfoort omdat de heer Lucas Bolsius,

Opstellen voor de Onze-Lieve-Vrouwetoren
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burgemeester van Amersfoort, ook aanwezig was geweest toen op 13 oktober 2011
op de Bernhardkazerne ons nieuwe monument werd onthuld. Interessant detail is het
feit dat deze burgemeester in het verleden
ook wethouder is geweest van de gemeente
Rotterdam. Hij kent dus de geschiedenis en
achtergronden van de Leeuw die ons monument siert. Ook voor deze gelegenheid heb
ik contact gezocht met de heer Loek van
Hasselt, adviseur externe betrekkingen van
de gemeente Amersfoort. Die actie werd in
het eerste kwartaal 2012 ondernomen. Na
een gesprek op het stadhuis ben ik samen met
hem een tweetal locaties in het oude centrum van Amersfoort wezen bekijken. Beide
op loopafstand van het stadhuis. De eerste
locatie was een knus pleintje omgeven door
horecagelegenheden en bomen met een hele
grote alleenstaande toren, de zogenaamde
Onze-Lieve-Vrouwetoren. De andere locatie, was de marktplaats die ongeveer midden
in het oude centrum van Amersfoort gelegen
is, omgeven door winkels en te groot om in
zijn geheel gebruikt te kunnen worden. Om
diverse redenen, waarvan uitstraling wel de
belangrijkste was, hebben we toen gekozen
voor het plein voor de Onze-Lieve-Vrouwetoren. Dit plein zelf staat in Amersfoort ook
bekend als Lieve-Vrouwe-Kerkhof.

EVENEMENTENVERGUNNING

Daarna heb ik contact gezocht met de BA
(bataljonsadjudant) van 50 Natres Bataljon
dat ook op de Bernhardkazerne gehuisvest

is en al een paar keer hun beëdiging in het
centrum van Amersfoort gehouden had.
Ondanks het feit dat men deze beëdigingen op een zaterdag organiseert werd mij
verzekerd dat er nauwelijks sprake was van
belangstelling van derden. Vervolgens heb ik
het ‘Aanvraagformulier kleine evenementen
Gemeente Amersfoort’ van internet gehaald
en daarop stonden vragen als: Bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?
Totaal aantal verwachte bezoekers? Wilt u
gebruik maken van elektriciteitsvoorzieningen? Wordt er een toiletvoorziening
geplaatst?
Wilt u een tijdelijk bouwwerk plaatsen? Wat
zijn de afmetingen van de tenten (hoeveel
nooduitgangen hebben deze en is transparante noodverlichting vereist)? Wilt u
koken/bakken/braden in de tenten? Bereikbaarheid hulpdiensten? Contracten met
beveiligings- en bewakingsdiensten? Vragen
over milieu en afval, gebruik van drank en
horeca en nog veel meer vragen die door de
servicebalie van de Bernhardkazerne nooit
gesteld worden. Alles naar eer en geweten
beantwoord.
Gelukkig bleek ik geslaagd voor deze ‘theorietoets’ want op 5 juli ontving ik van de
Gemeente Amersfoort een bevestiging dat
wij als Regiment op donderdag 25 oktober
van 10.00 tot 17.00 uur gebruik konden
maken van het plein. Tevens werd er in deze
brief aangegeven dat ik voor eventueel gebruik van elektra contact op moest nemen
met de marktmeester en dat ik voorts de
aan het plein gelegen horecabedrijven tijdig
diende te informeren over onze activiteit en
de vrije ruimte die wij daarvoor op het plein
nodig zouden hebben.

Opgesteld in front van de Onze-Lieve-Vrouwetoren
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TIPS VAN DE MARKTMEESTER

Het contact met de marktmeester was snel
gelegd (vlak voor mijn zomervakantie) en
naast vragen over de aanwezigheid van
stroomvoorzieningen informeerde ik bij hem
ook naar eventuele sanitaire mogelijkheden.
Op een kazerne is dat geen punt, maar naar
mijn mening konden we moeilijk de aanwezigen hun mogelijke sanitaire behoeftes zelf
op laten lossen. De marktmeester wist raad:
‘of ik gebruik van de urilift aangevraagd had’.
Nu zit zo’n urilift meestal verzonken onder
het ‘maaiveld’ dus bij eerdere verkenningen
hadden we die niet gezien. Gelukkig gaf de
marktmeester aan dat hij voor mij na zou gaan
of deze urilift omhoog kon gedurende onze
aanwezigheid. Uitgerekend op de heenreis
naar ons vakantieadres werd de aanvraag
bevestigd door de marktmeester. De urilift
zou omhoog gezet worden. Nog tijdens die
zelfde heenreis bekroop mij een onbehagelijk
gevoel. Wij hadden die urilift niet gezien,
dus waar zou die omhoog komen? Stel je
voor dat die midden voor de toren zou staan
of midden op het plein zodat we er met de
vaandelwacht omheen moesten marcheren!
Bij terugkeer op de werkplek dus zo snel mogelijk naar het plein gereden en kunnen constateren dat de urilift niet in de weg zou staan.
Bleef wel de vraag hoe de dames en de heren
met een ‘grote boodschap’ bediend zouden
kunnen worden. Bij de eerste rondgang had
ik dit al aangekaart en werd geopperd dat
het aan het plein gelegen film/theater/café
‘De Lieve Vrouw’ hier mogelijk wat in zou
kunnen betekenen. Eén telefoontje was voldoende en hun kelder, met daarin een zestal toiletten, werd aangeboden als oplossing
voor onze mogelijke sanitaire problemen.

PARKEERBEHEER

Parkeerbeheer, ook daar moesten zaken
mee gedaan worden. Allereerst omdat
bleek dat men vanuit daar drie verzinkbare
palen die danig in de weg stonden (ze staan
in het verlengde van de Breestraat) kan
laten zakken. Bovendien moest ik daar zijn
voor de aanvraag van parkeerontheffingen.
Ook daarvoor weer een aanvraagformulier
van internet geplukt en geconstateerd dat
ik niet uit de voeten kon met de vragen:

OPENBARE BEËDIGING
MILITAIREN

AMERSFOORT 26 okt 2012- Ten overstaan van het Regiment Verbindingstroepen, militaire genodigden en familie,
hebben 20 militairen van het Wapen van
de Verbindingsdienst op 25 oktober de
eed of belofte afgelegd. Deze ceremonie
vond plaats in het centrum van Amersfoort. Onder de aanwezigen waren de
burgemeester van Amersfoort, dhr. Bolsius, en de wapenoudste van de Verbindingsdienst, bgen Ent. De C-Regiment
Verbindingstroepen en de commandanten van de twee verbindingsbataljons
hebben de eed of belofte afgenomen. Na
de sluiting van de kazernes in Ede eind
2010, is Amersfoort de nieuwe vlaglocatie van het Regiment Verbindingstroepen. Met deze beëdiging presenteerde
het Regiment zich buiten de inmiddels
vertrouwde poorten van de Bernhardkazerne, om de verbondenheid met Amersfoort te onderstrepen.
Bron: weekkrant Amersfoort
Welke voertuigen komen er? Wat zijn de
kentekens? Wie zijn de bestuurders? Dat zijn
zaken die ik achteraf nog niet eens weet en
eigenlijk ook niet eens wil weten. Gelukkig
dacht men bij parkeerbeheer mee en kreeg
ik vergunningen die op type voertuig zonder
vast kenteken uitgegeven werden. Per ontheffing zou overigens wel het verschuldigde
bedrag afgetikt moeten worden. Bovendien
kreeg ik de vraag of de aanhangwagen, die
ik op de aanvraag vermeld had, nog losgekoppeld zou worden. Op mijn bevestigend
antwoord kreeg ik als reactie dat we dan nog
een extra vergunning nodig zouden hebben.
Van zulke logica kunnen wij bij defensie nog
wat leren!

PLEINCOÖRDINATOR

Ook van de horeca hebben we, waarschijnlijk niet in het minst door tussenkomst van
de pleincoördinator, alle medewerking gekregen. Hoewel de horeca in Amersfoort

De Wapenoudste bgen Theo Ent en de burgemeester van Amersfoort de heer Lucas

toestemming heeft om tot november hun
terrassen uit te breiden tot op het plein was
in de ochtend van 25 oktober het hele plein
keurig opgeruimd en konden collega’s van 2
Ciscoy aan de slag om, zoals altijd, de boogtenten op te bouwen. Gelukkig had een collega van de School Verbindingsdienst in een
recent verleden al eens aangeboden om mij
als regimentsadjudant te ondersteunen, dus
over opbouw en verloop van de ceremonie
had ik die dag geen zorgen.

COMMUNICATIE

Een paar weken voor de beëdiging zijn de
media bij CLAS geïnformeerd en zijn met
medeweten en toestemming van de bestuursadviseur communicatie van de Gemeente
Amersfoort (de zoveelste functionaris) ruim
20 lokale en regionale media geïnformeerd
over onze beëdiging. Dat heeft uiteindelijk
wel tot gevolg gehad dat al op 26 oktober in
diverse regionale en CLAS media aandacht
was voor onze beëdiging.
Het regiment hield de beëdiging in het openbaar om de verbondenheid met de Keistad
te onderstrepen.

UITVOERING BIJNA VOLGENS
PLAN

Op 25 oktober dreigde er toch nog wat fout
te gaan. Met zo’n beetje de hele bezetting
van de vaandelwacht – dus inclusief vaandel
en toebehoren – vertrokken we om 13.15
AMERSFOORT - Het Regiment Verbindingstroepen van de Koninklijke
Landmacht heeft in Amersfoort twintig
militairen van het Wapen van de Verbindingsdienst beëdigd. Dat gebeurde voor
militairen van het regiment die zich in
de binnenstad hadden opgesteld. Burgemeester Lucas Bolsius was donderdag
één van de sprekers in de militaire ceremonie. De legereenheid is sinds de sluiting van kazernes in Ede in 2010 gelegerd
op de Bernhardkazerne in Amersfoort.
Bron: RTV Utrecht

Regimentsappel in het centrum van Amersfoort

Bolsius
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uur vanaf de Bernhardkazerne naar het Lieve-Vrouwe-Kerkhof. Een ritje van normaal
gesproken een minuut of tien. Bijrijder voorzien van een kaart, omdat inmiddels wel bekend was dat de binnenstad van Amersfoort
zich slecht leende voor auto’s. Hoe we echter
ook reden en zochten, iedere keer liepen we
vast op eenrichtingsverkeer, te smalle bruggetjes en paaltjes die ons de weg versperden.
De klok liep echter door. Uiteindelijk besloten om de combi maar langs de doorgaande
weg achter de Onze-Lieve-Vrouwetoren te
parkeren waarbij een (bij toeval?) aanwezige
parkeerbeheerder beloofde een oogje dicht
te zullen knijpen.

EREGASTEN

De rest van de beëdiging is voor de meesten wel bekend en verliep niet veel anders
dan anders. Wel waren we verheugd dat de
burgemeester van Amersfoort zijn aandeel
wilde leveren en persoonlijk de aanwezigen welkom wilde heten in zijn stad. Hij
is gedurende de hele ceremonie gebleven.
Ook onze wapenoudste, bgen Theo Ent,
had tijd en ruimte in zijn agenda gemaakt
en kon zodoende aanwezig zijn. Hoewel er
in de omgeving van het plein geen winkels
zijn en de NATRES aangegeven had dat
zij nauwelijks publieke belangstelling hebben was er toch redelijk wat publiek op de

been. Bij het uitbrengen van de toost door
de regimentscommandant hebben velen van
hen onze wapendrank, uitgedeeld door ondersteunend personeel en onze eigen twee
marketentsters, kunnen proeven.
Wij zien met veel vertrouwen uit naar een
herhaling van deze geslaagde openbare beediging.
Aooi Bert Oost, regimentsadjudant van het
Regiment Verbindingstroepen, Amersfoort
oktober 2012

Welkomstwoorden door de burgemeester van Amersfoort de heer Lucas Bolsius

Vaandelwacht met publiek

Beëdiging met ondersteuning van Commandant 101 CISbat lkol Detlev Simons

De Marketensters in een publieke rol

Heildronk op het Regiment door de zojuist beëdigde militairen

Behoedzame afmars van de Vaandelwacht
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VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
PERSONALIA
BEVORDINGEN

OVERPLAATSINGEN
Bijgewerkt tot en met 1 april 2013
Januari 2013
Lkol R. Miedema
Lkol D.W.M. Simons
Maj A. Coban
Maj A.J. Slob
Lkol J.G.G.M. Vossen

Van
OOCL
101CISBAT
GNC
11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE G6
RC North

Maj C.J.A. van Kuik

JCG/BDRV/PROJN

Kap G.J. Bergman
Lkol J.J. van der Spoel MBA
Lkol drs. P.R. ‘t Hoen
MSc EMSD
Kap ir. M.P.J. van der Werff
Lkol M.J.P. Wolfs
Lkol ing. F.C.M van Sonsbeek
Elnt K.W. van Amerongen
Lkol J. Haan

ST CLAS/DIR M&D/AFD DNSTN/
BS/HDIO
ST CLAS/AFD BO

Maj A.M. Hoogstrate
Lkol bc. L.J. Jacobs
Kap S. Klappe
Kap D.W.C. Kuipers
Maj bc. C.J.M.L.
van der Pluijm
Elnt A. de Rover
Kap G. van Sorgen
Lkol P.P. U-A-Sai
Kap B.H.T. Wilbrink
Maj M.E. de Wolff
Lkol H.E.C. Postma
Lkol B. Zonnenberg BBA
EMSD
Maj R.B.A. Holtschlag
Kap J.A. Ritzer
Maj F.H. Peer

JCG/OPS/PLG STR
OTCOPN/AFD OPL & TRA
43MECHBRIG/STCIE/C2OST
HRFHQ/2CISCOY/RACE9

11INFBAT/D-CIE/BATST/SIE S6
USSC
ST CLAS/Zwevend Personeel
JISTARC/STSTESK/ST/SIE S1
HRFHQ/OPS/G2/
CI&MILHUMINT
OTCMAN/SVBDD/INTN BDFV
OTCOPN/ST
12INFBAT/D-CIE/BATST/SIE S6
HRFHQ/CISBN/ST/SIE S3

Bedrijfsvoering
OTCMAN/SVBDD
JCG/OPS/PLG STR
OTCOPN/AFD OPL & TRA
43MECHBRIG/ST/SIE G6
OTCVUST/KCEN
LPD/Zwevend Personeel

DCIOD
JCG/OPS/PLG STR
JCG/BDRV/BESTUUR
OTCO/LWC/AFD LW
HRFHQ/SPT/G6/IM/ADVISORY
CDC/IV/STAF/B-OD
DCIOD/LSO/VS G6

DT&O/NORMERING/O&T
11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE G6
12INFBAT/D-CIE/BATST
HRFHQ/CISBN/ST/SIE S4

CLAS/BEH PERS/BPZ
OTCMAN/O&T pel
OTCMAN/SVBDD/O&TPEL
HRFHQ/SPT/G6/OPS/PROJECTS

Februari 2013
Lkol ir. R.J.M. Hamelink
Lkol P.J. Patotzka
Maj R.C.G. Daniëls
Maj J. Verboom
Maj E. Winters
Lkol J.G. Koelstra
Kap P.G.R. van Wakeren
Lkol C.J. Haarselhorst
vd Goorbergh
Maj O. van der Most
Elnt R.T. Schoppink
Kap ing. E. Vennix

Van
BS/AL/Leid. DMO/Leid.Dir.B/MC&R
ST CLAS/DIR M&D/AFD IV&CIS
102EOVCIE
KCT/KORPSST/SIE S6
OTCOPN/BMS Scholingsteam
JFHQ Brunssum/COM Office
OOCL/STSTCIE/SIE G6

Naar
ST CLAS/Dir M&D/IV&CIS
ST CLAS/Zwevend Personeel
101CISBAT/STSTCIE
102EOVCIE
KCT/KORPSST/SIE S6
DCIOD/CL DUITSL/NATO SCHL
HRFHQ/CISBN/2CISCOY

C2SC/SIE PROGMGMT
LPD/Zwevend Personeel
HRFHQ/SPT/G6/CIS/CLSF
HRFHQ/OPS/G2/PLANS

DBBO/BEVEIL ADV/BEH MIPSS
KMS/ST/AFD OTK/SIE K&P
HRFHQ/CISBN/ST/SIE S3
11LMB/ST/G6/BUR CIS

Maart 2013
Lkol G.F. Sijnhorst
Lkol J.J. de Feiter
Maj F. Lugtmeijer
Maj F. Bruining
Maj ing. H. Lourens

Van
JCG/ST
OTCMAN/SVBDD
OTCO/STAF
101CISBAT/BATST/SIE S2&3
101CISBAT/B-CIE

Naar
OTCMAN/SVBDD
OTCO/LWC/AFD LW
101CISBAT/BATST/SIE S2&3
101CISBAT/B-CIE
11LMB/ST/SIE G3/BUR NATOPS

April 2013
Kap M.J. de Bruijn
Kap S. Duijn
Kap ing. J.E.C. Kreekel
Maj L.H. Siebering

Van
JISTARC/STSTESK/C2OST
OOCL/HQ/SIE G6/CISOPN
13MECHBRIG/Zwevend Personeel
101CISBAT/STSTCIE

Naar
45PIB/D-CIE/BATST/SIE S6
JCG/OST/CIS/KP
OG CLAS/SIE IDV/BUR IV
101CISBAT/A-CIE
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101CISBAT/BATST/SIE S2&3
ST CLAS/DIR T&O/AFD UITV/
USSC
102EOVCIE/1EOVCIE
JFHQ Brunssum/IFB/NCS

Naar
101CISBAT
CDC/F&L/LOG/MC Defensie
11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE G6
11LMB/STSTCIE
ST CLAS/DIR
T&O/AFD PL/SIE GOEF
ST CLAS/DIR M&D/AFD DNSTN/
SIE CISOPS
Patriotmissie
ST CLAS/DIR M&D/AFD DNSTN/
ST CLAS/AFD BO

Luitenant -kolonel
Maj drs. P.R. ‘t Hoen MSc EMSD
Maj B. Zonnenberg BBA EMSD
Majoor
Kap E.P. Winters
Kapitein
Elnt S. Klappe
Elnt W.A.J. Konings
Elnt D.W.C. Kuipers
Elnt G. van Sorgen
Elnt ir. M.P.J. van der Werff
Elnt M.J. de Bruijn
Eerste luitenant
Tlnt M.M. Lejeune
Tlnt R.T. Schoppink
Dienstverlating
Lkol B. Smid MBT (FLO)
Lkol ing. T. Sierksma (FLO)
Lkol D. van Duijvenbode (FLO)
Elnt A. Douma (FLO)

OFFICIERSKRUIZEN 2012
15 jaar
Maj L.Y.T. Brus
Maj M.C. van der Burgh
Maj bc. R. Christjans
Maj P.H.L.M. Cremers
Maj J.J. Jakobsen
Maj M.A. Scholten

25 jaar
Elnt E.D. Bakker
Kap ing. J. Brobbel
Kol J.P.L. Duckers
Elnt H.H. Govaert
Elnt mr. P.J.R. Habraken
Elnt T.G.L.M. Heebing
Kol B.R. Klaren
Elnt G. Kool
Lkol G.J.J. Kruijsbergen
Lkol P.J. Patotzka
Elnt N.G.J. Schouten
Lkol Spoel, Johan J van der
Lkol C. Verdonk
Maj E.M. Hollaar
Lkol ing. J.H.P. ten Berge
30 jaar
Lkol A.W. Bongers
Maj C.J.A. van Kuik
Maj dr. ir. R.G. van Leeuwen
Lkol J.C. Otte
Maj R. Poldervaart
Lkol R.G.H. Sloots
Kol A.P.P. Visser
Maj drs. ing. C.W. van der Zee

BRONNEN:
1. OOCL/101CISbat/maj L.H. Siebering
2. CLAS/Dir P&O/Sie MD/lkol M.J.M. van den
Brink
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THE ARMED FORCES COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS ASSOCIATION
CHAPTER THE HAGUE
Welkom bij AFCEA Nederland, Chapter Den Haag.
AFCEA International is een wereldwijde non-profit organisatie ten diensten van
defensie, overheid, industrie en onderzoekscentra, en dient als een internationaal
ethisch forum voor professionele kennis en netwerken op het gebied van communicatie, IT, inlichtingen en veiligheid.

HET BESTUUR

President: Bgen ir. Bert Booman (SHAPE)
Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
Wnd president: CDRA b.d. Willem Voogt
Secretaris (1): De heer Jaap van der Lelie
(KPN)
Secretaris (2): Lkol b.d. Martin van Riemsdijk
Jaarprogramma: De heer Arnold Franse
(TNO)
Penningmeester en Mediamaster: De heer
Ad Koolen (Compumatica)
Internationale Zaken: De heer Marcel de
Krom
Algemene Zaken: Genm b.d. Ruud van Dam
(Capgemini)
Adviseur: De heer Toon Akkermans (NCIM)

en de broodnodige resultaten op dit gebied
ten goede.
In deze editie van Intercom presenteert het
Chapter The Hague van AFCEA zich en zal
in de komende uitgaven van Intercom steeds
actuele informatie, zoals het jaarprogramma,
contactgegevens en nieuws uit onze vereniging publiceren.

een demonstratie. Tijdens de demonstratie
laten zij zien dat een niet-tempest systeem
eenvoudig op afstand uitgelezen kan worden, door het opvangen van de elektromagnetische straling die het systeem uitstraalt.
Kijk voor meer bijzonderheden op
www.afcea.nl

IMPRESSIE VOORGAANDE
BIJEENKOMSTEN

De Van Ghentkazerne in Rotterdam was op
6 december 2012 het decor van het traditionele jaarlijkse AFCEA diner.

‘Join the club’
Partners/bedrijven

VAN DE PRESIDENT
Annual Dinner 6 december 2012

EEN INTERNATIONALE
ACTIVITEIT IN HET DIEPE
ZUIDEN VAN ONS LAND

AFCEA (Armed Forces Communications and
Electronics Association) is een non-profit organisatie met meer dan 130 ‘Chapters’ over
de gehele wereld. AFCEA vormt een brug
tussen overheden en industrie op het gebied
van communicatie, elektronica, intelligentie, commando en controle en informatie
management systemen. Voor defensiespecialisten op het gebied van C2 ondersteuning,
burger of militair, een must om lid te zijn
– of te worden – van AFCEA. Dat komt
nóg beter de internationale samenwerking
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Op 16 mei waren wij te gast bij het JFC
Brunssum, één van de twee overgebleven
Joint Forces Commands in de NAVO Commando Structuur. Chef-staf luitenant-generaal ir. Richard Tieskens, gaf een overzicht
van de veranderingen die zich in snel tempo
binnen de NAVO aan het voltrekken zijn.
Daarna heeft kolonel Wout Bouwmans
toegelicht hoe het CIS Logistics Depot
functioneert als onderdeel van het nieuwe
NATO Communications & Information
Agency (NCIA). Hij ging daarbij ook in op
de samenwerking met de industrie, nu en
in de toekomst.

“ZWAAR WEER” IN
LEIDSCHENDAM

Op 27 juni zullen wij Eurotempest bezoeken
waarbij NCIM te Leidschendam optreedt
als gastheer.
Eurotempest ontwikkelt en verzorgt TEMPEST systemen, randapparatuur en meetdiensten aan Defensie en overheidsdiensten
in de EU en NATO landen. Eurotempest zal
een bedrijfspresentatie geven, gevolgd door

Onze gastheer, LKOLMARNS Bert Aben,
gaf een toelichting op de rol van de Koninklijke Marine tijdens antipiraterijmissies.
Verder deelde hij op een geanimeerde wijze
zijn persoonlijke ervaringen tijdens zijn vele
uitzendingen. Het uitstekende diner werd
feestelijk omlijst door een combo van de
Marinierskapel.
Op 24 januari 2013 werd op de Soldaat Ketting Olivierkazerne in Zeist een interessante
briefing verzorgd door Kapitein Jaco van der
Vlies van de DMO/ Wps&Bedr over het
Maintenance Modernisation Programme.
Onder de titel “monteur van de toekomst”
ging Van der Vlies in op de mogelijkheden
van het gebruik van tablets in combinatie
met virtual reality software met als doel om
de effectiviteit van de monteur te vergroten
en daarmee de “logistieke footprint” in het
inzetgebied te verkleinen.

CONTACTGEGEVENS

secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
www.afcea.nl
Naast deze website kunt u ons volgen op
Twitter: @AFCEA_NL , op LinkedIn waar
u zich kunt aansluiten bij de groep AFCEA
NL Chapter . Sinds kort is er ook ruimte voor
foto’s waar AFCEA_NL vele afbeeldingen
en presentaties deelt. Zie http://tinyurl.
com/AFCEA-FOTO
73
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DE BREINBREKER
KLASSEMENT 2012 EN OPGAVE 2013-1
WOUTER AAN HET WOORD

Aan elf jaar van redactiemedewerking komt
een eind. Het begon waarschijnlijk onder de
stoel van een OJA in de GROZA met een
demagogisch betoog over waarom ik toch
maar niet in een grijze muis moest veranderen. Ik wist destijds niet goed waar dat gesprek over ging. Dat kwam waarschijnlijk
omdat ik mij drukker maakte over een volgende exercitie in de voorligsteun op de
binnenplaats. Paul bedankt! Pas na twee
parate jaren struikelde ik over de kans om
een muis van een andere dan grijze kleur te
worden. Ed van Seters had binnen de Intercomredactie net het roer overgenomen als
hoofdredacteur en heeft mij heel veel vrijheid
en vooral ook geduld gegeven. Dat geduld
resulteerde in twee experimenten: De Breinbreker en het Spreekgestoelte. In het Spreekgestoelte werd een onderwerp persoonlijk
geduid en kon op reacties van lezers rekenen.
Hoor en wederhoor bleek niet handig in een
kwartaalblad. Een puzzelrubriek echter wel.
Een enkele keer leek het maken van de Breinbreker ondankbaar omdat er maar twee of
drie inzenders waren maar na een oproep in
de Breinbreker bleek een grote groep mensen structureel de Breinbreker te maken.
Voor deze groep ben ik dan ook zeer verheugd te melden dat de Breinbreker doorgaat in 2013. De auteur van de nieuwe
Breinbreker is Remke Postma. En ik merk
gelijk dat Remke een moderne wind laat
waaien. Waar ik nog voor enkele mensen
Breinbrekers nakeek zonder pretenties en
zonder vermelding in het blad, kun je bij
Remke een alias gebruiken en dus toch, zij
het heimelijk, vermeld worden.
Van de eerste winnaar Alex Hermsen tot de
laatste winnaar Remke Postma heb ik met
heel veel plezier de Breinbreker gemaakt en
enige invloed binnen de redactie uitgeoefend. Ik heb genoten van de diverse discussies met collega-redactieleden en vooral inzenders van Breinbrekers. En het
allermooiste vind ik dat Remke doorgaat met
de Breinbreker.

REMKE AAN BOORD

Jarenlang heeft Wouter de Breinbreker verzorgd. Tijdens de social in februari vertelde
hij dat hij er mee zou stoppen en dat vond
ik doodzonde! (Red.: Terecht!) Toen ik later die avond vernam dat ik de winnaar was
van het eindklassement heb ik mij in een
overwinningsroes gelijk opgeworpen als de
nieuwe Breinbrekermaker. (Red.: Dat is ter
plekke in dank aanvaard !)
Ik hoop natuurlijk dat veel mensen mee gaan
74
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doen voor het klassement. Een aantal vreest
gezichtsverlies bij lage score. Dat is nergens
voor nodig! U mag bij het opsturen van de
antwoorden namelijk gebruik maken van een
alter ego (nick name). In het klassement
wordt dan alleen dat alter ego afgedrukt.
Vertrouw alstublieft op mijn discretie en ga
de strijd aan met uzelf én elkaar!

KLASSEMENT 2012

Uitslag 4e kwartaal 2012
Er waren drie inzenders met de volledige
score van 50 punten. Een dobbelsteen velde
het vonnis en bepaalde dat Esther Verdonk
ook met de vierde kwartaalprijs naar huis
ging. Esther van harte gefeliciteerd!
Eindstand 2012
1. Remke Postma
130 ptn
2. Esther Verdonk
118 ptn
3. Stefan Jans
106 ptn
Kwartaalprijzen
Een tegoedbon van 25 euro.
Hoofdprijs
Een tegoedbon van 50 euro.

OPLOSSINGEN 2012-4
Zie website www.vovklict.nl

BREINBREKER 2013-1

Breinbreker 2013-1/ 1 (4 punten)
Ko de Kraker (hij bestaat echt! Zie: http://
goo.gl/OgxTD) is bij de MIVD inlichtingen van hun informant in het Midden-Oosten aan het analyseren. Hij vindt het leuk
werk, maar was liever archeoloog. Vooral de
hiëroglyfen die hij op vakantie in Egypte zag
hebben zijn interesse. Zijn hart maakt dan
ook een sprongetje als hij onderstaande reeks
tegenkomt. Hij heeft het gevoel de tekens
eerder te hebben gezien. Wat is het volgende teken in de reeks?

Breinbreker 2013-1/ 2 (5 punten)
Tijdens een internationale missie met 4 nationaliteiten is sergeant-majoor Witjes kwartiermaker. De betrokken landen leven al
jaren op gespannen voet met elkaar. Om de
missie niet met een valse start te laten beginnen doet hij zijn uiterste best de voorzieningen op de compound eerlijk te verdelen in
vier zones.
Hij hanteert de volgende regels: in elke
zone staat een steekmast, elke zone is gelijkvormig, elke zone heeft eenzelfde oppervlakte en de vier zones omvatten de gehele

compound. Hoe heeft de sergeant-majoor
de compound ingericht als de grenzen van
de zones op de afgebeelde lijnen liggen?
Breinbreker 2013-1/ 3 (4 punten)
Sergeant Kilt en zijn korporaal local support
& installation worden voor 4 maanden met
een M-fregat meegestuurd dat jaagt op piraten. Bij wijze van experiment is een Titaannetwerk op het schip uitgerold. Kilt en zijn
korporaal maken de bemanning wegwijs op
de beschikbare applicaties.
Als hij eenmaal terug in Nederland een
dienstreis wil invoeren merkt hij dat zijn
Mulan-wachtwoord het niet meer doet.
Plotseling herinnert hij zich dat je wachtwoord bij inactiviteit na 8 weken automatisch worden gereset. Hij belt daarom met
de Service Desk Defensie (SDD) en zegt dat
zijn wachtwoord ongeldig is. De SDD-medewerkster beaamt dat en zegt dat zijn inlogcode onveilig is. Het geresette wachtwoord bestaat volgens haar uit evenveel
tekens, maar verschilt op drie plekken met
zijn oorspronkelijke wachtwoord. Hoe moet
de sergeant inloggen?
Breinbreker 2013-1/ 4 (4 punten + 3
voor de uitleg)
Ko de Kraker is dol op getallen en letters.
Deze interesses ontmoeten elkaar in de volgende schitterende reeks: 83190245??. Kun
jij achterhalen wat er op de plaats van de
vraagtekens hoort te staan?

INSTUREN OPLOSSINGEN 2013

Stuur uw antwoorden naar Remke Postma:
Breinbreker@post.ma
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VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST
ALGEMENE INFORMATIE
DOELSTELLING
De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst, opgericht op 18 februari 1954,
is gevestigd te Ede.
De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst stelt zich ten doel:
– het bevorderen van de saamhorigheid
tussen alle leden van de vereniging;
– het bevorderen van een juist inzicht in de
geschiedenis, taak en betekenis van het
Wapen van de Verbindingsdienst;
– het inlichten van haar leden over relevante
wetenswaardigheden betreffende personeel, de organisatie en het materieel;
– het actief streven naar samenwerking met
gelijkgerichte verenigingen en organisaties;
– het in algemene zin, waar nodig, ondersteunen van het Regiment Verbindingstroepen.

ERELEDEN
Lkol b.d. R.H. Rijntalder
oud-hoofdredacteur Intercom
Kol b.d. A. den Boer
oud vice-voorzitter VOV

LEDEN VAN VERDIENSTE
Lkol b.d. J.A. Mulder
oud-penningmeester VOV
Lkol b.d. E. Jacobsz
oud-secretaris VOV
Lkol b.d. J.A. Helms
oud-eindredacteur Intercom
Lkol b.d. E. van Seters
oud-hoofdredacteur Intercom
Lkol C.T. Jongerius
oud-regimentscommandant Verbindingstroepen
Lkol M.J.P. Wolfs
oud-penningmeester VOV

BESTUUR
Kol F.F.M. Peersman
Kol A.P.P. Visser
Maj b.d. G.H. Hillen
Maj P.L.A. Kerkhoffs
Lkol A.L. van Dijk
Maj L.H. Siebering
Kap S. Kraijo

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
ledenadm.
representatie
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ADRESSEN
Secretariaat:
Maj b.d. G.H. Hillen,
Kon. Lodewijklaan 13b,
7314 AR Apeldoorn, tel. (055) 3553777
E-mail: secretaris@vovklict.nl
Penningmeester:
Maj P.L.A. Kerkhoffs,
Obrechtlaan 4,
6711 EL Ede, tel. (0318) 614285
Gsm: 06-17392209
ING Bank 550956 t.n.v. Penningmeester
VOV
E-mail: penningmeester@vovklict.nl
Ledenadministratie:
Maj L.H. Siebering
Bakkersweg 5a
3781GN Voorthuizen
Gsm: 06-22484233
E-mail: ledenadmin@vovklict.nl
Representatie:
Voor opgave van familienieuws
en langdurige ziekte:
Kap S. Kraijo
Dr. van Wieringstraat 69
4181 BT Waardenburg
Tel. (0418) 651400
E-mail: representatie@vovklict.nl

CONTRIBUTIE
Opgave lidmaatschap en abonnement:
Lidmaatschap en abonnement kunnen op
elk gewenst tijdstip ingaan.
Opgave via e-mail: Ledenadmin@vovklict.nl
of telefonisch bij de ledenadministratie.
Contributie voor leden VOV:
€ 17,50 per jaar (inbegrepen abonnement
Intercom).

Abonnement Intercom voor niet-leden:
€ 20,00 per jaar.
Betalingen:
Automatisch of per acceptgiro.
Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap of abonnement wordt automatisch voor een jaar verlengd tenzij u
opzegt vóór 31 december.

KOPIJ
Kopij dient bij voorkeur te worden ingezonden vóór 1 januari, 1 april, 1 juli en/of
1 oktober bij het redactiesecretariaat (tenzij
u met een van de redactieleden anders bent
overeengekomen).
U wordt verzocht uw kopij digitaal aan te
leveren, waarbij de tekst is opgemaakt in MSWord en waarbij in de tekst géén speciale codes en lay-out elementen zijn ingevoerd. Op
verzoek zullen de meegestuurde illustraties
weer worden geretourneerd. Elektronisch
aangeleverde illustraties dienen in JPG-format te worden meegezonden. Tevens dient
een onderdeels- of bedrijfslogo en een pasfoto van de auteur te worden meegezonden.
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen zonodig redactioneel te
bewerken en eventueel in te korten.
Ingrijpende wijzigingen zullen uitsluitend
worden aangebracht in overleg met de auteur. Meningen weergegeven in artikelen,
waarbij de naam van de schrijver is vermeld,
komen geheel voor diens rekening. De redactie kan dus terzake een andere mening
zijn toegedaan.
Overname van artikelen is toegestaan, mits
de bron en de schrijver worden vermeld en
een presentexemplaar van betreffende publicatie wordt toegezonden.

WEBSITE VOV: WWW.VOVKLICT.NL
Redactie Website:
E-mail:
Hoofdredacteur website (dhr. J.R. Vaneman)
hoofdred.website@vovklict.nl
Secretaris website (kap b.d. A.J.J. Buitendam)
secretaris.website@vovklict.nl
Redacteur website (kap b.d. J.J.E. van Gerven)
Technische ondersteuning (maj D.P.G.L. van de Braak en kap J.S. Lalleman)
Postadres redactie website:
Redactie Website VOV
Kap b.d. A.J.J. Buitendam
Moreelsestraat 68, 6717 TR Ede, tel. (0318) 620305
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