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De zomervakantie is al weer lang achter de
rug, maar als ik dit schrijf is het zomerweer
zeker nog niet over. Tegen de tijd dat u dit
leest, vermoedelijk wel. De vakantieperiode
is altijd een periode van relatieve rust voor
de vereniging, voor het regiment en voor
defensie, behalve uiteraard voor de mensen
die uitgezonden zijn. Ik zou hier kunnen
stoppen, maar dan wordt de begeleidende
foto wel erg groot en dat wil ik u niet aan
doen. Daarnaast zijn er, ondanks de relatieve stilte, toch wel zaken gebeurd, die het
vermelden waard zijn.
Zo is onze wapenoudste, brigade-generaal
Ent, met FLO gegaan. Hij heeft deze functie ongeveer 10 jaar uitgeoefend en de jongere collega’s weten waarschijnlijk niet beter
dan dat hij de wapenoudste is. Hij heeft in
die periode veel gedaan voor de verbindingsdienst, zowel inhoudelijk als ceremonieel.
Soms was dat op de voorgrond bij activiteiten van het regiment, zoals bij de herdenking
gevallenen Verbindingsdienst of de verjaardag van het regiment. Vaak gebeurde dat voor de meesten - achter de schermen, zoals
in contacten met de commandant Landstrijdkrachten over de Verbindingsdienst in
het algemeen en ons museum (ik kan het
niet nalaten) in het bijzonder of de inspanningen die hij gedaan heeft om er voor te
zorgen dat het regiment ‘de leeuw’ kon behouden en meenemen naar Amersfoort.
Daar waar het kon, was hij aanwezig om zich
voor de Verbindingsdienst in te zetten. In
principe zou ik zijn opvolger moeten zijn als
oudste kolonel, maar omdat ik in de 1e helft
van 2014 ook met FLO ga hebben we besloten om dit te laten doen door kol Gerdo
Van Oirschot. De Verbindingsdienst is meer
gebaat bij iemand die deze taak enkele jaren
kan vervullen dan met twee wisselingen in
negen maanden tijd. In deze Intercom meer
over bgen Ent b.d. en zijn opvolger.
Recent heeft het bestuur de jaarlijkse informatiesessie gehouden voor de bedrijven die
ons ondersteunen via de Intercom, bij symposia of anderszins. Die sessie heeft als doel
de bedrijven te informeren over de status en
toekomstige ontwikkelingen bij defensie op
het gebied van IV en ICT in het algemeen
en toe te lichten wat de plannen van de vereniging zijn om haar doelstelling te realiseren in het bijzonder. Uiteraard wordt daar
alleen ‘open’ informatie gegeven. We merken dat de crisis niet aan de bedrijven voorbij is gegaan, doordat ze minder mogelijkheden hebben om ons financieel te steunen.
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Desondanks was
de opkomst heel
behoorlijk en is
de interesse er
nog onverminderd. De bedrijven gebruiken
zo’n sessie natuurlijk ook om
onderling te netwerken.
Deze
keer heeft uw
bestuur de steun
gekregen van kol
Ir. Jan van de Pol,
die vanuit zijn
huidige rol als CC2SC en toekomstige rol als
Hoofd Afdeling
Systemen, Applicaties, Trainers &
Simulatoren (H-SATS) de ontwikkeling van
de verschillende C2-applicaties heeft toegelicht. Naast het programma voor 2014 kwam
ook het aanstaand symposium van oktober
nog aan bod. Omdat de term Comprehensive Approach voor civiele bedrijven onbekend is, heeft kol Toine Visser een korte
toelichting gegeven op dit concept en aangegeven welke mogelijkheden bedrijven
daarin hebben.
Op de algemene ledenvergadering in april is
de stand van zaken gegeven van het boek
dat de geschiedenis van de Verbindingsdienst gaat beschrijven van ongeveer 1990
tot heden. Volgend jaar bestaan de Koninklijke Landmacht 200 jaar, de Verbindingsdienst 140 jaar en onze vereniging 60 jaar.
Onze doelstelling is om het boek volgend
jaar bij het 140-jarig bestaan van het regiment aan de leden te kunnen aanbieden.
Mede vanwege die deadline is een contract
afgesloten met een extern bedrijf, dat het
schrijven, samenstellen, opmaken en drukken gaat uitvoeren. Wij hebben natuurlijk
zelf de inhoud aangeleverd en dat was volgens de schrijver van behoorlijke kwaliteit.
De afgelopen jaren is er steeds geld opzij
gezet om er een mooi boek van te kunnen
maken.
Een van onze doelstellingen is het ondersteunen van het regiment en daar maakt ook
het Muziek en Tamboerkorps Verbindingsdienst (MTKV) deel van uit. Het MTKV
heeft enthousiaste leden, instrumenten en
uniformen, maar wat nog ontbrak om het af
te maken was een sjerp. Als u het MTKV

binnenkort ziet optreden, dan moet eens
letten op de tambour-maître. Sinds 22 juni
is hij de trotse drager van een heuse sjerp,
die voor een groot deel is bekostigd vanuit
onze vereniging en die ik die dag heb mogen
uitreiken bij hun optreden op de Gemeentelijke Veteranendag van de gemeente
Utrecht.
Op 8 oktober hebben we het symposium
‘Comprehensive Approach en de gevolgen
voor C2 en C2 ondersteuning’ gehouden.
Ook dit keer hadden we weer een aantal
hoogwaardige sprekers bereid gevonden om
een bijdrage te leveren, waaronder luitenantgeneraal van Loon, de commandant 1 German/Netherlands Corps en Dr. Gernot
Friedrich van NCIA, zonder uiteraard de
anderen tekort te willen doen. Ook de ‘civiele kant’ was vertegenwoordigd met dhr.
Hans Rouw, Security and Disarmament,
IKV Pax Christi. Kortom: voor goede inleiders was gezorgd. Het symposium was, ondanks de abstracte titel, goed bezocht.
Op 7 november organiseerde ons regiment
het jaarlijkse regimentsdiner. Traditioneel
was daar weer een ‘BD-evenement’ aan gekoppeld. Dit keer was dat een lezing over
100 jaar 1e Wereldoorlog, een voorschot
nemend op volgend jaar. Voor een mooie
entourage, goede logistieke ondersteuning
en een omkleedmogelijkheid was gezorgd.
Kolonel Frank Peersman
Uw voorzitter
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