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De geschiedenis leert ons wijze lessen over de mens en zijn omgeving; Nederlanders vinden het gemiddeld moeilijk om de personen die invloed hadden op enige ontwikkeling te
roemen. Ik heb het afscheid bij het functioneel leeftijdsontslag van brigadegeneraal Ent in
mijn vorig redactioneel al vermeld en hem bedankt voor zijn inzet en steun. In deze Intercom staat we nogmaals stil bij zijn vertrek en de overdracht van de wapenoudstefunctie aan
kolonel van Oirschot.
Over het heden een lezenswaardig artikel van aoo
Remko Weijts, voor een lange periode werkzaam
bij de US Army Sergeant Majors Academy. Zijn
kennis en ervaringen in die tijd zullen na zijn
terugkeer niet alleen op hem maar op vele
onderofficieren invloed hebben. Een andere visie op de onderofficier kan ook ons
beeld beïnvloeden.
We bereiden ons altijd voor op de vorige oorlog, deze uitspraak werd onlangs
nog eens herhaald door Bibi van Ginkel,
terrorisme-expert van Instituut Clingendael in het kader van de maatregelen
die worden getroffen tegen terrorisme.
We kunnen ons slechts voorbereiden
op een wereld en eventueel conflict of
eventuele inzet dat/die we verwachten
en we hebben geen idee van de onzekerheidsmarge. Door doctinevorming, training en het volgen van ontwikkelingen bereiden we
ons wel voor op mogelijke scenario’s. De les uit het verleden is helaas dat een gebeurtenis
zich nooit houdt aan het scenario dat wij hebben bedacht.
Majoor Dennis Zijp houdt zich bezig met doctrinevorming rond counterinsurgency, een
volgende stap is het op basis van doctrines ontwikkelen van een trainingscompendium.
Kapitein Sacha Stindt daagt ons uit om het traningscompendium Verbindingsdienst mede
vorm te geven.
De wereld om ons heen verandert snel en ook de middelen die we (kunnen) gebruiken gaan
daarin mee. Onze columnist Teus van der Plaat heeft in eerdere Intercoms al de invloed van
steeds krachtiger, goedkopere, elektronica en transmissie geschetst. Niet alleen het Research
en Innovatiecentrum houdt zich bezig met de invloed van die middelen op ons optreden, de
afdeling Systemen, Applicaties, Trainers en Simulatoren (SATS, voorheen C2SC) is continue
bezig met middelen en technieken die ons optreden, de commandovoering en de commadovoeringsondersteuning beïnvloeden.
In deze Intercom meerdere verslagen over toekomstgerichte experimenten. Door onze commerciële partners zijn drie artikelen geplaatst die ons
kunnen helpen de toekomst aan te kunnen.
Dat en meer lezenswaardigs in deze Intercom.
Uw hoofdredacteur,
Lkol Edwin Saiboo
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Battlegroup Solutions.
Better decisions deliver
better outcomes.
Force protection?
Developing new armoured vehicles,
base security, counter-IED, jamming
and field communication systems

Maintaining
battlefield dominance?
Innovative and modular vehicle and soldier
systems that adapt to any mission

Situational
awareness?
Supporting critical decision
making in the heat of battle with
surveillance and C4I solutions

Integrated
communications?
Enabling network-centric operations
for combined forces through
advanced radio and C4I solutions

Minimising
collateral damage?
Ensuring long-range positive identification
24/7 through surveillance systems and target
designators coupled with precision strike effectors

Decisions about defence are increasingly complex and
the need for Land Forces to build, update and disseminate a
common operational picture has never been greater. Thales is
unique among Defence suppliers in its ability to deliver systems
and communication technologies that permanently link landbased units of action with those of air and sea. Our combat proven solutions
range from large cooperative systems to soldier/vehicle systems and key
equipment and services. Delivering operational superiority through providing
information dominance, we enable decision-makers to master complexity in
critical scenarios and make timely decisions that obtain the best outcomes.
To learn more about our Battlegroup solutions,
scan the QR code or visit thalesgroup.com
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hamerstuk
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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Various nations.
Multiple challenges.
One device.
The new ¸SDTR.
The new vehicular tactical radio is the first member of the ¸SDxR
software defined radio family. It marks a revolutionary change in the field
of tactical radio communications, both technically and economically.
❙ SCA-compliant, open radio platform
❙ Flexible networking waveform family for different missions
❙ Simultaneous voice and data communications
❙ Full IP capability
www.rohde-schwarz.com/ad/sdtr
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COLUMN: 2 MB per kilometer
Ir. Teus van der Plaat, IVENT Research en Innovatie Centrum
In deze column wil ik stilstaan bij de huidige 4G-ontwikkelingen. Vorig jaar om
deze tijd schreef ik over de aanstaande frequentieveiling, een jaar later kunnen wij
constateren wat de gevolgen zijn van deze frequentieverdeling. Is de kreet uit de
USA ‘4G, 10 times faster than 3G’ ook in Nederland waar?
Inmiddels zijn er
twee operators die
daadwerkelijk live
zijn met 4G en
twee operators (TMobile en Tele 2),
hebben een samenwerkingscontract getekend. Eind dit jaar
zullen ook T-Mobile en begin volgend jaar
waarschijnlijk Tele 2 hun netwerk in de lucht
brengen. We hebben dan vier onafhankelijke
4G-netwerken die zorgen voor een aanzienlijke capaciteitsvergroting en versnelling van
de draadloze communicatie.
Via KPN kreeg ik als een van de eersten bij
Defensie de beschikking over een 4G-SIM
en ik heb deze uitgetest met drie verschillende smartphones die 4G ondersteunen:
de Blackberry Z10 en de Q10 en de waterdichte uitvoering van de Samsung Galaxy
S4. De conclusie over alle toestellen is dat
4G inderdaad veel sneller is dan 3G. Ik heb
honderden testen gedaan met dezelfde testtool. De maximale snelheid die ik geregeld
gemeten heb, is ca. 50 MB/s, echter ook 1
tot 2 MB/s kwam voor. Het belangrijkste
punt is hoe vol het netwerk zit. Vooral in de
landelijke gebieden, ‘s morgens vroeg en ‘s
avonds laat, werden de hoge snelheden gemeten. In de meer stedelijke omgeving van
Den Haag was het gemiddelde ca. 12 MB/s
download en 3 á 4 MB/s upload. In bijna alle
gevallen dus aanzienlijk sneller dan 3G en de
kabelinternetverbinding die ik thuis heb en
die maximaal 8/1 haalt (wordt binnenkort
75/75 glas!). Dus de stelling dat 4G ‘ADSL
door de lucht’ is, komt een heel eind in de
richting. Videofilmpjes doen het veel vaker
zonder onderbrekingen en de verleiding om
dat te doen, wordt groter vanwege de snelle
respons.
Op één van mijn testen heb ik de Googlenavigatie met satellietbeelden aangezet en ben
ik van Utrecht naar Maasland gereden. Prima
kwaliteit navigatie en details. Echter, na de
rit constateerde ik een 4G-verbruik van 150
MB voor een rit van ca. 75 km, wat mij tot
de uitspraak bracht 2 MB per kilometer. Als
in de toekomst alle auto’s met een 4G-gsm
worden uitgerust en veel meer van dergelijke applicaties gebruikt gaan worden, zal
het dataverbruik gaan exploderen. Uiteraard
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is dat weer te verminderen door kaarten van
te voren te laden, maar ondanks dat zal het
verbruik toch sterk toenemen. Eind dit jaar
worden de meeste duurdere nieuwe auto’s
uitgerust met een niet te verwijderen ingebouwde 4G-SIM-kaart, dus dat zal zeker tot
veel nieuwe applicaties en meer data leiden.
Ook tijdens de Nijmeegse Vierdaagse hebben wij een experiment met 4G gedaan,
waarover elders in dit nummer meer, maar
ook daar bleek de snelheid groot.
Een tweede succesfactor is het gebruik van
de 800 MHz frequentieband. Dit geeft
daadwerkelijk in een groot aantal situaties
betere dekking, echter in de stad zal er nog
veel ‘bijgebouwd’ moeten worden om ook
overal in huis goede dekking te realiseren.
Alleen vlak bij de cellen is goede in house
dekking. Als je wat verder van de zender
bent, houden wij soortgelijke problemen als
met 3G. De positie van de cell towers wordt
overigens goed aangegeven op de website
van het antennebureau. Leuk om te zien
waar de dichtstbijzijnde mast staat en welke
operator bij u in de buurt de beste dekking
heeft. Wat echter wel opvallend is, is de hoge
snelheid die nog steeds gehaald wordt bij
een relatief slechte dekking (10 MB/s bij
1 ‘streepje’!).
In de UK is 4G al wat langer operationeel
en daar constateert de 4G-operator EE een
sterk verminderd Wifi-gebruik, omdat 4G
(mits goed geïmplementeerd) dezelfde of
zelfs hogere snelheden biedt.
Reeds nu blijkt dat de
capaciteit een bottleneck gaat worden, wat
KPN heeft doen besluiten ook op 1800 MHz
4G te gaan aanbieden.
Vodafone doet dit
vanaf het begin en ook
T-Mobile zal de 1800
MHz band met veel
spectrum gaan gebruiken met veel meer opstelpunten. Daarnaast
is de verwachting dat
men snel 4G gaat aanbieden op 900 MHz.
Door de techniek van

LTE Advanced wordt het mogelijk signalen van verschillende antenne- en frequentiebanden te combineren en worden hogere
snelheden mogelijk. Thans wordt de 2 x 2
techniek toegepast, waarbij er 2 antennes
met verschillende polarisatie uitzenden en
ook de handsets 2 antennes bevatten die het
signaal kunnen optellen. In LTE Advanced
wordt dit uitgebreid tot 4 x 4 of zelfs 8 x 8
waardoor de theoretische snelheden navenant hoger worden. Signalen afkomstig van
verschillende zenders worden opgeteld. In
Korea is men al met deze techniek gestart
en over enkele jaren zal het ook in Nederland gemeengoed zijn. Dus er zit een flinke
capaciteitsvergroting aan te komen.
Ten aanzien van de beschikbaarheid van toestellen gaat het snel beter. In een kwartaal
steeg het aantal 4G geschikte toestellen van
12 % naar bijna 30 %, wat betekent dat eind
dit jaar de meerderheid van de verkochte
smartphones geschikt is voor 4G. Over een
jaar naderen we 100 %, waardoor we ook net
zoals in de USA in 2 jaar tijd het stadium
bereiken waar er geen 2G- of 3G-telefoons
meer te koop zijn.
Dit alles betekent dat er inderdaad een zeer
snelle ontwikkeling is van 4G, dat de beloftes voor het grootste deel waargemaakt
worden en daarom wordt ook het militair
gebruik van 4G steeds interessanter. Er zijn
een aantal frequentiebanden waar we LTE
kunnen gebruiken en daar gaan we dan ook
zo spoedig mogelijk mee testen. Er zijn zeker
een aantal militaire radiosystemen te vervangen door deze COTS-techniek, waardoor
wij goedkoper uit zijn en ook sneller kunnen
innoveren. Hierover een andere keer meer.
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Op weg naar een toekomst-vaste Comprehensive Approach
Mark Ostendorf - Client Executive Defence & Security - ATOS
De Comprehensive Approach brengt veiligheid, politiek en ontwikkeling samen onder in één geïntegreerde aanpak die internationaal
ook wel wordt aangeduid als Whole of Government Approach, en 3D benadering (Defence, Diplomacy en Development). Voor hedendaagse missies is de comprehensive approach een noodzakelijke ontwikkeling om de complexiteit aan te kunnen pakken.
Uiteraard moet dit geïnitieerd worden vanuit
beleidsniveau, maar op operationeel niveau
dient deze aanpak verder uitgewerkt te worden.
In de huidige aanpak in militaire missies is er
naast de nationale toename van samenwerking
tussen diverse partijen, ook de samenwerking
met overheidsinstanties van de andere landen
en niet-overheidsorganisaties. Het managen
van de vele afhankelijkheden tussen al deze partijen en tevens coherent naar hetzelfde doel
toewerken is één van de vele uitdagingen van
deze benadering. Onderstaande figuur is de
voor Atos ontwikkelde weergave van de Comprehensive Approach. Het toont de vele (inter)
nationale organisaties waartussen de samenwerking groeit en tegelijkertijd de acties waarbinnen militaire en civiele expertise dient te worden
geïntegreerd om gezamenlijk de gedeelde
doelstellingen te realiseren.
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ook civiele activiteiten zoveel als mogelijk
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UN

Act
io

o
Acti

s
on

NA
TO

Int
er
d
ep
e
de

on

C
o
he
r

ce
en
d
n

Ac
ti

E ff e c t s

Sin
g
l
e
Na
ti

io
Act

Action

ce
en

Action

te Firms
Priva

Local Po
lice

s
O’

n

n

io

io

Ac
t

t
Ac

Effects

• Operationaliseren van de Comprehensive Approach. De snelle veranderingen
in het dreigingsbeeld hebben gevolgen
voor deze aanpak. Continue aanpassing
en uitwerking van concept en doctrine zijn
nodig om het hoofd te bieden aan de hybride dreigingen van de toekomst
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Action

De basisvoorwaarden
voor een succesvolle
ce
uitvoering van de
en
Comprehensive
Approach zijn
eenvoudig:
de juiste balans tussen
politieke
wil, benodigde
middelen en
mensen
gecombineerd met
strategische
timing.
Maar het operationaliseren
ervan vereist zowel
aan de militaire
kant als in het civiele
domein de nodige stappen.
In het militaire domein zijn
stappen:

•G
 edeeld ambitieniveau. Alle betrokken
partijen dienen samen het ambitieniveau
en gewenste eindsituatie te definiëren. Dit
betreft niet alleen de eindsituatie maar
vooral ook de wijze waarop deze situatie
gerealiseerd zal gaan worden.
• Aansturing van de Comprehensive Approach. Na het definiëren van dit ambitieniveau, dient de aansturing te borgen
dat dit doel ook daadwerkelijk wordt behaald. Ook de commandostructuur dient
het civiel-militaire karakter te worden geborgd in zowel de organisatorische inrichting als de stijl van leidinggeven. In Carré
11 (2009) zijn Drs. Van Meer en dr. Essens
van TNO Defensie al dieper ingegaan op
deze nieuwe vereisten ten aanzien van
flexibiliteit en anticiperend vermogen aan leidinggeven en commanInt
dostructuur.
er
de
• SituaBorder Contro
pe
tional
l
& Immigration
Awa-

proach missie. Dit brengt specifieke eisen
met zich mee ten aanzien de communicatiestructuren en mechanismen voor het classificeren en delen van informatie.
De toenemende samenwerking van civiele en
militaire organisaties binnen de Comprehensive Approach vergen niet alleen aanpassingen
in het militaire domein. Ook binnen het civiele domein zijn nog wat stappen te zetten
om deze aanpak verder te operationaliseren:
• Bouwen van langdurige relaties voor
samenwerking. Het vinden van een optimale samenwerking van diverse organisaties vraagt tijd en wederzijdse aanpassing. Het systematisch bouwen en
onderhouden van deze relaties vraagt vaste
afstemming op strategisch, tactisch en
operationeel niveau, maar ook de samenwerking regelmatig in praktijk brengen in
oefeningen is benodigd.
• Joint Capability Development. De civiel-militaire samenwerking zal tot gevolg
hebben dat de organisaties gezamenlijk
ook in staat zijn om nieuwe capabilities te
leveren in missieverband. Het definiëren
hiervan gevolgd door borging in de doctrine, is een continue activiteit op basis van
de veranderende eisen die aan iedere missie worden gesteld ten aanzien van organisaties en benodigde militaire en civiele
expertise.
Voor zowel militaire als civiele organisaties
is er veel te winnen van de gezamenlijke ervaringen met de comprehensive approach.
Niet alleen militaire missies ervaren het succes en de toegevoegde waarde van deze benadering, ook in civiele situaties, zoals rond
crisisbeheersing en grootschalige evenementen, begint deze benadering door te
dringen. Voor Atos zijn iedere Olympische
Spelen het beste bewijs van de succesvolle
toepassing van de comprehensive approach
in het civiele domein. Gebruik makend van
onze ervaringen in operationele gebieden
slaagt het team er iedere Olympische Spelen
weer in om militaire en civiele organisaties,
van Defensie tot hulpverleners en vrijwilligers, met elkaar te verbinden om de gewenste eindsituatie te bereiken: een succesvolle
Olympische Spelen.
www.nl.atos.net
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vov symposium comprehensive approach
8 oktober 2013 - Genm KootKazerne - Stroe
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Om de kennis van de leden van de VOV en andere geïnteresseerden te vergroten over Federated Mission Network
heeft het bestuur van de VOV op 8 oktober jl een symposium omtrent dit thema georganiseerd.
Hoe gaan we de noodzakelijke informatie uitwisseling tussen militairen en tussen militairen en civiele actoren technisch
ondersteunen?
In de traditionele operatie lag de focus
op de militaire aspecten van de operatie.
De operaties werden gepland en
uitgevoerd met militaire partners.
Natuurlijk waren er civiele aspecten
die een rol speelden, maar deze vervulden een ondergeschikte rol. Het
adagium van “need to know” en het
verrassingselement waren essentieel. Operationele veiligheid was de
reden om informatie absoluut niet te
delen. “De vijand luistert mee”. Zelfs
het delen van informatie tussen de
militaire actoren was geen vanzelfsprekendheid. De “4-eyes community” bijvoorbeeld was een gegeven.
De huidige operaties zijn niet alleen
gericht op de militaire aspecten.
De militairen vervullen een ondersteunende rol. Zij faciliteren de activiteiten van civiele actoren in de
operatie. De militairen brengen veiligheid om ervoor te zorgen zodat
onze civiele partners de “rule of
law” kunnen implementeren of ervoor kunnen zorgdragen dat er een
goed lokaal bestuur wordt geinstalleerd. Als er in Afghanistan een weg
moet worden aangelegd dan wordt
dit project door civiele actoren uitgevoerd. Om dit te kunnen doen moeten ze kunnen werken in een veilige
omgeving. De militairen dragen hier
zorg voor. Dit impliceert dat het uit-
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wisselen van informatie niet alleen
tussen militairen plaatsvindt, maar
dat het essentieel is om informatie
uit te wisselen tussen de militaire
-en de civiele actoren. Het “need to
know” adagium moet veranderen
in “need to share”. Dit betekent dat
de operationele veiligheid negatief
wordt beïnvloed. Waar en wanneer
de operatie wordt uitgevoerd is bij
velen bekend. Niet coördineren met
civiele actoren betekent echter dat
de operatie niet succesvol zal zijn.
Informatieuitwisseling gebeurt alleen
als er sprake is van een vertrouwensbasis tussen de verschillende actoren.
Deze vertrouwensbasis kan niet pas te
velde worden opgebouwd. Hier moet
al veel eerder mee worden begonnen.
We moeten ons realiseren dat informatie-uitwisseling niet wordt belemmerd door de techniek, maar door de
bereidheid om informatie te delen en
het onderling vertrouwen tussen de
betrokken partijen. Opvallend is dat
de discussie wel vaak over de techniek gaat en niet over de menselijke
aspecten. Ter afsluiting een paar uitdagingen waar we in het kader van
de Comprehensive Approach tegen
aan lopen. De militairen die altijd de
leiding willen hebben moeten een
ondersteunende rol gaan vervullen.
Civiele actoren willen niet met de militairen geassocieerd worden, omdat
dit hun veiligheid negatief beinvloedt.
Civiele partners willen niet “gecoördineerd” worden. De militairen willen
snel resultaten. Het liefst tijdens de
rotatie. Civiele partners hebben een
iets langere planningshorizon. En zo
kun je nog wel even doorgaan Toch
is er één ding helder. Er moet iets
veranderen om succesvol te zijn. Een
traditionele aanpak gaat in een Comprehensive operatie niet werken.

Kol ir. Jan van de Pol,
C-C2SC - Hoofd van de afdeling Systemen, Applicaties,
Trainers & Simulatoren (SATS) van JIVC/C4I&I
> ELIAS en TITAAN: HOE VERDER, Nationale systemen in
een internationale context

Dr. Gernot Friedrich,
Service Strategy and Innovation, NATO Communications
and Information Agency
> NATO Communications & Information
Agency – Changing C4ISR delivery in NATO and moving
towards a Federated Mission Network
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Luitenant-Generaal b.d. Ton van Loon,
former Commanding General 1
(German/Netherlands) Corps
> Smart defence starts with smart CIS

Persoonlijke performance
met impact!

Hans Rouw,
MA Conflict Studies and Human Rights,
Programme Leader Security and Disarmament,
IKV Pax Christi
> A civilian peace and security perspective on civmil
relations

Samenwerking heeft alles met communicatie te maken, communicatie heeft alles
met vertrouwen te maken en vertrouwen
geven heeft in ieder geval een beetje tijd
en een goede indruk van de ander(en)
nodig. De projecten die het betreft komen
niet plotseling als ‘een hikje’ naar boven,
daar is ruim van tevoren van bekend dat
ze er aan staan te komen. Dat betekent
dat men veel eerder dan tot nu toe het
geval is, niet partijen maar de Partners in
Business (PIB) met elkaar in contact moet
willen brengen.
Daar begint het proces van elkaar leren
kennen en ervaren waarom teamvorming
ervoor gaat zorgen dat juist gezamenlijk
meer bereikt kan worden:

Together Everybody
Achieves More = TEAM!

Lkol (GS) Soenke Marahrens,
Commanding Officer A-Battalion,
German Joint Signal School
> C2 challenges for War 2.0
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Het woord partijen doet vermoeden dat
elk eigen doelstellingen en targets voor
ogen heeft en men zich vooral focust op
het behalen daarvan. Comprehensive Approach herbergt voor mij de woorden
Collaborative en gezamenlijk in zich. Partners in Business kiezen bewust voor elkaars
partnership omdat men elkaars know how
en expertise in kennis en kunde nodig heeft
om het gestelde doel of de gestelde doelen
te halen. Men heeft de ander dus echt

nodig om; beter, sneller, veiliger, wellicht
goedkoper én met behoud van de hoogste
kwaliteitseisen te kunnen performen.
PIB’s dienen elkaar zo snel mogelijk te
leren kennen om een relatie op te bouwen.
De gedachte dat een kleine, platte organisatie met korte lijnen (wat dat dan ook
moge zijn) goede communicatie met zich
meebrengt is nog maar de vraag. De kleinste organisatie die ik ken is een relatie van
2 mensen…. 1 op de 3 mislukt… hoezo
plat, korte lijnen en dus goede communicatie c.q. relatie? Kortom aan een goede
relatie moet echt gewerkt en gebouwd
worden. Mensen doen zaken met mensen.
Gunnen is een belangrijke factor bij vertrouwen en samenwerken en wanneer mensen informatie (zouden moeten) delen dan
is de bereidheid het grootst wanneer er veel
onderling vertrouwen is. Leer de mens man
of vrouw achter de burger kennen en geef
de burger inzicht in die vent of vrouw achter de sterren en strepen! Heel veel succes
en als het even kan… veel plezier met elkaar!

In een goed contact…
schuilt een enorme
kracht!

www.cecilpenso.nl
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Voor de commandant die
z’n manschappen weer veilig
mee naar huis wil nemen

Communicatie is vaker van levensbelang dan u denkt. Daarom ontwerpt, installeert en beheert
KPN Critical Communications vitale communicatiesystemen. Dat zijn communicatiesystemen die
bijdragen aan een veiliger samenleving. Die levensreddend kunnen zijn. En die de gebruikers
in staat stellen hun werk te doen. Onder alle omstandigheden! kpn.com/criticalcommunications

29

KPN Critical Communications
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Commandovoering: V
 oor wie doen we het en waar
dient het eigenlijk voor?

Lkol A.M.J. Wagemakers
Hfd Sie Op Ost / Command and Control Support Centre DMO / Dir Wpnsysn / Ressort C4I-sysn
Het afgelopen jaar heeft brigadegeneraal O.P. van Wiggen, mede op basis van zijn
ervaringen als C-11 AMB, twee artikelen geschreven, die mijn huidig vakgebied raken.
Het eerste stond in Intercom nummer 2012-4, blz. 11 e.v. onder de titel ‘Draadloze
transmissie, voor wie doen we het eigenlijk?’. Het tweede stond in het juninummer
van het magazine INFANTERIE van de Vereniging Infanterie Officieren onder de
bovenstaande titel.
 oot redactie: De strekking van het
N
artikel in de INFANTERIE komt overeen met het artikel in Intercom 2013-1,
blz. 31 e.v. Command & control-experimenten tijdens Purle Nectar 2012 door
lkol Duco Brongers, sr operationeel architect C2 Support Centre.
In september 2011 was ik commandant van
13 Infbat AASLT RSPB tijdens de door de
generaal genoemde oefening FALCON
AUTUMN. Op dit moment ben ik werkzaam bij het Command & Control Support
Centre (C2SC) en ervaar hier de andere
kant van de C2-medaille. Het afgelopen
jaar heb ik gemerkt, dat er veel onwetendheid is over bestaande C2 ondersteunende
systemen, systemen die op dit moment
ontwikkeld worden en over de wijze waarop deze tot stand komen of juist niet tot
stand komen. Omdat ik de enige bij het
C2SC werkzame infanterieofficier ben voel
ik me geroepen te reageren op de artikelen
van bgen Van Wiggen. Hierdoor kan ik,
overigens met veel genoegen, weer eens
kort terugkijken op de oefening FALCON
AUTUMN met name op de C2-aspecten
daarvan. Daarnaast kan ik hierdoor voor
een grote doelgroep kort weergeven wat er
op kortere en langere termijn op C2-gebied
allemaal speelt. Tenslotte vormt dit artikel
een introductie op het symposium ‘Com-
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mandovoering: gevechtsleiding en leiderschap’ dat door de VIO en de VOC op
vrijdag 7 maart 2014 georganiseerd wordt.
Deze bijdrage is als volgt opgebouwd: als
eerste wordt in het kort aangegeven wat
commandovoering volgens de (nieuwste)
doctrine eigenlijk is. Vervolgens wordt met
deze theoretische kennis teruggeblikt op
mijn ervaringen tijdens FALCON AUTUMN 2011. Daarna ga ik in op de rol
van het C2SC en de C2-systemen. Daarna
ga ik kort in op leidinggeven en leiderschap
en tenslotte ga ik nog even in op de in de
titel gestelde vraag.

Commandovoering volgens
de doctrine

Ik zou de vraag van bgen Van Wiggen graag
parafraseren: Commandovoering, waar
hebben we het eigenlijk over? Het antwoord staat in de Doctrine Publicatie 3.2:
Landoperaties waarvan de laatste versie
onlangs ter goedkeuring is aangeboden aan
de Doctrinecommissie Krijgsmacht. Vrij
naar deze publicatie is commandovoering
de functie van militair optreden, die alle
functies van militair optreden; (Commandovoering (Command), Informatie & Inlichtingen (Information & Intelligence),
Slagkracht (Firepower), Manoeuvre (Manoeuvre & Fire), Bescherming (Protection) en Voortzettingsvermogen (Sustainment)) integreert in een samenhangend

tactisch concept, waarbij voorzien wordt
in een horizontale en verticale integratie
via sturing, planning, coördinatie, beoordeling van en control over militaire eenheden en andere toegewezen capaciteiten.
Commandovoering moet binnen een operationeel raamwerk voorzien in de methode voor het samenbrengen en integreren
van activiteiten volgend uit de functies van
militair optreden in vinden (find), binden
(fix), slaan (strike) van opponenten en andere doelgroepen en uitbuiten (exploit)
van kansen om (een deel van) het oogmerk
sneller te realiseren dan gepland.
Aan de commandant is de autoriteit en bevoegdheid toegekend om eenheden te
commanderen. Dit komt tot uiting in de
drie aspecten, zoals die ook door bgen Van
Wiggen genoemd zijn:
1. Leiderschap; vòòr, tijdens en nà het uitvoeren van operaties;
a. In de DP 3.2. wordt hieraan maar
weinig aandacht besteed. Doctrinair
heeft de Joint Doctrine Commandovoering dan meer te bieden. Er wordt
verwezen naar de visie leidinggeven
CDS en in een apart hoofdstuk worden de rollen van de commandant
beschreven, te weten de commandant
als:
		 i. aanvoerder en leidinggevende;
		 ii. coach;
		 iii. ondercommandant;
		 iv. partner;
		 v. d
 iplomaat en ‘gezicht’.
b. Het handboek Leidinggeven in de KL
(2002) is gebaseerd op de toenmalige
doctrine en geeft een ruim inzicht in
de theorieën over leidinggeven.
2. De rollen van de commandant komen
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samen bij de besluitvorming, waarbij de
commandant als beslisser optreedt, gekoppeld aan planning, voorbereiding en
uitvoering;
3. Bevelvoering; het continu monitoren,
organiseren, sturen en coördineren van
de toegewezen capaciteiten en het beoordelen van resultaten in lijn met het
plan van de commandant, waarbij de
commandant:
a. de beoogde endstate en het intent van
zijn hoger niveau kent;
b. de situatie continu beoordeelt en bekend maakt;
c. besluiten neemt t.b.v. gedetailleerde
planning door de staf en ondercommandanten;
d. missies toewijst aan ondercommandant voor het creëren van effecten die
de gewenste doelstellingen realiseren;
e. middelen toewijst in lijn met de uitgedeelde taken en main effort;
f. eenheden aanstuurt en plannen aanpast;
g. eenheden ondersteunt in lijn met het
operatieconcept en de main effort;
h. eenheden motiveert;
i. leiderschap toont.

FALCON AUTUMN 2011

De oefening FALCON AUTUMN 2011
was de eerste brigadegeleide oefening na
de URUZGAN-periode, waarbij voor het
eerst sinds lange tijd weer met twee bataljons geoefend werd. Voor deze oefening
had staf 11 AMB een uitdagend en ambitieus scenario geschreven. In het kort behelsde het een airheadoperatie op het TTcircuit te Assen uitgevoerd door 12 Infbat
AASLT RVH, waarbij de link-up zou plaats
vinden door 13 Infbat RSPB in de rol van
gemotoriseerd bataljon. Vervolgens moest
het vermeesterde airhead uitgebouwd worden t.b.v. het uitvoeren van stabilisatieoperaties in Noordoost Nederland. 13 Infbat
verscheen aan de start met 30% personeel
dat pas een maand van de opleiding af was
en met één bataljonsgeleide oefening achter de rug. Tijdens deze FTX, de oefening
AMAHORO, werd voor het eerst geëxperimenteerd in de rol van gemotoriseerd
bataljon, maar nog zonder beschreven operationeel concept en zonder de daarvoor
benodigde middelen (Bushmasters met de
bijbehorende verbindingsmiddelen en wapensystemen). De daar geleerde lessen
werden voor zover mogelijk toegepast tijdens FALCON AUTUMN 2011, maar
ook toen werd niet beschikt over de Bushmasters of een operationeel concept.
Het scenario voor 13 Infbat bestond uit
een strategische verplaatsing van Assen naar
Schaarsbergen, waar in een TAA alle logistieke en grondgebonden middelen van 11
AMB onder bevel genomen werden, de
commandovoering voltooid en de eenheid
16

gereedgesteld werd om vanuit een nog te
betrekken uitgangsstelling als Ground Attack Convoy binnen 3 dagen te verplaatsen
door een gebied van ongeveer 50 bij 140
km. De omgeving veranderde van permissive in het TAA via semi-permissive tussen
de IJssel en de Hoogeveense Vaart naar
non-permissive in Noord Nederland. In het
toegewezen vak bevonden zich 21 laterale
hindernissen met kanaliserende onderdoor- en overgangen. Het aantal toegevoegde voertuigen besloeg meer dan 100,
veelal zonder verbindingsmiddelen, waaronder twee militaire bruggen, die nodig
waren om de IJssel en de Hoogeveense
Vaart te kunnen overschrijden. Het manoeuvredeel van het bataljon bestond uit
de organieke Dcie van 12 Infbat AASLT
RVH en de drie infcien van 13 Motbat,
uitgerust met viertonners, Mercedessen en
LSVs.

Besluitvorming en
bevelvoering

Er was gekozen voor een centrale bevelsuitgifte en separate besluitvormingsperioden voor de verschillende ondercommandanten die deelnamen aan FALCON
AUTUMN. Dit leverde niet alleen problemen op met de onderlinge coördinatie en
afstemming, maar ook voor C- 11 AMB,
die geconfronteerd werd met een enorm
beslag op zijn agenda om alle commandantenterugkoppelingen binnen de dagelijkse
praktijk van de vredesbedrijfsvoering te
kunnen doen en genomen besluiten n.a.v.
deze terugkoppelingen tussen de oren te
krijgen van de (oefen)staf en van zijn ondercommandanten. Een hick-up in de besluitvorming van 13 Infbat ontstond doordat het tijdens de bevelsuitgifte uitgegeven

operatieoleaat afweek van het oleaat in ISIS.
Dit ISIS-oleaat kwam pas beschikbaar op
de woensdagavond van de week waarin het
bataljon het TBM voor FALCON AUTUMN doorliep. Daarbij ontstond ook
nog discussie over de betekenis van de gebruikte tactische tekens.
Een van de belangrijkste uitdagingen voor
deze operatie vormde de C2-structuur die
de bevelvoering moest ondersteunen. Het
bataljon was niet uitgerust met de middelen
om zonder aanvullend materieel van het
hoger niveau of steunende eenheden een
gebiedsbedekkend C2-netwerk uit te brengen en in stand te houden. Daar kwam ook
bij dat n.a.v. een van de vragen over de
C2-structuur het bataljon geacht werd ook
de C2 te organiseren bij de rivierovergang
bij de IJssel, waardoor de toch al kleine
luchtmobiele batcp gesplitst moest worden
en de redundantie binnen de cp weg was.
In de initiële commandantenterugkoppeling is dit knelpunt aangegeven en onderkend, maar de twee toegezegde relayeerstations en de tot Iridium opgewaardeerde
blackberry van de BC waren niet voldoende om de knelpunten op te lossen. Tijdens
de uitvoering van de oefening is de C2 dan
ook het grootste knelpunt gebleven, niet
alleen voor C-11 AMB, maar ook voor
C-13 Infbat. Op het moment dat de eerste
eenheden van het bataljon de Hoogeveense Vaart bereikten, moesten de laatste eenheden vanuit de uitgangsstelling op het
ASK nog vertrekken om de IJssel over te
kunnen gaan. De bataljonscommandopost
was toen verdeeld over een mini-riviercommando bij de IJssel o.l.v. de Pbc, een uitgedunde commandopost halverwege de
IJssel en de Hoogeveense Vaart o.l.v. de

De ‘vcp’ tijdens de rivierovergang van de IJssel op een veer van 105 Brcie.
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lang voor de commandant. De les van FALCON AUTUMN 2011 is, om zeker bij
dergelijke complexe operaties, hier heel
goed over na te denken en bijvoorbeeld
ook de experimenten van PURPLE NECTAR te beschouwen als beschikbare middelen voor de C2- ondersteuning.
In dit licht is het interessant om eens te
kijken naar de huidige C2 bij 11 AMB.
N.a.v. de presentatie van de Suite 2014
(ELIAS 1.0 en TITAAN 4.2) en de roadshows ELIAS bij 11 LMB, de ervaringen
tijdens FALCON AUTUMN 2011 en PEREGRINE SWORD 2012 en de invoering
van BMS op de Bushmasters is de bewustwording steeds groter geworden dat er bij
11 LMB op C2-gebied enkele grote knelpunten bestaan, waar nog niet structureel
over nagedacht wordt of waarvoor nog
geen behoeftestellingen bestaan. Dit geldt
voor zowel spraak als dataverkeer. De problemen worden nog groter zodra de C4Imodule van VOSS ingevoerd gaat worden.
Daarnaast hebben het Verbreed Operationeel Concept, de onder bevelstelling bij de
Duitse Division Schnelle Krafte en NRF 15
elk hun eigen uitdagingen op C2-gebied.
Ook het Verbeterd Gereedstellingsproces,
draagt niet bij aan een versimpeling van de
C2.

S3 en een LSV met daarin de S6 en de BC,
die bij de voorbereiding en de uitvoering
van de verschillende gevechtsacties van de
ondercommandanten probeerde te zijn en
deels ook als 3e relayeerstation functioneerde, zonder dat daarbij de gehele eenheid in het net zat. Op de foto ziet u deze
‘vcp’ tijdens de rivierovergang van de IJssel
op een veer van 105 Brcie.
De vraag is of dat niet beter gekund of
gemoeten had en of er niet meer middelen
beschikbaar waren om in ieder geval de C2
mogelijk te maken. Achteraf is mijn indruk
dat bij het schrijven van het scenario misschien te weinig naar de C2-aspecten is
gekeken en de specialisten, die daarover
kunnen en moeten adviseren daar te weinig
bij betrokken waren. Bovendien was staf
11 AMB de oefenstaf en had vanuit die rol
meer zaken te regelen, die prioriteit hadden
of kregen. Wel kwam ik er later achter dat
er tijdens de oefening vanuit PURPLE
NECTAR mij niet bekende middelen aanwezig waren, die mij hadden kunnen ondersteunen bij het verkrijgen en behouden
van mijn eigen situational awareness (SA),
bijv. de Blue Force Trackers.
Zoals eerder aangegeven is commandovoering de verbindende functie van militair
optreden en daarmee van het grootste be-
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Het C2SC

Het C2SC1 is het expertisecentrum en de
autoriteit op het gebied van commandovoerings-ondersteuning voor het grondgebonden optreden. Zij innoveert, levert en
beheert informatiesystemen met de vereiste functionaliteit, samenhang en betrouwbaarheid voor operationeel in te zetten eenheden bij de uitvoering van de
hoofdtaken van Defensie, met als doel de
ondersteuning van de commandovoering
binnen het steeds complexer wordende
militaire optreden. Daarnaast ondersteunt
het C2SC bij opleiden, trainen en inzet en
levert een bijdrage aan beleidsondersteuning, architectuur en innovatie.
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gevraagd en ongevraagd meerdere stovepipe-systemen de cpn zijn binnengekomen.
Dit wordt geïllustreerd door de afbeelding:
Overzicht ontplooiing C2 Suite.
Voor ieder niveau, voor iedere functie van
militair optreden en voor iedere gebruiksomstandigheid (Ontplooid, Mobiel en
Uitgestegen) zijn verschillende C2-systemen (zowel netwerken als applicaties) ontwikkeld of gepland, waardoor de C2-keten
complex is ingericht en niet gesloten.
ELIAS
De laatste ontwikkeling moet dit oplossen.
Er wordt gewerkt aan een C2 systeem, die
al deze C2-applicaties in één systeem moet
integreren en bruikbaar is binnen alle gebruikersomstandigheden, waarmee de C2keten gesloten wordt: het Essential Landbased Information & Application System
(ELIAS). Hiermee worden functionaliteiten uit ISIS, OSIRIS, ATHENA en Oporder gecombineerd en geïntegreerd met
AFSIS, DECIUS en DACAS. Gelijktijdig
wordt het TITAANnetwerk, één van de
platformen waarop ELIAS moet kunnen
draaien, verbeterd (de andere zijn BMS en
MULAN).
Voor het gemak ga ik er van uit dat bgen
Van Wiggen het ons niet kwalijk neemt dat
bij het C2SC vooral naar de techniek gekeken wordt, dat is inherent aan het soort
bedrijf dat wij zijn. Daardoor wordt ook
maar een deel van de commandovoering
ondersteund. Toch wordt wel getracht aan
zijn kritiek tegemoet te komen. Zo wordt
het beheer van TITAAN eenvoudiger,
wordt ELIAS een intuïtief te bedienen applicatie, die door de hele keten dezelfde
‘look en feel’ heeft waardoor bijvoorbeeld
opleiden en trainen eenvoudiger worden,
ATHENA gaat verdwijnen en de ontwikkeling van de planningssupportfunctionaliteit heeft het in zich om keuzes te maken
of het TBM volledig wordt doorlopen of
niet. Bovendien hoeven geen ingevoerde
gegevens meer gekopieerd te worden naar
bijv. een leeg format van een bevel. Bovendien kan dit bevel rechtstreeks doorgestuurd worden. Hiermee wordt tijdwinst
geboekt zowel in de besluitvorming als in
de bevelvoering.

project DataCommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) - Long Range Communication (LRC) uit. Dit project geeft invulling
aan de behoefte aan datacommunicatie in
het mobiele domein (initieel t.b.v. Battlefield Management System daar waar communicatie met de DCMO dataradio en /
of Combat Network Radio niet mogelijk
is.

techniek beproefd tijdens het experiment
Sensor to Effector, waarbij twee aangepaste Fenneks in staat bleken op grote afstand beelden door te sturen naar de cp en
bovendien konden chatten. Het gebruik
van de mix van militaire en civiele transmissienetwerken is met succes beproefd tijdens
diverse oefeningen in 2013.

Hierbij wordt o.a. ook gekeken naar de
behoefte om tijdens het verplaatsen (Communication on the Move) en tijdens korte
pauzes (Communication on (quick) halt)
informatie te kunnen verzenden of ontvangen. Een LRC-configuratie bestaat uit een
mix van diverse communicatiemiddelen en
een aanvulling in de vorm van wifi, UMTS
en verschillende vormen van Satcom.
Adhoc Routing en Adhoc Networking zijn
technieken die moeten zorgen voor connectiviteit tussen de beschikbare transmissiemiddelen, waarbij de gebruiker zelf de
prioritering van de beschikbare transmissiemiddelen kan beïnvloeden.

Purple Nectar (PN) is een platform waarbij
binnen een operationele setting voor Network Enabled Capabilities (NEC) in nauw
overleg met een operationele eenheid C2experimenten worden uitgevoerd. Doelstelling van de experimenten is de SA van
die eenheid te vergroten en daarmee zijn
besluitvorming te verbeteren en/of te versnellen door het toepassen van innovatieve
ICT en zo mogelijk het ondersteunen bij
het inrichten van een Joint Operation Centre (JOC) op commandopost (CP). Tijdens
PN 2012 gekoppeld aan de oefening PEREGRINE SWORD zijn de volgende experimenten met meer of minder succes
uitgevoerd: Aerostat relayeer en beveiliging, JCOP, doorsturen foto’s van verkenners, Jchat, GPS-locators (Blue Force Tracking) real-time beelden van gesimuleerde
UAV’s Scan Eagle en Predator, Lay-out
CP, mobiele commandantenpost met Mobile BGAN,
UAV-imagery zichtbaar
maken achterin Chinook, ELIAS, Sensor
to effector en koppeling NIMCIS aan BMS.

Hij kan dit veranderen op zijn console,
waarop hij kan zien welke middelen beschikbaar zijn voor transmissie. Afhankelijk
van prioriteit van de te verzenden informatie, de grote van de data en de kwaliteit van
de aanwezige communicatiemiddelen kan
de vooringestelde prioritering aangepast
worden. Het LRCsysteem draagt zorg dat
de verzonden informatie op een veilige
manier uitgewisseld kan worden (payload
encryptie). Door PURPLE NECTAR is in
2012 tijdens de oefening PEREGRINE
SWORD met succes de Adhoc Routing

PURPLE NECTAR

In 2014 zal PN gekoppeld zijn aan de oefening DUTCH BISON van 43 Mechbrig.
Het voert te ver om in dit artikel al deze
experimenten te beschrijven, maar het vol-

Informatie-uitwisseling en
draadloze communicatie
(DCMO LRC)

Bgen Van Wiggen constateert dat er op dit
gebied sinds 1987 weinig vooruitgang is
geboekt. De wens dit te verbeteren is wel
onderkend en de behoefte aan Long Rang
Communication (LRC) is formeel vastgesteld als onderdeel van het goedgekeurde
DMP-D document BMS-DCMO (2008).
Op basis van dit document voert DMO het
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gende wil ik er nog wel over kwijt. PURPLE
NECTAR-experimenten maken op het
moment van uitvoering deel uit van de C2middelen van die eenheid en dienen dus
bij de diverse deelnemers bekend te zijn en
beschouwd worden als factor of eigen middel tijdens het besluitvormingsproces.
Daarnaast moeten geslaagde experimenten
indien die in een behoefte voorzien, resulteren in een behoeftestelling en niet zoals
nu soms het geval lijkt te zijn jaarlijks herhaald worden om dezelfde C2-problemen
op te lossen.

VOSS en PROMISE

Deze projecten richten zich op de lagere
niveaus van de C2 keten. Zij vormen de
laatste schakels waarmee de C2-keten gesloten kan worden. Het project Verbeterd
Operationeel Soldaten Systeem (VOSS) is
een al langer lopend project gebaseerd op
een behoeftestelling. De C4I-module hiervan staat echter nog aan het begin van de
ontwikkeling, waarbij sinds kort het C2SC
intensief betrokken is.
Het Project Multitouch Information Systeem Experiment (PROMISE) is een PURPLE NECTAR-achtig experiment uitgaande van de hypothese dat door het toepassen
van moderne civiele technologische middelen met gebruik van o.a. (innovatieve)
communicatie-infrastructuur, multi-touch
en apps-technologie de Observe, Orientate, Decide en Action (OODA)-loop versneld wordt en de benodigde gerubriceerde informatie kwalitatief verrijkt. Hierdoor
kan niet alleen de commandovoeringsondersteuning effectiever, toegankelijker
en goedkoper worden, maar worden ook

tussentijdse softwareverbeteringen vereenvoudigd. in 2014 zal binnen 11 Infbat
AASLT GGJ een aantal tests uitgevoerd
worden. Aan PROMISE ligt nog geen behoeftestelling ten grondslag.

Leidinggeven en leiderschap

Tot nu toe ben ik niet ingegaan op de aspecten leidinggeven en leiderschap. Zoals
aangegeven speelt leidinggeven en dus ook
leiderschap een rol tijdens het gehele commandovoeringsproces. Die rol is zelfs cruciaal. In zijn artikel koppelt bgen Van Wiggen dit aan de term gevechtsleiding en hij
wil het accent leggen op snelle tactische
besluitvorming of bevelvoering zonder ingewikkelde geautomatiseerde ondersteuning. M.i. bestaat ook de term gevechtsleiding uit de drie elementen van
commandovoering, alleen is de daarvoor
beschikbare tijd van de commandant, zoals
ook lkol Schmidt aangeeft, veel korter en
zelfs te kort om uitgebreide processen te
doorlopen. Het gaat daarbij echter ook
vaak om (gevechts)situaties, die minder
complex zijn dan de gehele operatie zelf en
bovendien voortborduren op het al gemaakte plan. Dan moet je ook kiezen voor
een andere manier van besluitvorming. De
rol van de commandant wordt dan nog veel
belangrijker.
Leiderschap heeft vooral te maken met wel
of niet ontwikkelde persoonlijke eigenschappen en karakters van mensen, die
vooral te maken hebben met de mogelijkheid en vaardigheid die commandanten
hebben om hun ideeën op anderen over te
brengen. Degenen die bgen Van Wiggen

en mij kennen, zullen ongetwijfeld vastgesteld hebben dat wij andere leiderschapsstijlen hanteren, en daardoor op een andere manier al of niet effectief zijn. Dat is
uiteraard ook aan de orde gekomen tijdens
PURPLE NECTAR. Wat telde was dat we
ondanks verschillen in stijl van elkaar wisten
hoe we in elkaar zaten, wat we wilden bereiken en elkaar(s stijl) respecteerden.
Leiderschap is wel het aspect dat door techniek slecht te ondersteunen is. Het is een
vaardigheid die je opdoet in de praktijk en
dus moet trainen en waarin je geholpen,
begeleid en gevormd moet worden. Ik kijk
daarom ook uit naar het symposium.

Antwoord op de vraag?

Het C2SC beseft terdege dat het erom gaat
de operationele gebruiker in zijn commandovoering te ondersteunen door de hele
C2-keten heen. De operationele gebruikers
zijn onze ‘klanten’. De vraag is wie dat zijn
en wat hun behoefte is. Daar krijgen we
niet altijd een eenduidig antwoord op. Er
wordt wel eens gekscherend opgemerkt dat
de klant pas weet wat hij wil, als hij ziet wat
hij krijgt. Vaak hebben we de neiging om
dit soort problematiek bij de S6 of de stafofficier Informatiemanagement te leggen,
terwijl het hier gaat over de functionaliteit
die de commandant moet ondersteunen.
Als mij vooraf aangaand aan FALCON
AUTUMN gevraagd was, wat mijn wensen
waren op C2-gebied had ik geen zinvol
antwoord op die vraag kunnen geven en
ook bgen Van Wiggen had toen als ongeveer belangrijkste behoefte een kaart met
een operatieoleaat er op. Het gaat dus een
samenspel tussen vertegenwoordigers van
de operationele gebruiker en de vertegenwoordigers van bouwers ontwikkelaars en
van systemen, maar wel allemaal met kennis
van zaken. ELIAS wordt doorontwikkeld
in samenwerking met het LWC en het LTC,
waarbij we maken wat de klant wil, onder
voorwaarde dat dit technisch en financieel
haalbaar is. Leiderschap kan worden getoond door duidelijk aan te geven wat men
wil en daar samen met het C2SC (nu
SATS2) een goed plan voor te maken.

1 Het

C2SC is m.i.v. 1 nov 2013 opgeheven. Delen van de werkzaamheden
zijn o.a. overgenomen door de nieuw
op te richten afdelingen KIXS en SATS
van C4i&I van het JIVC.

2 SATS:

Systemen, Applicaties, Trainers
en Simulatoren

(S)UAV -beeld van PN 2012 locatie met Aerostatrelay zeppelin
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Optreden te velde met je smartphone
Lkol Duco Brongers, hoofd CD&E office Joint IV-Commando

Forward Command Post tijdens een oefening in Marnehuizen

Hebt u zich wel eens afgevraagd, waarom Defensie zoveel tijd, geld en capaciteit
steekt in het maken van allerhande radio’s en andere command & control (C2)systemen, terwijl u zelf met iedereen over de wereld belt, chat, e-mailt of foto’s
en video’s deelt? De militaire systemen zijn niet alleen een stuk gebruiksonvriendelijker dan uw eigen mobieltje, maar ook vele malen duurder. En als we dan
gaan samenwerken met andere krijgsmachtdelen, internationale partners of met
organisaties werkzaam in de Openbare Orde en Veiligheid, dan zijn onze systemen
beperkt interoperabel. Uiteraard is daar een reden voor. In de eerste plaats moet
de militair ‘veilig’ kunnen communiceren en daar zijn/waren deze civiele middelen
in de regel niet goed in. Daarnaast maken civiele communicatiemiddelen gebruik
van voorzieningen, die vaak niet aanwezig zijn/waren op plekken in de wereld
waar de uitgezonden militairen heen gingen. Die twee redenen zijn echter steeds
moeilijker te handhaven. Het secure kunnen bellen neemt een vlucht en een steeds
groter deel van de aardbol heeft langzamerhand internetdekking.

PROMISE

De tijd lijkt dus rijp om ons serieus de vraag
te stellen of (een deel van) onze militaire
informatie-uitwisseling met al die dure C2ondersteunende middelen niet met civiele
devices kan. Dat was de reden dat begin 2012
bij het Command&Control Support Centre
(C2SC) op de Bernhardkazerne is gestart
met het experiment PROMISE. Dat staat
voor PROject Multi-touch Information System Experiment. Het is een experiment om
te onderzoeken of het kan, maar tegelijker-
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tijd hebben we goede hoop dat er een mooie
‘belofte’ schuilt in dit initiatief. Het is ook
niet zo maar een idee. Als dit slaagt, betekent
dat het personeel veel makkelijker toegang
heeft tot informatie door gebruik te maken
van foto’s/video, tekstberichten en C2-data. Daarnaast wordt de mogelijkheid geopend van het gebruik van apps; wat het
gebruikersgemak en de toename aan mogelijkheden daarvan is, weet ondertussen iedereen. Door deze makkelijk toegankelijke

extra informatie verbetert de situational
awareness (SA) op ieder niveau en kunnen
besluitnemers betere beslissingen nemen en
uitvoerders de uitvoering beter ondersteunen. Verder stelt de hypothese dat de opleidings- en trainingstijd sterk naar beneden
kan worden bijgesteld. De middelen zijn
immers bekend bij het grote publiek, zijn
intuïtief en hebben dus een groot gebruikersgemak. De verwachting is tevens dat een
dergelijke C2-suite veel goedkoper zal zijn,
omdat devices uit de civiele wereld nu eenmaal veel goedkoper zijn dan de kleine aantallen militarized devices die nagenoeg elk
land voor zichzelf maakt. We maken immers
slim gebruik van de vele miljarden die de
industrie inzet in de competitie om de consument. Mogelijk lost PROMISE dan ook
voor een deel het interoperabiliteisprobleem
op, hetgeen u en ik ook niet kennen als we
dagelijks gebruik maken van onze smartphone of tablet. Uiteraard moeten we er voor
waken in roze wolken te denken, daarom
wordt eerst een serie proefmodellen gebouwd die in oefeningen getest gaan worden.
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Scenario

Er wordt al heel wat geëxperimenteerd met
civiele middelen, maar niet vaak wordt een
hele besluitvormingsketen ondersteund met
deze devices. Vaak wordt alleen binnen een
groep of peloton gekeken naar de waarde
van bijvoorbeeld smartphones. Het scenario
waar PROMISE vanuit gaat is een bataljon
die zich bevindt op een compound en die
gebruik maakt van het bekende TITAAN in
zowel de secret als restricted versie, TITAAN
rood en zwart. Iedere militair die deelneemt
aan het experiment krijgt de beschikking
over een smartphone en als hij een groter
beeldscherm wenst wordt daar een tablet aan
toegevoegd dat het beeld van de smartphone via bluetooth ontvangt en presenteert. De
militair moet voor een opdracht kunnen
worden weggestuurd in een voertuig, helikopter, of gedropt kunnen worden uit een
vliegtuig; overal moet hij in staat zijn SA te
ontwikkelen samen met zijn collega’s binnen
de eenheid, maar hij moet de situatie ook
kunnen doorgeven naar het hogere niveau
eindigend in de compound, zelfs als dat over
honderden kilometers gaat. SA wordt ontwikkeld door gebruik te maken van voice,
C2-data, tekstberichten, foto’s en video’s en
deze onderling te delen.

aan apps met alle gewenste instructiekaarten
en handboeken, een vertaal-app, waarmee
hij tijdens sociale patrouilles zich verstaanbaar kan maken bij de lokale bevolking, of
een app voor zelfhulp- en kameradenhulp
(ZHKH). Maar dit is slechts het topje van
de ijsberg. We weten allemaal hoe de appwereld zich in een paar jaar heeft ontwikkeld.

Waar bestaat PROMISE uit?

Het project PROMISE bestaat uit een viertal werkpakketten.
1. Werkpakket: informatie-integratie, devices en apps.
Dit werkpakket houdt zich bezig o.a. met
de aanschaf van de smartphones en tablets
en nog belangrijker de diverse functionaliteiten die op deze hardware gedraaid kunnen
worden. Voor het experiment is voorlopig
gekozen voor robuuste Android-apparatuur, zoals de Samsung S4 Active en als tablet
voor de Panasonic Toughpad.
2. Werkpakket: connectiviteit
Dit werkpakket moet de connectiviteit realiseren tussen de diverse devices. Dit gebeurt
door via wifi de smartphones onderling informatie te laten uitwisselen, de smartphone

is er voor gekozen de devices tot het niveau
departementaal vertrouwelijk, oftewel restricted, te beveiligen. In de mobiele en uitgestegen gebruiksomstandigheden wijkt dit
af van de huidige norm om dat op confidentieel niveau te doen. Voor de duur van een
experiment is dat mogelijk, maar gelijker tijd
is een aanvraag gedaan bij Directie Plannen
van de Defensiestaf, ondertekend door alle
operationele commando’s en de Beveiligingsautoriteit om een studie te laten doen
naar de noodzaak van het rubriceringsniveau
confidentieel en de consequenties om dat
niveau terug te brengen naar restricted of
departementaal vertrouwelijk.
4. Werkpakket: visie
Uitgaande van het positieve dat we erin slagen dit experiment een succes te laten worden, moeten we nu vast gaan nadenken wat
de gevolgen zijn van een succesvol experiment. Wat betekent bijvoorbeeld het aanpassen voor het securityniveau voor andere
systemen die werken in de mobiele en uitgestegen gebruiksomstandigheden. Wat
zijn de gevolgen voor een Battlefield Management Systeem en wat zijn de consequenties voor het Verbeterd Operationeel
Soldatensysteem dat naar verwachting in
2016 ingevoerd gaat worden? Kortom door
nu al over de schutting te kijken willen we
voorkomen dat we de zoveelste in de rij zijn
die een goed product in spendid isolation
hebben gecreëerd en daarmee een nieuwe
stovepipe.

Wie doen er mee?

11 Infanteriebataljon Luchtmobiel gaat de experimenten uitvoeren

Functionaliteiten

De militair maakt daarbij o.a. gebruik van
de app ‘SoldierView’ van Thales Canada.
Door de app te activeren verschijnt een kaart
van het gebied, de persoon ziet waar hij staat,
ziet zijn collega’s (blue force tracking), kan
schetsen maken op het scherm en deze delen,
vuuraanvragen indienen, een call for medic
doen, een nine-liner versturen enz. Daarnaast krijgt hij de beschikking over nog meer
apps op zijn toestel. Daarbij valt te denken
22

te koppelen aan militaire radio’s en het gebruik van satellietcommunicatie. Verder
worden op de compound en een vooruitgeschoven commandopost zogenaamde LTE
(Long Term Evalution) 4G-netwerk aangelegd. Hiermee is iedereen op de commandopost of de directe omgeving voortdurend
on-line.
3. Werkpakket: veiligheid
Om de communicatie veilig te laten verlopen

Zoals eerder aangegeven is capaciteit een
belangrijke bottleneck in de bedrijfsvoering.
Het is daarom van het begin af aan de doelstelling geweest niets dubbel te doen wat
anderen al gedaan hebben. Er zijn ondertussen 34 projecten, onderzoeken en studies
geïdentificeerd die allen iets doen binnen het
kennisgebied van PROMISE. Zowel TNO
als NLR hebben veel studies lopen die nu
een bijdrage leveren aan PROMISE. Daarentegen biedt het de onderzoeksinstituten
een prachtig platform om hun concepten,
of producten in praktijk te testen. Ook wordt
er om die reden nauw samengewerkt met
het Joint Kenniscentrum Militaire Uitrusting op de Bernhardkazerne die het VOSSproject begeleiden. Van belang is te vermelden dat ook de industrie wordt geïnformeerd
over de doestellingen en voortgang van
PROMISE. Zo werd op 23 september op
de legerplaats Stroe een voorlichting gegeven aan 52 bedrijven die hadden aangegeven
belangstelling te hebben voor dit onderwerp.

Waar staan we nu?

Het project heeft formeel een aanvang genomen op 1 april 2012. Begonnen werd met
fase 1 de analysefase, die duidelijk moest
maken wat er allemaal bij kwam kijken om
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landen omgaan met deze civiele mogelijkheden. Dat bleken er maar een paar te zijn.
Samenwerking wordt daarbij vooral gezocht
met de Duitsers. Zij zijn hun hele C2-suite
opnieuw aan het inrichten en daarbij wordt
ook nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van het gebruik van civiele devices als
smartphones en tablets.

Afsluiting

Presentatie Promise aan de industrie op 23 september j.l. in Stroe. Foto Jos Akkerman

het uitdagende innovatieve idee van de
grond te krijgen. Die fase werd op 1 oktober
van dat jaar afgesloten. Vervolgens werd
toestemming gegeven voor het uitvoeren
van fase 2 de ontwikkelfase om datgene wat
we ons hebben voorgenomen te realiseren.
Dat is vooral voor het handje vol beschikbare techneuten een grote uitdaging. Deze
fase wordt afgerond rond de kerst van dit
jaar, want in januari wordt de eerste acceptatietest in het battlelab van het Kennis Innovatie Experimenten en Simulatiecentrum
(KIXS) gestart met het verkenningspeloton
11 Infanteriebataljon Air Assault. In april
volgt een tweede test. Het PROMISE-team
heeft dan nog een paar maanden voor de

grote testmomenten in september en oktober 2014 als 11 Infanteriebataljon tijdens
twee bataljonsgeleide oefeningen de C2middelen integraal gaat gebruiken in hun
oefening. In de laatste fase zal de laatste hand
gelegd worden aan een rapportage die vooral tot doel zal hebben de gestelde hypothese te beantwoorden en de opgedane kennis te documenteren.

Internationaal

Er is bij het zoeken naar bestaande kennis
ook over de grenzen gekeken. Via NATOwerkgroepen, liaisonofficieren in het buitenland, militair attachés en door eigen waarneming is een beeld ontstaan hoe andere

Ook in slechte financiële tijden voor de
krijgsmacht is het zoeken naar slimme en
innovatieve middelen dubbel zo belangrijk
om de effectiviteit van het operationeel optreden verder te verbeteren of te optimaliseren. Het daarbij “van de plank kopen”,
maar zelf als krijgsmacht op blijven treden
als smart systemintegrator, waarbij we voortdurend apparatuur en functies toevoegen
aan een evoluerend systeem, lijkt een goede
optie.
Met dit boeiende experiment gaan we veel
kennis opdoen over de mogelijkheden van
zo’n stap te maken. Let wel, het is nog steeds
een idee. We moeten het eerst met de zeer
beperkte middelen werkbaar krijgen. Alle
beschikbare kennis en ideeën die er binnen
onze krijgsmacht en daarbuiten zijn, proberen we aan te sporen die met ons te delen.
U kunt dat ook doen door op dit artikel te
reageren of contact op te nemen met steller:
than the future might be promising!
Version 11-07-13
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VERBETERD OPERATIONEEL SOLDAAT SYSTEEM
smart vest (nog geen gelopen race)

Zoals het er nu uitziet zal binnenkort een beslissing worden genomen welke fabrikant de Nederlandse militair mag uitrusten met een
nieuw smart vest. Twee kandidaten, acht zijn er inmiddels afgehaakt, dingen naar de opdracht om te voorzien in de behoefte aan een
individueel beschermingsvest, met een geïntegreerd modern C4I-systeem en energievoorziening. De race is nog niet gelopen, moet
ook Patrick Curlier van SAGEM erkennen die voor een tussentijdse ruggespraak met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) in
Den Haag is. Een tussenstand.

Aanleiding

In de jaren negentig van de vorige eeuw ontstonden nieuwe inzichten over de inzet van de
krijgsmacht. Veranderende dreigingen, inzetgebieden en het toenemende gebruik en de
beschikbaarheid van technologie hadden verregaande gevolgen voor de individuele militair.
Een nieuwe beschouwing van de in groepsverband te voet of uitgestegen optredende militair
en zijn uitrusting werd noodzakelijk geacht.
Dit leidde in 1998 tot het Soldier Modernisa24

tion Programme (SMP). SMP beoogt een
procesmatige en integrale aanpak voor de lange
termijn en is daarom als Concept Development
and Experimentation program (CD&E) opgezet.
De doelstelling van SMP is de effectiviteit en
de bescherming van de individuele militair en
zijn uitrusting te evalueren en de toegevoegde
waarde en toepassingsmogelijkheden van nieuwe technologieën te beoordelen om zo inzicht

te krijgen in de beperkingen en mogelijkheden
tot verbeteringen van de uitrusting van de militair.
Een uitvloeisel van SMP is het project Verbeterd
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), dat een
aanzienlijke verbetering van de effectiviteit en
de bescherming van de uitgestegen militair op
het gevechtsveld teweeg moet brengen en
waarvan de behoeftestelling in 2008 heeft
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plaats gehad.1 Het project VOSS omvat in
principe drie deelprojecten: geïntegreerde
hoofdbescherming (gevechtshelm), de E-lighter (een draagbare dieselgenerator ter grootte
van een thermosfles voor de autonome energiehuishouding van een groep militairen, die
het verbruik van batterijen moet reduceren en
ook voor andere toepassingen dan VOSS kan
worden gebruikt) en het smart vest (een modulair systeem, dat bestaat uit een draag- en
bepakkingssysteem, een C4I systeem en de
bijbehorende energievoorziening).

Smart vest

In september 2011 informeert de minister van
Defensie de voorzitter van de Tweede Kamer
in een brief over de resultaten van de studiefase van het project VOSS. Wat betreft het
smart vest preciseert hij de oorspronkelijke
behoeftestelling en geeft aan uit welke componenten het modulaire systeem zal bestaan:
• een draag- en bepakkingsysteem waaronder
een draagvest, een rugtas, een drinkwatersysteem en opbergtassen voor onder andere
munitie;
• ballistische bescherming, bestaande uit een
samenstel van ballistische platen en een
scherfwerend vest voor onder andere de bescherming van de nek en de hals;
• een communicatie- en informatiesysteem
(C4I) met daarin een handsfree radio, een
GPS-ontvanger, een computermodule, een
headset, een digitaal kompas, een display en
software voor commandovoering;
• energievoorziening voor de C4I-module die
de militair in staat stelt minimaal 48 uur aaneengesloten zelfstandig te kunnen opereren.
Het wordt een licht, draagbaar systeem waarmee de situational awareness, de commandovoering, de mobiliteit en bescherming, de
slagkracht en het voortzettingsvermogen van
de individuele soldaat zal worden verbeterd.
Verder geeft de minister in de brief aan dat in
april 2011 Nederland, België en Luxemburg
een samenwerkingsovereenkomst hebben getekend op het gebied van soldaatsystemen. In
België loopt op dat moment al enkele jaren het
project Belgian Soldier Transformation
(BEST) en in Luxemburg het project Cooperative Modernisation Program of the Army for
a Soldier System (COMPASS). Het smart vest
vormt de gemeenschappelijke hoofdcomponent van de drie nationale programma’s en
Nederland zal namens de partners het contract
sluiten voor de verwerving van het smart vest.
Nederland heeft een behoefte gesteld van circa
5000 systemen, België en Luxemburg samen
ook 5000 stuks.

Planning

In het Defensie Materieel Proces volgt na de
studiefase de verwervingsvoorbereidingsfase.
Aan het eind van deze fase heeft normaalgesproken contractgunning plaats. Voor het
smart vest was de afronding van de verwer-
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vingsvoorbereidingsfase gepland in de tweede
helft van 2012.
Op dit moment wordt rekening gehouden met
contractondertekening eind 2013.

SAGEM

Op dit moment is de Franse firma SAGEM
(onderdeel van het SAFRAN concern) een van
de twee resterende kandidaten met het Noorse NFM als toeleveringspartner van het draagen bepakkingssysteem.
Bij de Koninklijke Landmacht is SAGEM
vooral bekend van de levering van de Sperwer
UAV. Op het gebied van smart vests heeft het
bedrijf in 2010 haar slag geslagen bij het Franse Leger. In het kader van het project FÉLIN
(Fantassin à Équipement et Liaisons Intégrés)
heeft SAGEM het contract voor de levering
van circa 20.000 smart soldier systemen voor
het Franse leger binnengehaald. Eind van dit
jaar zal het personeel van 15 (infanterie)bataljons zijn uitgerust met individuele gevechtssystemen (15.000 stuks). Deze systemen combineren een gevechtshelm, een draag- en
bepakkingssysteem, met daarin geïntegreerd
C4I capaciteit en de noodzakelijke energievoorziening, zowel als bescherming en dag/
nacht optronica.

C4I

Kijkend naar het Nederlandse smart vest project heeft SAGEM zich gerealiseerd dat de C4I
en energievoorziening voor de gebruiker kerndelen van het systeem vormen. Met de gedachte om voor smart vest een toekomstgerichte oplossing te bieden, heeft SAGEM
gekozen voor een compact systeem met een
minimum aan kabels en kastjes die afbreuk kunnen doen aan de bewegingsvrijheid en het
draagcomfort van de militair.
Patrick Curlier: ,,Een bewuste keuze. We hebben in de loop der jaren ontdekt dat gebruikersacceptatie de belangrijkste sleutel is tot
succes. Wij zien de radio als een hoofdcomponent van het smart vest waarmee we de huidige en de toekomstige operationele behoeften
kunnen afdekken. We hebben een radio gekozen die geschikt is voor lange afstandsberichtenverkeer, maar ook de mogelijkheid biedt in
een netwerkomgeving (Multi-hop) te kunnen
opereren, voor zowel voice als data. Ons voorstel, een MANET2 Internet Protocol Multiband frequency-hopping Software Defined
Radio, beschikt momenteel over de beste technologie op de markt van militaire radio’s en is
bovendien geschikt om mee te groeien met
toekomstige ontwikkelingen binnen het project Smart Vest.”
Patrick Curlier: ,,De radio heeft een voicebereik van ongeveer 3,5km in vlak terrein en
bij line of site. In geürbaniseerde gebieden,
bossen en in geaccidenteerd terrein daalt het
bereik ietwat onder 1km. Daarnaast is elke
25

SAGEM is voornemens het C4I system inclusief energievoorziening te leveren in drie
configuraties:
Light: voor de individuele soldaat (1,8kg/1,1l voor 48 uur operatie);
Basic: voor de groepscommandant (2,5kg/1,8l voor 48 uur operatie);
Advanced: voor de pelotonscommandant (3kg/2,2l voor 48 uur operatie).

radio uitgerust met GPS, wat Blue Force Tracking (BFT) biedt. Als we het optreden van een
eenheid te voet in ogenschouw nemen, biedt
deze radio robuuste voice en data communicatie met BFT, navigatie support en situational
awareness voor de pelotonscommandant en
groepsleider.
Sagem’s Smart Vest oplossing is onafhankelijk
van de specifieke radio hardware of netwerk
configuratie. De gekozen radio hardware heeft
een grote elektrische tolerantie en het modulaire ontwerp ondersteunt de meeste moderne
digitale interfaces. Het systeem is daarmee
geschikt voor een brede variëteit aan netwerken en ondersteunt de meeste netwerk protocol standaards. Een eventuele nieuwe generatie radio kan probleemloos of met slechts
beperkte effort worden geïntegreerd. Het C4I
en energievoorzieningssysteem is ‘energiebron-agnostisch’, hetgeen inhoudt, dat het
zowel geschikt is voor voeding op basis van
moderne Li-Ion batterij technologie als voor
alternatieve voedingsbronnen, zoals de Elighter, die voor langere inzetperioden een
betere gewichtsbalans heeft.

Overige aspecten smart vest

Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd dat het C4I systeem inclusief de radio
en de bijbehorende energievoorziening de
vaste basis vormt van elke configuratie. Het
draag- en bepakkingsysteem en de ballistische
bescherming zullen daarentegen in verschillende maten, aangepast aan de individuele
gebruiker, worden uitgevoerd. ,,Op basis van
de ervaring opgedaan in het project FÉLIN,
en de expertise en ervaring van NFM zijn wij
overtuigd van een goed acceptatie niveau van
ons concept door de gebruiker ”, aldus Patrick
Curlier.
Over de toekomstbestendigheid van het
SAGEM smart vest, zegt hij: ,,Ik heb al eerder
aangegeven dat de radio mee kan groeien met
toekomstige ontwikkelingen binnen het project Smart Vest, speciaal voor wat betreft de
netwerk-mogelijkheden. V.w.b. BMS hebben
wij gekozen voor het besturingssysteem ANDROID/LINUX. Dit stelt ons en de gebruiker in staat toekomstig benodigde aanpassingen vrij eenvoudig via software-updates aan te
bieden. Wij denken met de aangeboden con-

figuratie een nieuwe standaard te zetten die
ook voor andere landen interessant is, zoals
bijvoorbeeld voor Canada waar nu het ISSP
project loopt, maar ook voor reeds geplande
upgrades van FÉLIN.”

Tot slot

Binnen afzienbare tijd zal naar verwachting
duidelijk zijn welke fabrikant smart vest systemen voor de BENELUX Defensie mag gaan
produceren. Een volgend ijkpunt in het project
Smart Vest.

1 Brief


staatssecretaris van Defensie aan
voorzitter Tweede Kamer van 8 april
2008

2 MANET


(mobiel ad-hoc netwerk) is
een netwerk zonder vaste infrastructuur
dat zichzelf configureert aan de hand
van identificatie van andere netwerkelementen in de omgeving.
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Don’t judge insurgents by the clothes they wear
Major Dennis Zijp
The AJP-3.4.4 Counterinsurgency1 is a thematic doctrinal NATO publication for
the operational commander that conducts operations within a security campaign as
part of a counterinsurgency2. The first version of this publication will be reviewed
and rewritten in the next two years. One of the lessons identified by NATO forces
after more than a decade of experiences obtained in, among other locations, Iraq
and Afghanistan is the change in modi operandi by the insurgents3. One of these
modi operandi is the use of cyber space4.

ABOUT THE AUTHOR

Major Dennis Zijp is staff officer C2 &
C2 Support Systems Junior at the Land
Warfare Centre in Amersfoort. Major
Zijp is also the secretary of the NATO
working group developing the doctrine
publications AJP-3.4.4 Counterinsurgency and ATP-3.4.4.1 Tactical Activities in Counterinsurgency.

General

Insurgents, although frequently portrayed
as poor and uneducated, prove to be very
resourceful, intelligent and capable of developing and adopting capabilities to obtain
their goals. One of these capabilities is the
use of cyber space.

With the reduction in costs of ICT infrastructure and end-user equipment, expansion of the physical, logical and social network on a global scale and the tremendous
possibilities of cyber space, almost everybody in the world can connect to cyber space
and use it to some extend. Insurgents are
known to use cyber space to conduct a full
spectrum of cyber conflict, cyber mobilisation, command and control and psychological operations.

Problem

The main problem concerning cyber in current operations is that operational and tactical commanders aren’t fully situational
aware of the impact the insurgents use of
cyber space can have on their operations and
tactical activities within a security campaign.

This results in not getting the advantage over
the insurgents and an increase of having an
opinion after the facts.
In order to become situational aware the
operational and tactical commanders have
to know what they are dealing with. What
are the cyber capabilities insurgents are
using?

Figure 1: Cyber in counterinsurgency
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Full spectrum of cyber
conflict

Insurgents can use the full spectrum of cyber
conflict to attack governance and security
forces, especially when the governance is
evolving by implementing for example electronic-Governance (e-Governance) to improve communication and information exchange with the population and the
economic sector. Cyber attacks are also possible on coalition forces to disrupt or deny
continuation of the decision making process.
Also cyber crime for example to obtain finances, cyber espionage to obtain critical
information and cyber terrorism to create
fear can be conducted by insurgents.

Cyber mobilisation

Insurgent organisations can use cyber mobilisation to recruit new insurgents and inform or activate followers from all over the
world. This mechanism can create flows of
new insurgents or followers from different
(surrounding) areas to the theatre. In combination with the scoped situational awareness of the operational and tactical commander this can create an increasingly volatile
situation.

Command and control

Insurgent organisations can use cyber space
to command and control their activities.
With cyberspace a large group of insurgents
can be reached who are possible dispersed
over a large area and even across borders.
Issuing orders, exchanging knowledge and
information, providing education and training guidance and even arranging finances
and logistics for insurgent activities are handled via cyber space.

Psychological operations

Psychological operations via cyber space can
be used by insurgents to diminish the coalition home front support to the mission.
This may even result in a growing aversion
against the mission of the counterinsurgency coalition and can create political turbulence in the troop contributing nations. Also
via cyber space influencing the local population is possible, by coercing not to cooperate with security forces and local or national
governance while not opposing the insurgent’s plan.
All four insurgent’s cyber capabilities and
their effects are illustrated, as an example, in
figure 1 Cyber in counterinsurgency. In figure 1 the red arrows are representing the
negative effect on the entities activity, the
green arrows the positive effects and the
orange arrows a mixed effect.

Computer Network
Operations and Electronic
Warfare

what’s next? Operational and tactical commanders should consider creating a proactive
mindset towards reducing the effects of insurgents’ cyber capabilities on security forces, governance, population and home front.
Besides the use of the more traditional capabilities, a combined use of Computer Network Attacks, Computer Network Defence,
Computer Network Exploitation and Electronic Warfare on a strategic, operational and
tactical level can obtain information about,
monitor of, disrupt or even deny the use of
cyber space by insurgents. Thereby communication and information exchange between
security forces, governance, population and
home front will be at least maintained if not
improved.

All in order to win the
‘battle of perception’ and to
keep the ‘force protected’.5

1 The


Netherlands (Land Warfare Centre, department Land Warfare) is custodian of both documents.

2 Counterinsurgency

is the set of political,

economic, social, military, law enforcement, civil and psychological activities
with the aim to defeat insurgency and
address any core grievances (AJP3.4.4).

3 Insurgency


is the actions of an organised, often ideologically motivated,
group or movement that seeks to effect
or prevent political change of a governing authority within a region, focused
on persuading or coercing the population through the use of violence and
subversion (AJP-3.4.4).

4 NATO


Cooperative Cyber Defence
Centre of Excellence (Tallinn, Estonia)
is still working on a definition of cyberspace. For this article the definition of
cyber space is: all entities that are or may
potentially be connected digitally. The
domain includes permanent connections as well as temporary or local connections and in all cases relates in some
way to the data (source code, information, etc.) present in this domain (Royal
Netherlands Ministry of Defence, The
Defence Cyber Strategy, 2012).

5 AJP-3.4.4
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Nog net niet waar gebeurd
Food pairing en de Byting Bullshit Bingo
Architectuur is de discipline om technisch te realiseren waar je organisatie eigenlijk voor bedoeld is. Wat je met je organisatie wilt en wat je kunt bereiken is niet
hetzelfde. Het hangt van veel factoren af.
Als jij meer wilt dan onder je IV motorkap mogelijk is, dan is er sprake van een
capability gap. Als jouw omgeving meer wil dan jouw IV bij kan benen, is er
sprake van een performance gap. De ‘crisis’ bestaat grotendeels uit de combinatie
van deze twee elementen. Onze Westerse IV is organisch gegroeid om content te
ontsluiten met transactie systemen, maar moet wereldwijd concurreren met IV die
in real-time data kan verrijken in wisselende contexten. Dit schreeuwt om nieuwe
beelden en een culinaire reis door de moderne organisatiefilosofie.

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.

Met je eten spelen

Sommige mensen eten gerechten. Andere
mensen eten ‘calorieën’. Feitelijk eten ze
hetzelfde. Alleen, ‘gerechten’ klinkt stukken
lekkerder en over ‘calorieën’ moet je nadenken.
‘Calorieën’ tellen ook op. Het maakt niet
uit wat je eet … er zitten meestal wel calorieën in. Best ontluisterend, als je je realiseert
dat jij bent wat je eet: stukjes Lego die ooit
op je bord lagen. Data. Als je je echter rekenschap geeft dat voedsel bestaat uit bestanddelen die je als data objecten kunt combineren, dan kun je gerechten ook verfijnen,
waardoor je nieuwe doelgroepen kunt aanspreken.
Alle technologie is in principe politiek: zij is
niet neutraal, maar wordt gecreëerd binnen
specifieke sociale contexten ten behoeve van
specifieke belangen (the medium is the message).
Je kunt daarom leren spelen met smaken die
je met een bedoeling kunt hergebruiken en
combineren.

Haring met slagroom smaakt dan weer voor
geen meter, maar schorseneer met litchi
combineert prima en beter dan met kumquat, maar het kan allebei wel. Er zijn dus
ook ‘second-best’ combinaties.
Flexibele architectuur.
Je kunt ingrediënten ook anders inzetten dan
verwacht. Zo kun je uitstekend koken met
bier of whisky.
Of je vervangt een traditie ‘die nu eenmaal
zo hoort’ door iets waar je niet zo snel aan
zou denken.
Waarom geen passievrucht bij oesters, in
plaats van citroen? Ik bedoel, het is allebei
zuur. Ingrediënten verhouden zich in dit
spel tot elkaar als kleuren in een kleurenwaaier bij de schilder.
Eenmaal begonnen, wordt food pairing

steeds leuker: probeer eens appeltaart met
Parmezaanse kaas!
Het geheim van ‘food pairing’ is ‘architectuur’: het rekenschap geven van herbruikbare componenten.
Bij ‘food pairing’ gaan we naast complementaire chemische elementen echter ook uit
van concepten als ‘mondgevoel’ en ‘complexiteit’. Hoe voelt een gerecht in je mond?
Hoe vallen smaken uiteen?

Enterprise Architectuur

Het combineren van smaken vereist veel
meer dan het combineren van twee of meer

Architectuur artefacten.
Je komt dan tot verrassende smaakoplossingen als lam met pastinaak, conference peer,
vanille en chocolade; gerookte zalm, met
mossel, alg en schorseneer of wafel, pindakaas, abrikoos en basilicum.
30
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ingrediënten. Het gaat om het samenspel
van het afwegen van hoeveelheden, kwaliteit, balans en volgorde. Het gaat om timing,
materiaal, aandacht, ervaring en entourage.
Zelfs als alles klopt in de pan, zal een restauranthouder de visie moeten hebben hoe hij
maatschappelijke trends vangt in zijn business model. Er zijn van die klassiekers waar
je niet aan moet komen als Pizza Margherita en Dame Blanche.
Sommige combinaties zijn zelfs ‘brand’bepalend: appelmoes met rode kers en hamburger mèt of zonder uienringen?
Architectuur is ondernemerschap!
Niet zelden betekent een nieuwe interpretatie ook een nieuwe organisatie.
Architectuur is een discipline én een kunst
en je komt er niet door specialisten in één
kamer te zetten. Losse ingrediënten vervloeien niet automatisch tot iets eetbaars.
Het is niet voor niets dat er wedstrijden zijn
voor het maken van de perfecte cassoullette.
Het geheim van Le Chef is een totaalpakket:
Enterprise Architectuur.
Een geïnspireerd samenspel van één handje
hersenpannen, een snuifje inspiratie, de herhaalbare aanpak, een wolkje creativiteit en
kwistig gesprenkelde bloed, zweet, tranen.
Maar dan kan er ook echt iets gebeuren.
Nieuwe gerechten. Creative destruction die
aanhaakt bij de geest van de tijd.
Weg met oude zekerheden: zuurvlees, klarijt, balkenbrij en maumenee … Het is vaker
gebeurd.

Het zap menu

Sociale media, immigratie en toerisme transformeerden ons menu, maar hoe vang je de
effecten van ad-hoc collaboratie, AR/VR
processimulatie en het Internet der Dingen
in onze organisaties?
Als toegevoegde waarde moet worden geleverd en je kent alle benodigde variabelen,
kun je een eenduidige organisatie opzetten.
Binnen die organisatie kun je vervolgens
afspraken maken om schaarse resources zo
efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.
Arme mensen eten écht de hele kip.
Strakke afspraken leiden haast als vanzelf tot
hiërarchische lijnen tussen denkers en doeners. Genetwerkte sociale media kunnen
echter alles voor iedereen en iedereen voor
elkaar ontsluiten.
Dit betekent niet het einde van hiërarchie of
structuur, maar faciliteert wel ongekend
flexibele hiërarchieën en structuren die meer
draaien om verdiend gezag op basis van concreet geleverde en door de gemeenschap
onderkende toegevoegde waarde, dan om
traditioneel gezag en ambtsketens.
Leiderschap wordt ‘gedistribueerd’, in
plaats van ‘geconcentreerd’.
Met netwerkwerktechnologie kwam het par-
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ticipatieve management. Je kunt nu wereldwijd vrijwel alles met alles combineren en
iedereen is de baas. Daarbij hoort een ander
begrippenkader.
‘Xerocatie’ is zo’n begrip: oorspronkelijk
bedoeld om de politieke invloed te beschrijven die verkregen kan worden met de distributie van gekopieerde foldertjes, maar
inmiddels het concept van de copy cat in de
fysieke wereld. Het is prima mogelijk om
een kunstobject uit een museum te halen,
in een 3D scanner te vertalen naar een digitaal bestand en dat wereldwijd op honderden
printers tegelijk uit te printen. Doe dat met
de reserve onderdelen van vliegtuigmotoren
en je hebt een interessant logistiek- en kwaliteitsvraagstuk. Xerocratie als uiting van
glocalisering: de trend dat mensen fysieke
zaken lokaal produceren, maar de informatie
erover wereldwijd delen.
Xerocratie vraagt om nieuwe machthebbers,
die niet langer samenwerken in een democratie, maar in een adhocratie: autoriteit gaat
niet meer naar managers, maar naar doeners
die zaken gedaan krijgen.
Het is onformaliseerbare autoriteit die nooit
legitiem zal zijn. Het is een cryptohiërarchie.
In een tijd dat media schreeuwen om privacy verlies, blijkt juist in open netwerken
de werkelijke macht te liggen bij de harde
kern van elite insiders die in een gedistribueerd netwerk hun autoriteit haalt uit superieure expertise, inzicht en het vermogen
onzichtbaar te blijven. Anonymus.
Aangezien zij geen formele hiërarchie vormen, kun je hen ook nergens verantwoordelijk voor stellen. Het is daarom een kwestie van tijd voor de markt noodgedwongen
een internetbrede identiteit-verificatielaag
in bouwt waarbij geen mens, geen machine,
geen organisatie en geen data object zonder
meer vertrouwd wordt. End-2-end security
standaarden als ISO 29115 gaan die kant al
op.
ISO/IEC 29115:2013 provides a framework for managing entity authentication
assurance in a given context. In particular, it:
- specifies four levels of entity authentication assurance;
-
specifies criteria and guidelines for
achieving each of the four levels of entity authentication assurance;
- provides guidance for mapping other
authentication assurance schemes to
the four LoAs;
- provides guidance for exchanging the
results of authentication that are based
on the four LoAs; and
- provides guidance concerning controls
that should be used to mitigate authentication threats.

Er heerst namelijk een spanning tussen jezelf
onvindbaar houden en de noodzaak voor
mensen om toch een vorm van ‘trust’ te hebben om voorspelbaarheid in transacties te
kunnen behouden.
Als iets besteld wordt, wil de verkoper weten
dat hij betaald wordt en de koper dat hij
geleverd krijgt.
Het is de zekerheid die de consument zoekt
dat zijn foodpairing niet tot iets smerigs leidt.
Meng room met een zuur (bijvoorbeeld
koolzuur) en het gaat schiften of klonteren:
baileys en tonic.
Spoof de tijdklok van een internationale
banktransactie en er ontstaat een zwart witwas gat.
Een van de opkomende tussenvormen van
identiteit is pseudonimiteit: het continuüm
van onherleidbaarheid waarbij actoren bijvoorbeeld niet met hun eigen naam, maar
wel met een eigen IP adres bekend willen
staan, of waarbij reputatie gemeten wordt,
in plaats van identiteit.
Voorbeelden van pseudonimiteit kun je vinden op marktplaats platforms en in de ‘likes’
van Facebook.
Het is interessant in hoeverre je de pseudonimiteit van de massa kan gebruiken om het
individu te identificeren: vertel mij wie u
liked en ik vertel u wie u bent. Big Data gaat
niet meer weg.
Als we weten ‘met wie’ we praten, willen we
ook weten ‘waarover’ we praten en kunnen
vinden wat we zoeken. Dit is het opkomende domein van de ‘folksonomie’: het categoriseren van betekenis door gebruikers
voor gebruikers. Folksonomie is een samenvoeging van taxonomie en ‘folk’ en vormt
de motor achter de exploderende categorisering, tagging en filtering van data objecten.
Het resultaat vindt je in onze wikipedia’s,
urbandictionaries, fotoboeken en data verfijning die de massa vervolgens de zittende
overheden en media magnaten kwalijk
neemt om te data-mijnen.
Samenwerking tussen ‘gelijken’, foodpairing met data, verandert organisatievormen
in hoog tempo met gevolgen voor bestaande verantwoordelijkheden, jurisdictie, databeheer, identiteit management, geschiedschrijving en archivering, compliancy
monitoring en schaalbaarheid ... allemaal
onderwerpen die vooralsnog door verschillende disciplines worden behandeld, maar
zelden eenduidig.
Het is aan Enterprise Architecten (EA) om
conceptueel grip te krijgen op deze materie,
zoals chefs als Ferran Adrià in zijn restaurant
El Bulli ongekende waarde creëerde uit
voedsel.
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TRAININGSCOMPENDIUM VERBINDINGSDIENST
Kapitein S.C. Stindt, School Verbindingsdienst
De landmacht stelt militaire eenheden taakgericht gereed voor inzet. Hiertoe is een
zogenaamd trainingscompendium ingericht. In dit trainingscompendium staan de
generieke taken van alle landmachteenheden uitgewerkt in specifieke taakbladen.
Het bevat ook taken met taakbladen voor de eenheden van de verbindingsdienst.
De taakbladen sommen de omstandigheden op waaronder de taak uitgevoerd
wordt. Daarnaast benoemen ze eisen waaraan de taakuitvoering voldoen moet.
Verder leggen ze relaties met brondocumenten, andere taken en trainingen. Deze
relaties geven kansen aan om taken integraal te trainen.
De School Verbindingsdienst levert aan de landmacht expertise om voor de verbindingsdienst het trainingscompendium in te richten. Daarbij wordt een nauwe
samenwerking met de verbindingsdiensteenheden nagestreefd. Dit artikel poogt
inzage te geven in dit trainingscompendium. In de navolgende paragraven zal ik
de taken en enkele taakbladen van de verbindingsdienst toelichten. Daarbij hanteer ik de taken en taakbladen zoals deze ten tijde van schrijven van dit artikel
zijn ingediend door de School Verbindingsdienst. Tot slot zal ik kort ingaan op
‘the way ahead’.

TAKEN VERBINDINGSDIENST

Het trainingscompendium verdeelt taken
over zes niveaus. De niveaus geven de grootte van de eenheden aan die de taken uitvoeren. De taken van de verbindingsdiensteenheden zijn terug te vinden onder niveau twee
en drie, oftewel ze worden uitgevoerd door
eenheden van groeps- of pelotonsgrootte.
Op basis van deze indeling hebben de toebedeelde taken een uniek nummer. Dit nummer is relevant wanneer de relatie gelegd
wordt met andere taken en met gerelateerde
trainingen. Sommige taken komen terug
binnen beide niveaus. De taken zijn gekoppeld aan bepaalde types verbindingsdiensteenheden. Figuur 1 geeft de takenlijst van
de verbindingsdienst weer.
Om te kunnen sturen bepaalt de landmacht
een beheersingsniveau per taak en per type
eenheid. Daartoe zijn er vier gradaties gekozen: ‘niet’, ‘low’, ‘medium’ en ‘high’. Op

basis van plannen en aanwijzingen van hoger
af en overige factoren van invloed bepaalt
de landmacht welke taken te trainen en in
welke mate deze te beheersen.
De omstandigheden waaronder de taak uitgevoerd moet worden zijn gegradeerd in lijn
met het beheersingsniveau. Dit betekent dat
een eenheid niet getraind is voor omstandigheden van een hoger beheersingsniveau.
De kosten voor het gereed stellen van een
eenheid voor een beheersingsniveau stijgen
ook mee met het niveau, omdat zwaardere
omstandigheden een grotere trainingsinvestering kosten.
De gradaties stellen de landmacht tevens in
staat een getrapte trainingsopbouw toe te
passen.

eenheden taakgericht te sturen. Daarmee
zijn kosten, trainingsrisico’s en trainingsopbouw inzichtelijk en generiek beheersbaar.
Figuur 2 geeft dit schematisch weer.

Figuur 2 Relatie beheersingsniveaus met
trainingsopbouw en trainingsrisico’s

De taken van de verbindingsdiensteenheden
staan op één na allemaal voor alle types eenheden op ‘high’. Hiermee stellen eenheden
die dat beheersingsniveau behalen zich gereed voor de zwaarste omstandigheden
waaronder staven optreden.
De taak ‘Het adviseren over informatievoorziening’ (nummer 3.vbd.002) is voor een
commandovoering ondersteunend modulepeloton op ‘medium’ gezet. De zwaarste
omstandigheden zijn hierbij niet het uitgangspunt.
Figuur 3 geeft schematisch grofweg weer
hoe taken en beheersingsniveaus terug
komen in het trainingscompendium.
Bij toekomstige verbeterslagen hebben het
bepalen van de eenheidstaken en het bepalen
van de beheersingsniveaus de focus.

Het trainingscompendium stelt de landmacht dus in staat het gereed stellen van

Figuur 3 Taken met beheersingsniveau per type
verbindingsdiensteenheid (de cijfers corresponderen
Figuur 1 Takenlijst verbindingsdienst
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met die achter de eenheden uit figuur 1)
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TAAKBLADEN

Om een trainingstraject voor een taak op te
bouwen behoeft een eenheid informatie over
omstandigheden en eisen om op te richten.
Elke taak uit het trainingscompendium is
toegelicht in een taakblad. Het blad geeft
een richtpunt op basis waarvan eenheden
trainingstrajecten uitstippelen. De operationele omstandigheden waaronder de taak
beheerst wordt bestaat uit verschillende onderwerpen: organisatie, algemene omgeving, tegenwerkende strijdkrachten & partijen, informatie en klimaat. Bij elk onderwerp
dient naar voren te komen onder welke
omstandigheden de taak uitgevoerd dient te
worden. Deze omstandigheden simuleert de
verbindingsdienst dan tijdens trainingen.
Idealiter vinden eenheden per beheersingsniveau de omstandigheden terug op het
taakblad. Bij de taken van de verbindingsdienst is dit echter nog niet het geval. Met
name het bepalen van de getrapte opbouw
van de omstandigheden vereist nog onderzoek.
Het taakblad geeft op hoofdlijnen weer aan
welke operationele eisen minimaal voldaan
wordt als de taak beheerst wordt. Deze eisen
zijn idealiter een samenvattende lijst die uitgangsituatie, activiteit en resultaat beschrijven. Bij de taken van de verbindingsdienst
beperkt dit zich nog tot een procesmatige

aanwijzing om de taak conform bepaalde
stappen uit brondocumenten te doorlopen.
De focus bij verbeterslagen ligt dan ook op
het scherper formuleren van deze eisen.
De overige informatie op het taakblad behelst met name de relatie met brondocumenten, overige taken en trainingen. Bij
verbeterslagen ligt de focus daarbij op het
kritischer benoemen van essentiële brondocumenten of delen daarvan. De relaties met
andere taken zijn gebaseerd op het feit dat
alle taken uit het compendium informatievoorziening bevatten. De focus ligt bij verbeterslagen in dit geval op het nuanceren
dan wel specificeren van dergelijke relaties.
Tot slot verwijst het taakblad naar gerelateerde trainingen, de zogeheten Training
Support Packages (TSP). Deze staan aan de
vooravond van de ontwikkeling en het verwijzen ernaar verbetert in de pas met die
ontwikkeling. Uiteindelijk heeft het trainen
naar een beheersingsniveau van een taak een
financieel prijskaartje. Daarmee vormen de
beheersingsniveaus ook voor de verbindingsdienst de financiële regelknoppen van
de landmacht om het gereed stellen te beheersen. Figuur 4 geeft een voorbeeld weer
van een taakblad.

SLOTWOORD

verbindingsdienst te bekijken tracht dit artikel inzage te geven in waar het wapen op
dat gebied staat. Hopelijk is duidelijk dat er
een basis ligt om het gereed stellen van verbindingsdiensteenheden op te richten.
Daarnaast dat duidelijk is dat er nog een
aantal grondige verbeterslagen aanzienlijke
aandacht vereisen.
De School Verbindingsdienst heeft de opdracht om het verbeteren van het trainingscompendium tot stand te laten komen, te
coördineren en te begeleiden. Een goede
samenwerking binnen de verbindingsdienst
is daarvoor een essentiële randvoorwaarde.
Gezien de relaties met andere taken is ook
een goede samenwerking met de andere wapens en dienstvakken essentieel. Een centrale rol van de School Verbindingsdienst is
echter bij verre niet genoeg.
De officieren van de Verbindingsdienst dienen in de eerste plaats zelf proactief en volhardend het trainingscompendium te agenderen, wat tenslotte de grondslag voor het
taakgericht gereed stellen van verbindingsdiensteenheden verwoord. Immers: hoe
beter het trainingscompendium, hoe beter
de gereedstelling.

Door twee fundamentele onderdelen van het
trainingscompendium door de bril van de

Figuur 4 Taakblad van taak 2.vbd.001 Het ondersteunen van informatievoorziening
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The United States Army Sergeants Major Academy
“Educating Todays’ Leaders for Tommorow”
Aoo Remko J. Weijts, USASMA
Faculty Advisor Department of Joint, Interagency,
Intergovernmental and Multinational / El Paso, TX, USA
“The choice of non-commissioned officers is of the greatest importance: The order
and discipline depends so much upon their behaviors, that too much care cannot
be taken to trust but those who by their merit and good conduct are entitled to
it. Honesty, sobriety and a remarkable attention to every point of duty, with a
neatness to their dress are indispensable requisites; a spirit to command respect and
obedience from the men, an expertness in performing every part of the exercise,
and an ability to teach it, are absolutely necessary nor can a sergeant or corporal
be said to be qualified who does not write and read in a tolerable manner.”
Baron Von Steuben,
The Regulation for the Order of Discipline of Troops of the United States, 1779.
De United States Army Sergeants Major
Academy (USASMA) is gevestigd op Fort
Bliss, Texas. Fort Bliss is een Amerikaanse
legerbasis in de staten Texas en New Mexico. Met een gebied van ongeveer 4400 km2
is het op de White Sands Missile Range na,
de grootste basis van de US Army en beschikt
het over het grootste oefenterrein (ruim
4000 km2) van de Verenigde Staten. Een
groot deel van de basis ligt in El Paso County, Texas. Boven Fort Bliss ligt een virtuele
No Flight Zone van ongeveer 3900 km2.
Dit luchtruim wordt gebruikt voor raket- en
artillerietrainingen en testen. De basis, het
oefenterrein en de White Sands Missile
Range samen bestrijken zo’n 12.700 km2
grondoppervlakte. Dat is ongeveer net zo
groot als de provincies Friesland, Groningen, Drente, Overijssel en een groot deel
van Flevoland samen. Het fort is vernoemd
naar William Wallace Smith Bliss, een befaamde Amerikaanse militair tijdens de
Mexican-American War (1846-1848).

Fort Bliss is de thuisbasis van de 1st Armored
Division, die na 40 jaar in Duitsland te hebben gelegen in 2011 terugkeerde naar Amerikaanse grond. In totaal werken er ongeveer
90.000 mensen op Fort Bliss.
Samen met Biggs Army Airfield is het eveneens de thuisbasis van:
- 32nd Army Air and Missile Command
- 11th ADA Bde
- Bgd Modernization Command
- JTF North
- 93rd Military Police Bn
- Mobilization and Deployment Bde
- USMC deten
- National Guard squadron
De USASMA wordt door zowel militaire als
civiele organisaties als academische onderwijsinstelling beschouwd en de Sergeants
Major Course (SMC) geldt als een van de
beste onderofficiersopleidingen ter wereld.
‘Class 63’, het afgelopen academische jaar,
telde ongeveer 680 studenten waaronder 41

Aoo Remko Weijts
1989
KMS
1991-1998	Diverse functies bij
41 en 108
Verbindingsbataljon
en NATCO Telematica
1998-2000 Sie S6 43 Mechbrig
2000-2006	Diverse functies bij 44
Painfbat RIJWF,
waaronder C-C2
Ondersteuningsgroep
2006-2008	13 Infbat Luchtmobiel
RSPB (Air Assault),
C-C2
Ondersteuningsgroep
2008-2011	Ststcie 11 Lucht
mobiele Brigade
(Air Assault),
plaatsvervangend 		
pelotonscommandant
van het Verbindings
peloton.
2011-2012	Compagniesadjudant
102 EOVcie
2012-2013	Student USASMA,
Class 63
Heden	Faculty Advisor
USASMA, Department
of Joint, Interagency,
ntergovernmental and
Multinational
internationale studenten uit 32 verschillende landen. De 10 maanden durende opleiding is voor de Amerikaanse onderofficier
de belangrijkste cursus in zijn loopbaan en
leidt veelal tot promotie tot de hoogste onderofficiersrang, Sergeant Major. Slechts 1
procent van het Amerikaanse onderofficieren wordt geselecteerd voor het volgen van
deze opleiding. De Amerikaanse studenten
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Mission
To develop agile and adaptive noncommissioned officers and enlisted Soldiers
through professional military education
opportunities that meet the challenges of
unified land operations in an era of persistent conflict.

Vision

zijn hoofdzakelijk van de Army, maar ook
Airforce, Marine Corps en Coastguard sturen onderofficieren naar deze opleiding. De
USASMA is de enige onderwijsinstelling
voor senior onderofficieren ter wereld, waar
de kwaliteit wordt beoordeeld door het
eigen onderofficierskorps. De commandant
van de Academy is een ‘three star level’ Command Sergeant Major (stafadjudant) vergelijkbaar met een legerkorpsadjudant. Tevens
is de USASMA een onderdeel van TRADOC
(Training and Doctrine Command), het
Amerikaanse OTCO.
Alle instructeurs (Faculty Advisors) hebben
de rang van Sergeant Major, of het equivalent van deze rang wanneer ze van de Airforce of Navy komen. Dankzij het Military
Personnel Exchange Program (MPEP) heeft
de Academy ook buitenlandse Faculty Advisors in huis. Naast Nederland leveren Australië, Brazilië, Canada, Duitsland en Singapore een exchange instructor, allen in de
rang die gelijk staat aan de Sergeant Major.
In principe worden alle instructeurs ondersteund door een associate proffesor (AP).
Deze AP’s zijn gepensioneerde (Command)
Sergeants Major van zowel Army als Airforce en Navy. De militaire instructeur is ‘in
charge’ en wordt ook wel Small Group advisor (SGA) genoemd.
Het curriculum is in 2009 drastisch aangepast
en de basis bevat nu dezelfde elementen als
die van de Intermediate Level Education, de
Amerikaanse majoorsopleiding. Ook onderwerpen van het Combined Joint Staff College (CJSC) zijn opgenomen in de opleiding.
De reden hiervoor is simpel: als van een senior onderofficier wordt verwacht dat hij of
zij de commandant van kwalitatief goed advies voorziet, dient hij of zij hiervoor minimaal
dezelfde kennis en kunde in huis te hebben.

Verschillen

De Amerikaanse onderofficiersopleiding ziet
er geheel anders uit dan de Nederlandse.
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Waar men bij ons kan kiezen voor een carrière als onderofficier, begint men in de US
onderaan de ladder. De “Enlisted” rangen
lopen van E-1 tot en met E-9, waar E-1
staat voor Private en E-9 voor Sergeant
Major. De E-4 (Specialist of Corporal) is
de laagste onderofficiersrang. Afhankelijk
van de genoten vooropleiding kan men na
de basistraining een aantal rangen overslaan, echter, dit kan alleen tot en met E-4.
Voor promotie tot de naasthogere rang
wordt gekeken naar Time in Service en Time
in Grade (TIS en TIG). Ook wordt gekeken
naar gevolgde opleidingen en de opgemaakte beoordelingen.
De US Army kent de volgende onderofficiersrangen: Sergeant (E-5), Staff Sergeant
(E-6), Sergeant First Class (E-7), Master
Sergeant of First Sergeant (E-9) en de Sergeant Major (E-9). De First Sergeant is qua
taak en positie te vergelijken met onze compagniessergeant-majoor. Er is geen aparte
paygrade voor de Command Sergeant
Major, deze is net als de Sergeant Major E-9.
Het verschil in salaris tussen de E-8 en E-9
is echter significant en kan oplopen tot bijna
1000 USD per maand.
Naast de verschillen in rang zijn ook de opleidingen geheel anders. Waar wij de Primaire- en Secundaire Vorming (PV en SV),
de Cursus Bijscholing Onderofficieren
(CBO) en de Tertiaire Vorming (TV) voor
stafadjudanten kennen, ziet de US Army
Non Commisioned Officer Education System (NCOES) er iets anders uit.
De eerste cursus die zich richt op het leiden
van soldaten is de Warrior Leader Course
(WLC). De opleiding duurt één maand en
traint de cursist in de Fundamentals of Leadership. Na WLC komt de Advanced Leader
Course (ALC). Deze cursus is bedoeld voor
de Staff Sergeant en bestaat uit een algemene computer based cursus van 90 dagen,
gevolgd door een wapen- en dienstvakafhankelijke cursus, beide gericht op het functioneren als een Staff Sergeant.

USASMA is acknowledged by military
and civilian organizations as the premiere noncommissioned officer education
institution in the world. This is a result
of our innovation, agility, and forwardlooking approach to leader development
and education. USASMA is a higher-level
learning institution of academic excellence supported by a world class staff,
faculty and curriculum. We are committed to producing the right Soldier with
the right skills at the right time in support
of the Army and a nation at war.

More about USASMA
The U.S. Army Sergeants Major Academy was founded in July 1972, and
graduated its first students in 1973. Since
that time, USASMA has graduated more
than 120,000 Soldiers from various Noncommissioned Officer Education System
courses, and continually adapts to meet
the needs of our nation’s defense. The
Academy is headed by a three-star level
nominative command sergeant major
and is supported by a world-class staff
and academic faculty. USASMA creates
all curricula for each level of the NCOES,
and plays a key role in the education of
all enlisted leaders from corporal to command sergeant major in the active Army,
Army Reserve and Army National Guard.
More than 90% of Sergeants Major
Course students graduate with a college
degree. USASMA also trains NCOs of
our sister services and global allies.
(Bron: https://usasma.bliss.army.
mil/article.asp?id=37)
De volgende cursus binnen de NCOES is de
Senior Leader Course (SLC). Ook dit is een
wapen- of dienstvak ahankelijke cursus, gericht op het leiden van eenheden van pelotons- en zelfs compagniesgrootte. Vervolgens
is er de First Sergeants Course (FSC). Deze
cursus richt zich geheel op het functioneren
als First Sergeant binnen een compagnie, batterij of troop. De ultieme cursus binnen het
NCOES is de Sergeants Major Course
(SMC). Deze 10 maanden lange opleiding
bereidt onderofficieren voor op het functioneren binnen de allerhoogste levels van de
U.S. Army en het Department of Defense.
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Nederlandse Onderofficieren op de USASMA
Class

Naam

Graduation
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40
41
43
46
47
48
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
63
63
64
64

Willem Tanis
Jos Verboeket
Ronald Clarkson
Arie Zwingelaar
Jan van Leeuwen
Paul van Oosterhout
Ton Klaessen
André Odenkirchen
Rudi Meijering
Frans Frederix
Johan Breukelman
Hessel Faber
Kees van Overveld
Eef Hendrikx
Jan van Triest
Ad Koevoets
Theo Koenen
René van Boxtel
Paul Kerkhofs
Alfredo Leenderts
Arnoldus Bos
Cornelis Bak
Rink Post
Patrick Slagers
Peter Diepens
John Versaevel
Rico Mesman
Johannes Swinkels
Jan Haans
Dolf Massop
Johan Schers
Remko Weijts
Peter van Esch
Erwin van Veghel
Hielke Kootstra

1991
2006
1993
1993
1994
1996
1997
1998
1999
2011
2000
2000		
2001
2001
2002
2002		
2003		
2003
2004
2004		
2005		
2006		
2006
2007		
NG
2008		
2009		
2009
2010		
2010
2011		
2011
2012
2013		
2013
Huidige student
Huidige student

De Amerikaanse onderofficier heeft enorm
veel verantwoordelijkheden. Zo is hij verantwoordelijk voor zijn ondergeschikten, zowel
tijdens als buiten de dienst. In feite kennen
de Amerikanen het begrip ‘buiten de dienst’
niet; zij hebben écht een 24/7 mentaliteit.
Indien een ondergeschikte of zijn gezin in
de problemen raakt wordt de direct leidinggevende hier deels verantwoordelijk voor
gehouden. Het is dus heel normaal dat een
sergeant zijn soldaten helpt met het huishoudboekje, het afsluiten van een lening of
zelfs het opvoeden van de kinderen. Hij moet
er alles aan doen om ervoor te zorgen dat
zijn discipelen zich correct gedragen en niet
in de problemen raken, zowel op en tijdens
het werk als in de privésfeer.
In het Amerikaanse leger is het dus ondenkbaar dat een leidinggevende een vriendschappelijke band opbouwd met zijn ondergeschikten of militairen lager in rang. Dit
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Hall of Fame

Remarks

Instructor

Instructor
Instructor

Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor
Instructor

luk voor waarbij het voertuig van de student
niet veilig bleek te zijn geweest, dan wordt
de SGA hierover aan de tand gevoeld. Voor
ons Nederlandse leger is deze diepgaande
verantwoordelijkheid onvoorstelbaar.
Een ander groot verschil tussen de Nederlandse en Amerikaanse onderofficier is het
werkniveau. Tegen de tijd dat de Nederlandse onderofficier adjudant wordt heeft hij
of zij (uitzonderingen daargelaten) waarschijnlijk al op brigade of vergelijkbaar niveau
gefunctioneerd. Door de bank genomen is
de Amerikaanse collega tot het moment dat
hij of zij naar de USASMA gaat bezig op het
uitvoerende niveau en heeft geen idee wat
er op het hogere of zelfs bestuurlijke niveau
afspeelt. Tijdens de SMC wordt hij of zij
veelal voor het eerst samengevoegd met collega’s van een ander wapen of dienstvak om
vervolgens in een Adult Learning Environment blootgesteld te worden aan het discusseren over uiteenlopende onderwerpen als
Force Management, Joint Operation Planning Process en budgetten.
Pas als de rang van Sergeant Major bereikt
is zal de Amerikaanse militair zich in de
breedte gaan ontwikkelen. Helaas zijn de
meeste studenten tegen deze tijd al bezig
met het focussen op het leven na het leger;
velen zullen binnen 5 jaar met pensioen gaan
en een baan in de civiele sector zoeken.
Slechts enkelen zullen doorstromen naar de
rang van Command Sergeant Major en daadwerkelijk hun expertise kunnen gebruiken in
het adviseren van commandanten.

De opleiding
Instructor

zou de hiërarchie verstoren en de autoriteit
van de leidinggevende onderuit halen. Dit is
zelfs zichtbaar in de ‘housing area’ op de
basis. Weliswaar wordt er verschil gemaakt
in Junior- en Senior Enlisted en Officer
housing; maar een E-7 die naast een E-9
woont zal waarschijnlijk nooit samen een
biertje drinken en gezellig barbequen, ook
al zijn ze beiden van verschillende eenheden.
Die verantwoordelijkheid gaat zelfs door op
de Academy. De SGA is verantwoordelijk
voor zijn studenten. Elke vrijdagmiddag
wordt er een safety brief gehouden waarin
de SGA vertelt dat de studenten vooral niet
in de problemen moeten raken. Een ander
voorbeeld is de student die tijdens een lang
weekend of vakantieperiode met zijn auto
op pad wil. Zijn voertuig dient dan eerst gecontroleerd te worden door de SGA. Dit lijkt
voor de internationale student behoorlijk
betuttelend maar als de SGA deze controle
nalaat en er doet zich onverhoopt een onge-

De 10 maanden durende opleiding is in vijf
departementen verdeeld. Elk departement
duurt ongeveer 2 maanden en deze periode
wordt een semester genoemd. De departementen zijn:
- DFM, Department of Force Management
- DJIIM, Department of Joint, Interagency,
Intergovernmental and Multinational
- DAO, Department of Army Operations
- DMH, Department of Military History
- DCL, Department of Command Leadership
Bij de start van de opleiding worden de studenten verdeeld over de departementen en
verplaatsen na 2 maanden naar het volgende
departement, totdat alle vijf zijn gedaan. Een
klas bestaat uit 16 studenten; 15 Amerikanen
en 1 internationaal. De eerste klas waarin de
studenten belanden wordt core room genoemd. De SGA van deze klas blijft gedurende de hele opleiding verantwoordelijk
voor de begeleiding van deze studenten, ook
als ze in een ander departement zitten. De
core room heeft één keer per week gezamelijk Physical training (PT). Elke keer als een
departement afgerond is komen de studenten twee dagen terug naar hun core room
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en SGA, om de nodige administratie bij te
werken. Internationale studenten krijgen bij
aanvang van de cursus een Academic Sponsor
toegewezen; een Amerikaanse student die
hen helpt bij het begrijpen van het Amerikaanse vak-jargon. Deze sponsor blijft gedurende de gehele cursus aan de international
gekoppeld. Bij de overgang naar het volgende semester verandert de samenstelling
van de klas, de studenten hebben steeds
nieuwe medestudenten om zich heen.
Elk departement kent examens, sommige
zelfs twee. Enkele departementen kennen
naast de examens ook nog het schrijven van
essays, die uiteraard ook beoordeeld worden.
Naast vakkennis wordt ook participatie, presentatie, mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en leiderschap beoordeeld.

Selectie voor USASMA

In het verleden werden de posities voor het
studeren en lesgeven aan deze Academy via
een INFOOP bekend gesteld. Sinds 2011
zijn deze functies echter alleen voorbestemd
voor de geselecteerde onderoffieren in het
Management Development programma
(MD). In mijn geval (2011) zocht men naar
een sergeant-majoor voor één jaar en een
adjudant voor drie jaar. Na het succesvol afronden van de opleiding zou de adjudant
nog twee jaar (voorheen was dit één jaar) als
Faculty Advisor op de USASMA blijven.
Daar er slechts één sergeant-majoor had gereageerd en P&O behoefte had aan keuze
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kwamen de geopteerde adjudanten ook in
aanmerking voor enkel het studentenjaar. Na
een geweldige voorlichting van de zojuist
teruggekeerde instructeur en zijn echtgenote (Aooi Rico en Marion Mesman) hebben
wij met het gezin besloten de sollicitatie voort
te zetten. Na het schrijven van een motivatiebrief aan de landmachtadjudant André
Odenkirchen en een persoonlijk gesprek met
hem kwam op 9 december 2011 het verlossende telefoontje: “Jullie gaan voor drie jaar
naar de States.” Mijn mede-student was eveneens adjudant. De aanwijzing was het startsein voor een drukke periode van voorbereidingen. Vervolgens zijn we op 18 mei 2012
vertrokken naar El Paso, Texas, USA.

Leven in de States

Wij wonen op Fort Bliss zelf, recht tegenover
de Academy. Ik ga voor het eerst in mijn
leven lopend naar het werk en kom tussen
de middag thuis om te eten, dat was voor
zowel mijn vrouw Francisca als mijzelf erg
wennen maar tegelijkertijd ook heel fijn.
Drie jaar lang geen oefening of uitzending
maar prime time met het gezin. Onze kinderen (16 en 11) gaan naar een Amerikaanse school, buiten de basis. Beiden doen het
erg goed en hebben het prima naar hun zin.
De taal is geen barriere, sterker, op dit moment hebben ze meer moeite met de Nederlanse lessen via Edufax (instantie de de
Nederlandse taal van uitgezonden kinderen
op peil houdt) dan met de Engelse taal. Francisca heeft hier geen werk maar zij zet zich

vrijwillig in voor het welzijn van de internationale echtgenotes. Zo ondersteunt ze
onder andere de lessen English as a Second
Language en de Spouse Leadership Development Course. Onze vrije tijd spenderen
we aan het verkennen van dit prachtige land.
Daar zullen we voorlopig nog wel even mee
bezig zijn want alleen Texas is al bijna 16
keer groter dan ons eigen Nederland. Ook
op de basis zelf is er meer dan voldoende te
doen. De Freedom Crossing is het grootste
en nieuwste winkelcentrum ooit op een
Amerikaanse basis gebouwd en naast shoppen kun je bijna alles wat je buiten de basis
ook kunt. Feitelijk hoef je de basis niet af.
Een ander voordeel is dat het hier altijd mooi
weer is!
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KPN CRITICAL COMMUNICATIONS
‘De taal van de klant is onze leidraad’
Vrij recent is in het nieuws dat in de Rotterdamse haven de noodzaak bestaat van meer
transparantie bij het opereren van de controlekamer in de chemieterminal. Bij calamiteiten wordt vanuit deze controlekamer coördinerend opgetreden naar hulpdiensten zoals
ambulancedienst, brandweer en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond. De directeur
van het tankopslagbedrijf VOPAK verklaart deze noodzaak op basis van een informatiebehoefte van de inwoners van de omringende gebieden. Een vermeende behoefte, zo
lijkt het. Een vertegenwoordiger van de Klankbordgroep Rozenburg laat weten dat het
merendeel van de omwonenden nauwelijks is geïnteresseerd.
Al wat langer geleden krijgen beleidsmedewerkers van de Koninklijke Landmacht (KL) tijdens
een werkbezoek aan een afdeling van de toenmalige Directie Materieel KL uitleg over de
stand van zaken van een omvangrijk ICT-project. Met veel schwung maakt de verantwoordelijke projectleider vooral gewag van de vele
extra’s die het nieuwe systeem herbergt. Op de
vraag of hij ook nog wel weet wat de klant wil,
blijft het stil.
Hoe denken Dennis Gooijer en Ferry Heeneman, directeur en sr. Client Director van KPN
Critical Communications, hierover? Het antwoord is duidelijk: ,,De taal van de klant is onze
leidraad. Al dan niet ondersteund met ons advies
stelt de gebruiker zijn behoefte. Op basis daarvan bouwen en installeren wij een degelijk werkbaar systeem. Communicatie is vaker van levensbelang dan je denkt. Daarom ontwerpt,
installeert en beheert KPN Critical Communications vitale communicatiesystemen. Onze
communicatiesystemen dragen bij aan een veiliger samenleving. En die de gebruikers ervan
in staat stellen hun werk te doen. Onder alle
omstandigheden”.
KPN Critical Communications is in 2011 ontstaan door een bundeling van de dienstverlening
aan het publieke veiligheidsdomein en werkt
daarin nauw samen met de ministeries van Veiligheid en Justitie, Defensie en Buitenlandse
Zaken.
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KPN Critical Communications adviseert,
bouwt en onderhoudt hun vitale ICT-infrastructuur, zoals C2000 en 112. Ook particuliere bedrijven als SHELL, NS, Havenbedrijf
en Schiphol maken gebruik van die diensten.

Innovatie

In Zoetermeer staan ongeveer 150 medewerkers, verdeeld over de afdelingen Sales, Solutions
en Service paraat om de klant van dienst te zijn.
Als deze zijn wens kenbaar heeft gemaakt, gaan
de huisarchitecten aan de slag. Door koppeling
van bestaande gecertificeerde componenten,
aangeleverd door vaste toeleveranciers, bouwen
zij een integraal systeem dat vervolgens op locatie wordt geïnstalleerd. Eindverantwoordelijk
voor een goed product blijft KPN Critical Communications. De architecten hebben innovatie
hoog in het vaandel staan. Een van de uitdagingen is de zoektocht naar mogelijkheden van
koppeling van twee ‘schijnbaar’. onverenigbare
systemen: GSM en portofoon. Ook de inzet van
het razendsnelle 4G-netwerk wordt nadrukkelijk onderzocht binnen het veiligheidsdomein.
Destillatie en integratie van de voordelen van
systemen is het ultieme doel.
Op dit punt in het gesprek komen Gooijer en
Heeneman echter met een waarschuwing: ,,Wij
kunnen nog zo’n solide systeem bouwen, de
effectiviteit is mede afhankelijk van de discipline
van de gebruiker. Als het systeem door protocolfouten of beleidsproblemen niet op de juiste
wijze of voor de bedoelde doeleinden wordt

gebruikt, kunnen problemen ontstaan”.

Flexibiliteit

Naast innovatie vormt flexibiliteit een belangrijk
speerpunt. Toen in juli 2011 de zendmast van
Smilde door brand werd verwoest, was het Defensieteam van KPN (tegenwoordig onderdeel
van KPN Critical Communications) dat een dag
later al een noodmast voor mobiel telefoonverkeer in bedrijf stelde. Aansluitend werd met hulp
van personeel van de Koninklijke Landmacht
een zwaardere steunzender neergezet op de
Johan Willem Frisokazerne in Assen.
Het meest recente staaltje van flexibel optreden
was de Kroningsdag in Amsterdam.
De wereld kon zien dat de Koninklijke familie,
de vele genodigden en het publiek op locatie
zichtbaar genoten van de festiviteiten. Echter,
achter de schermen waren medewerkers van
KPN Critical Communications, direct de bekendmaking van de troonswisseling op maandag 28 januari, aan het werk om de communicatie en daarmee de veiligheid voor iedereen
goed te laten verlopen. Om communicatie via
de portofoons van de hulpverleners te garanderen was een tijdelijk netwerk uitgerold, genaamd
C3000. Dit netwerk zorgde ervoor dat 1600
extra portofoons beschikbaar konden worden
gesteld voor de hulpverleners. Op piekmomenten maakten ruim 3000 hulpverleners tegelijk
gebruik van hun portofoon. Ook werden extra
voorbereidingen getroffen voor 112. Op het
hoogtepunt kreeg dit nummer te maken met
ruim 200 gesprekken per kwartier. Naast de
bouw van het C3000-netwerk zorgde KPN dat
het tv-signaal van en naar binnen- en buitenlandse cameraploegen kon worden gedistribueerd, een perscentrum beschikbaar kwam voor
ruim 1100 journalisten, op 12 mega beeldschermen KroningsTV kon worden gevolgd en ruim
35 4G WiFi-hotspots beschikbaar waren voor
Defensie en politie. Afwisselend vanuit centrales
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in de Stopera, op de Marinekazerne en de meldkamer van de Amsterdamse politie volgden
Gooijer en Heeneman het spektakel.
Dit brengt het gesprek wederom op meldkamers. Buiten Defensie zijn over heel Nederland
verspreidt 23 gemeenschappelijke meldkamers
operationeel. Het overgrote deel zit in de Randstad. Dit aantal moet in de toekomst worden
teruggebracht naar 10. KPN Critical Communications spreekt mee in de projectgroep die dit
moet bewerkstelligen. Heeneman geeft aan dat
ook hier winst is te behalen door een betere
afstemming van de protocollen. ,,Overal moet

dezelfde taal worden gesproken. Het kan toch
niet waar zijn dat in een bepaalde meldkamer
een calamiteitencode wordt gehanteerd die afwijkt van de meldkamer een aantal kilometers
verderop.”
Binnen Defensie werkt KPN Critical Communications op dit moment samen met de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie aan
het programma van eisen van een nieuwe Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem. Ook

‘toekomstige meldkamer(s)’ worden hierin
betrokken. De hantering van eensluidende protocollen vormt een kritische succesfactor.

Tot slot

Voor de verdere samenwerking met Defensie
heeft Gooijer veel verwachtingen van PPS (Publiek Private Samenwerking) en Sourcing. KPN
Critical Communications streeft hierbij naar een
bestuursvorm waarin alle partijen gelijkwaardig
zitting hebben. KPN Critical Communications
is daar klaar voor.

cartoon
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OMNIPRESENT BROADBAND COMMUNICATIONS
FEDERATING NETWORKS

SatCom
GPRS/HSPA/LTE
Long range Mesh
WiFi

Ad-hoc mesh networking
State-of-the-art security
Simple central management
Robustness through self-healing redundancy
Integration with sensor applications
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Heumensoord 2013 – Wifi als commodity
CD&E door iVenT, 101 CISbn en TELE2
De Nijmeegse vierdaagse- van origine een militair evenement- is het grootste wandelevenement ter wereld.
45.000 wandelaars uit zo’n 60 verschillende landen
lopen 4 dagen lang 30, 40 of 50 kilometer per dag.
De hele regio Nijmegen wordt hier elk jaar weer voor
ingericht; schoolgebouwen, sportaccommodaties en
gastgezinnen herbergen het wandellegioen. Voor de
militaire deelnemers wordt elk jaar kamp Heumensoord opgebouwd op een open vlakte in de bossen van
Malden, onder de rook van Nijmegen. Dit kamp herbergt tijdens de vierdaagse zo’n 5.500-6.000 militairen
van 32 nationaliteiten. Van slaaptenten tot catering,
van biertent tot veldhospitaal; in een paar weken tijd
wordt een compleet dorp uit de grond gestampt.
Heumensoord, ingang Beukenlaan

101 CIS-bataljon is verantwoordelijk voor
de ICT-ondersteuning en in samenwerking
met personeel van iVenT worden telefoonlijnen en Mulan-werkplekken geïnstalleerd.
Vanuit diverse landen werd gevraagd om
internet-toegang en tot vorig jaar werd die
behoefte ingevuld door geschakelde ISDNlijnen. Vorig jaar ontstond het plan om internet via wifi-toegang aan te gaan bieden,
maar iVenT heeft die dienst niet beschikbaar
op zijn bestelportaal en 101 CIS-bataljon
heeft daar organiek geen middelen voor.
Daarom heeft het Research en Innovatie
Centrum (RIC) vorig jaar een experiment
uitgevoerd, waarbij met een 9-tal Xirrus arrays een groot deel van het kamp van wifi
werd voorzien. Een van de belangrijkste
bevindingen vorig jaar was dat dit heel veel
installatiewerk met zich meebracht. 101
CIS-bataljon heeft hiervoor toen een Titaanglasvezelring uitgerold en via small routerboxen - die eigenlijk switchboxen hadden
moeten zijn- de arrays ontsloten.
Heumensoord vanuit TELE2-mast

Dat kan veel efficiënter, werd toen gedacht bij het RIC en het plan om alles
draadloos te ondersteunen was geboren.
Vanwege de bezuiningen bij Defensie is besloten om met ingang van 2013 de ondersteuning
van de vierdaagse in het algemeen en de ondersteuning van Heumensoord in het bijzonder
aan te merken als een oefening. C-LAS heeft
daarvoor dit jaar de oefening Blister Phoenix in
het leven geroepen en C-OOCL de opdracht
gegeven om deze oefening uit te voeren. In de
bevelsuitgifte werd de opdracht ‘installeer, bedien en onderhoud wifi-netwerk op Heumensoord’ aan C-101 CISbn gegeven, maar niet de
daarbij behorende middelen. Om een lang
verhaal kort te maken: de draadloze oplossing
van het RIC werd daarmee weer actueel!
Via officier nationale operaties van staf CLAS
is vervolgens deze behoefte als aanvraag inge-
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diend bij iVenT en heeft het RIC een voorstel
gedaan om een volledige draadloze oplossing
als proef uit te voeren.

Het plan

TELE2 is ingehuurd om internettoegang en
LTE-dekking te verzorgen op Heumensoord. Hiervoor hebben zij op Heumensoord
een mast geïnstalleerd met een straalverbinding naar hun eigen netwerk voor de aansluiting met internet.
In deze mast zijn ook de sector-antennes
gehangen die zorgen voor LTE-dekking op
het hele kamp. De LTE-core had TELE2
nog niet beschikbaar in Nederland, vandaar
dat via dezelfde internetverbinding contact
werd gemaakt met een LTE-core in Stockholm. Of de geleverde internetcapaciteit van

300 MB voldoende is voor de potentieel
6000 gebruikers, zal duidelijk moeten worden tijdens de vierdaagse week.
TELE2 maakt voor de LTE-dekking gebruik
van de volledige 20 MHz die zij beschikbaar
hebben in de 2,6 GHz-band.
Door middel van LTE-wifi routers wordt
gezorgd voor wifi-dekking op het gehele
kamp. TELE2 heeft daarvoor 150 B593routers van de firma Huawei geleverd. In
de eindsituatie zullen er 130 daadwerkelijk
over het hele kamp verdeeld zijn, met als
SSID iVenT_internet_access. Om ervoor te
zorgen dat deze routers elkaar niet gaan
storen worden ze ingesteld op een vast kanaal, de kanalen 1, 6 en 11. Op een deel
van het kamp zijn de routers echter ingesteld op automatisch, om zo te kunnen
41

iVenT configureert

Opbouwen van TELE2-installatie

vergelijken welke optie het beste werkt.
Elke router kan 253 IP-adressen toewijzen
en maximaal 32 gebruikers tegelijkertijd
verbinden.

phone uit te zetten, als er geen gebruik van
wordt gemaakt. De belangrijkste stimulans
hierbij is dat het de batterijduur ten goede
komt…..

De uitvoering

Voor het installeren van de routers is personeel van het 2e C2commspeloton van
de C-Cie van 101 CISbn ingezet.
Dit past ook mooi in de opdracht voor het
peloton zoals in de FRAGO van C-OOCL
aangegeven:
(1)	Ost C-CVM bij inrichting en in bedrijf
houden BASE HEUMENSOORD.
(2)	Draag zorg voor het verbindingsplan.
(3)	Richt draadloos internet in op BASE
HEUMENSOORD.

Bij het configureren van de routers door
iVenT is de zogenaamde lease-time ingesteld op 1 minuut, zodat kanalen die niet
meer gebruikt worden snel weer beschikbaar komen voor andere gebruikers. Standaard stond deze lease-time ingesteld op
48 uur.
Daarnaast is in een aantal bureau-containers
een router neergezet, waarbij wifi uitgezet
is. In deze containers bij –met name– liaisonofficieren en admin-ondersteuning zijn
werkplekken via de ethernetaansluitingen
op de routers aangesloten.
Voor de handscanners van de vierdaagse
organisatie voor het scannen van de detachementen bij vertrek en aankomst zijn dezelfde routers gebruikt, maar met een apart
beveiligd SSID.
Tot slot is het natuurlijk ook mogelijk gebleken om via de telestick te werken!
In de praktijk blijkt dat bijna iedereen standaard wifi aan heeft staan op zijn smartphone. Dus ook als wifi niet in gebruik is, wordt
een IP-adres toegewezen. Bij grote concentraties mensen, zoals in de eettent of de
slaaptenten, lopen de routers al snel vol,
zonder dat er überhaupt gebruik gemaakt
wordt van het netwerk. Ook bij een wandeling van de slaaptent naar de biertent, met
de smartphone in de broekzak, wordt bij alle
gepasseerde routers een IP-adres geblokkeerd. Om dit enigszins te sturen, is via de
liaison officieren, het info-scherm in de eetzaal en de Heumensoord facebook-pagina
gevraagd aan iedereen om wifi op de smart42
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Routers

Energievoorziening

Ook de eltroploeg van de vierdaagse-stichting wordt ondersteund door personeel van
101 CISbn. Met name de stroompunten
voor de routers zorgen voor extra installatiewerk. Deze stroompunten moeten namelijk op een dusdanige plek geïnstalleerd
worden, dat de tijdelijke bewoners van
Heumensoord er niet makkelijk bij kunnen
voor bijvoorbeeld het opladen van hun
telefoon.
Dit was vorig jaar ook al een probleem: in
het kader van de brandveiligheid worden er
geen stopcontacten voor algemeen gebruik
in de tenten gemaakt. Bij de verschillende
nationaliteiten worden daarom centrale
laadpunten voor elektronische apparaten
geplaatst. Draadloos is uiteindelijk toch niet
helemaal draadloos!
Voor de stroomvoorziening zijn de routers
aangesloten op het noodstroomnet. Dit
werd door de brandweer gedoogd, omdat
het noodstroomnet niet onderbroken werd
door de router-aansluitingen, maar deze
werden parallel geschakeld. Vanuit de eltro-

Router aan de noodstroom

Metingen te velde
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ben nog wel contact gezocht met Huawei,
de leverancier van de routers, maar op zo’n
korte termijn bleek het niet meer mogelijk
om dit probleem in de routers op te lossen.
De gebruikte bandbreedte die door TELE2
is gemeten (piek van 70MB/s) kwam bij
lange na niet in de buurt van de beschikbare 300 MB/s, maar dit zegt dus vrij weinig, omdat veel gebruikers regelmatig geen
connectie konden maken.
Doordat het internet via Zweden werd
‘gebackhauld’ was het niet mogelijk om een
eigen proxy-server zoals vorig jaar te installeren. Hierdoor was het niet mogelijk om
metingen uit te voeren op het internetgebruik, om sites of diensten te blokkeren
of om prioriteiten in te stellen op diensten.

Evaluatie

Wifi-dekking

ploeg werd wel de zorg geuit over het gebruik van huis-tuin-en-keuken apparatuur,
die natuurlijk niet beschermd is tegen bijvoorbeeld condensvorming. Bij eventuele
kortsluiting zou het noodstroomnet uitvallen! Dit jaar was het droog en warm, maar
voor de volgende jaren zal hier goed naar
gekeken moeten worden.

Metingen

Tijdens de 4-daagse week zijn een aantal
metingen uitgevoerd, om te leren over de

Hieruit bleek dat het hele kamp inderdaad
goed afgedekt was met wifi. Verbinden met
het wifi-netwerk gaat probleemloos, zolang
er niet teveel gebruikers in de buurt zijn. In
de slaaptenten bijvoorbeeld, zijn per tent 3
routers geïnstalleerd, dus met een aansluitcapaciteit van 3 x 32 = 96 devices. Met zo’n
300 bewoners per tent komt het toch regelmatig voor dat er even geen verbinding gemaakt kan worden. Dit zou zich vanzelf op
moeten lossen als er weer kanalen vrij komen.
Helaas bleek dat de routers blokkeerden, als

De beste manier om erachter te komen of
een technische implementatie geslaagd is, is
om dit te vragen aan de gebruikers. Daarvoor
is een online-enquête gemaakt. Via deze
enquête kunnen gebruikerservaringen verzameld en geëvalueerd worden. Vorig jaar
bleek dat het vrijblijvend invullen van zo’n
enquête nauwelijks leidt tot respons en om
dat dit jaar te verbeteren, heeft een aantal
medewerkers van iVenT op Heumensoord
zoveel mogelijk mensen aangesproken en
gevraagd om hun bevindingen.
In grote lijnen bleek de helft van de –met
name buitenlandse- wandelaars enthousiast
over de dienstverlening. Met name de vierdaagse organisatie zelf en de liaisons en
admin-ondersteuning en gebruikers die hun
smartphone of tablet gebruikten op minder
drukke plekken of tijdens rustige periodes.
Voor de andere helft bleek het nauwelijks
mogelijk om verbinding te maken met het
wifi-netwerk, door de eerder beschreven
problemen met de routers.
In de komende periode zal door iVenT uitvoerig geëvalueerd worden met TELE2 en
vervolgens ook intern Defensie. Belangrijkste conclusies zijn:
-	Heumensoord is met één LTE-zendmast
af te dekken,
-	Routers zijn bruikbaar, maar zullen eerst
aantoonbaar verbeterd moeten zijn en
-	
Plan nodig voor veilige stroomvoor
ziening.

Bandbreedtegebruik

geïnstalleerde oplossing en te bezien hoe
internet via wifi de komende jaren het beste
gerealiseerd kan worden.
Het was al heel snel duidelijk dat de LTEdekking prima in orde was.
Met behulp van een App (Wolf Heatpro) is
de wifi-dekking op het hele kamp gemeten.
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zij eenmaal het maximaal aantal gebruikers
hadden bereikt en geen kanalen meer vrij
gaven. De enige oplossing bleek een harde
reset (stekker uit stopcontact) van de routers;
niet echt werkbaar met stopcontacten die
bewust moeilijk bereikbaar zijn! Dit probleem was niet bekend bij TELE2. Zij heb-

Dit alles zal moeten leiden tot een toekomstvaste ondersteuning van Heumensoord met
internet via wifi. De bewoners van Heumensoord gaan daar wel van uit: wifi is een commodity!
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Klantendag satellietcommunicatie 2connect-IT:
op zoek naar goedkopere smalband
Garderen – 28 mei. Voor de achtste keer houdt het Veldhovense 2connect-IT
een jaarlijkse informatiedag voor haar klanten. Nieuwe producten en diensten
uit de satellietcommunicatie worden gepresenteerd. Kwamen er bij die eerste keer
welgeteld acht mensen opdagen; dit jaar zijn er dat ongeveer honderd. Vooral
functionarissen van Defensie, van sergeant tot luitenant-kolonel, en ook gebruikers
van de verschillende overheidsdiensten wisselen onder de koffie of de borrel hun
ervaringen uit. Normaliter zijn ook nieuwsmedia goed vertegenwoordigd in het
publiek, maar voor deze groep klanten waren er dit jaar te weinig nieuwe ontwikkelingen te melden. Als locatie voor de klantendag had Joke Koek van 2connectIT gekozen voor het mooie auditorium in de Generaal-majoor Kootkazerne in
Garderen, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van de uitstekende diensten
van de Garderense Parestobrigade. En dat hebben inmiddels meer organisaties
ontdekt, want het auditorium is wekelijks minstens viermaal het toneel van een
bijeenkomst.
de blue light sector; hulpverleners in ontwikkelingslanden. Inmarsat heeft drie satellieten
in de ruimte en in augustus komt er Alphasat
bij, een grote satelliet boven Europa en
Afrika, die de totale capaciteit met 50% vergroot. In 2014 komt het wereldwijde KAband netwerk gereed met high speed communicatie (50/5Mbps). Dit systeem wordt
ingebracht in het militaire WGS-systeem.
Van al het andere lekkers wat Jos Moens ter
tafel bracht, noemen we hier alleen nog de
Mobile Data Node, een snel op te zetten beveiligd lokaal 3G netwerk met een bereik
van 1 km.
Uit de satcombranche zijn Inmarsat,
Cobham, Vocality en natuurlijk 2connectIT zelf (‘your vital link to connectivity’) aanwezig, terwijl de Landelijke Eenheid van de
Politie haar ervaringen met de eerste stappen
op het satcom-pad met het publiek gaat
delen.
Voor de lezers van Intercom zijn Joke Koek
en haar bedrijf geen onbekende meer. Al
vijftien jaar verzorgt deze systeemintegrator
satellietcommunicatie voor Defensie, waardoor ze met hun volledig getraind personeel
prima satellietservices kunnen leveren. Andere klanten van 2connect-IT zijn het
KLPD, een aantal veiligheidsregio´s, een
verzekeringsmaatschappij, de utiliteitsindustrie en uiteraard veel persmedia. Sinds
2011 is 2connect-IT een onderdeel van de
Canadese Network Innovations Group met
wereldwijd 150 medewerkers.

Cobham

Morten Rishoej (“I’m Danish and that’s okay
for you”) wil niet onderdoen voor collega
Inmarsat en dus gooit ook hij de ene schotel

een verslag door Jo Verhoeve

na de andere terminal de zaal in; figuurlijk
dan. Na de recente overname van Thrane &
Thrane is Cobham uitgegroeid van een bedrijfje, waar ook vader nog meehielp met de
jongere generatie, tot een wereldspeler met
meer dan 10.000 medewerkers in vijf continenten. Nu kunnen ze een complete range
producten leveren. Het publiek bleek vooral geïnteresseerd in de Explorer 710, ‘the
smallest class-1 terminal’. Die zet een nieuwe
standaard neer: plug and play, smart phones
apps en Linux software. En dat voor minder
dan € 5.000,-. De capaciteit verdubbelen is
ook niet al te ingewikkeld: verbind twee terminals met een internetkabel en je hebt
1Mbps.

Waakzaam en dienstbaar

Was vroeger de politie je beste vriend; nu
zijn de dienders vooral ‘waakzaam en dienstbaar’. En daar vervult satellietcommunicatie
in toenemende mate een rol in. Gerard ten
Buuren schetst de internationale taken van
de politie, zoals deelname aan USAR en het
onderzoek naar de vliegramp in Tripoli. Daar
heb je satcom bij nodig; alleen al in het kader
van de beveiliging van politieagenten in het
buitenland. Men maakt gebruik van de Iridium telefoon en van de Personal Location
Beacon, die in geval van nood een alarmeringssignaal uitzendt. Qua terminals is de
politie meegegaan in de ontwikkelingen.
Begonnen met alleen spraak en daarna
ISDN, werkt men nu met BGAN. De toepassingen zitten vooral in de mailfunctie en in

Inmarsat

Jos Moens neemt de gelegenheid te baat om
het publiek te bombarderen met alles wat
Inmarsat in huis heeft. En dat is niet weinig.
Het bedrijf, in 1979 opgericht als een nongovernmental organization voor varenden,
richt zich met zijn 1.500 werknemers nu
vooral op allerlei overheden, maar ook op
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Werk samen!

videoconferencing. Ten Buuren: “Bijna
HD-kwaliteit, alles beveiligd en het is allemaal op de man te dragen.” In 2007 kreeg
men de Swe-Dish terminals voor gebruik op
de KU-band en dat werkt goed. Deze apparatuur wordt nu ook ingezet bij massaevenementen. Bert van Dijk, operationeel
specialist bij de politie, verhaalt dat politieoperaties steeds meer op afstand geleid worden, waardoor de rol van beelden in het
commandocentrum steeds belangrijker
wordt. Daarom zit de politie sinds 2012 op
de KA-sat: “Niet zo duur en gemakkelijk op
te zetten; zelfs door mij!”
Inzet van satellietcommunicatie komt nu in
een stroomversnelling, omdat het straalverbindingen, tijd en inzet uitspaart. Bij mensenmassa’s, waar enige dreiging van uit kan
gaan (bevrijdingsfestivals, grote strandfeesten) en waar verder weinig infrastructuur
aanwezig is, brengt de satelliet uitkomst.
Ook probeert men het LON (Landelijk Operationeel Netwerk) met live view van alarmcentrales en camera-auto’s van de politie te
laten werken op satcom. En voor Defensie
is het aardig te weten dat men experimenteert met het overzetten van het LON op
MULAN, zodat bijvoorbeeld bij marinedagen de satcom-beelden in Den Helder bekeken kunnen worden.

Vocality

Jonathan Richards van het Engelse Vocality,
die in een eerder leven bij de Special Forces
diende, benadrukt de interoperabiliteit en
integratie van alle hardware van zijn bedrijf.
Alle hardware werkt op een common operation system en alles gaat volgens IP. Ook werkt
de apparatuur samen met encripter devices.
Interessant is ook hun SIM-3: een simulator
voor satcom zonder satelliet. Deze simulator
kan allerlei problemen opspelen. Hiermee
kan een daadwerkelijke verbinding in het
laboratorium of zelfs in het veld getest worden, voordat de echte verbinding live gaat.
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2connect-IT

Inge Broods en Ronald Valkenburg hebben
de twijfelachtige eer om als laatste sprekers
het publiek nog even van de borrel weg te
houden. Maar het zit hen mee, want ze
mogen de laatste ontwikkelingen in satcomland tonen. In trefwoorden:
�	de KA-sat, die ‘Groot-Europa’ covert en
waarbij 15 minuten HD live video tussen
de € 45,- en € 65,- kost;
�

�

�

�

Majoor der Mariniers Christ van Dinteren tikt mij op de schouder: “Hee, ouwe
Irak-veteraan, jij ook hier!” Christ werkt
al sinds 1980 in de verbindingen, momenteel als N6-Operaties bij Staf-CZSK
in Den Helder. De laatste tien jaar heeft
hij gewerkt met satellietverbindingen in
alle civiele en militaire varianten. Bij
SFIR-2 Irak hield ik mijn hart vast toen
hij, als afronding van een gsm-project
voor de Irakezen, in As Samawah in een
vervaarlijk wiegende en waarschijnlijk
slecht geschoorde Motorola-mast klom
om daar de top te installeren. Christ is
iemand die zelden om een duidelijke
mening verlegen zit. Zo’n klantendag
vindt-ie interessant vanwege de ontwikkelingstrends waar we als defensie misschien niet zelf aan denken, bijvoorbeeld
de mobile data node waarmee je snel een
gsm-netwerkje kunt neerleggen via satcom. “Dat wil niet zeggen dat we dat
zelf onmiddellijk moeten kopen, maar
dat die mogelijkheid er is, moeten we wel
in het achterhoofd houden.”

	de High Data Rate van Inmarsat met de
Explorer 710;
	de Inmarsat Global Xpress: de eerste
wereldwijde KA-band via drie nieuwe
satellieten van het VSAT-netwerk;
	de Iridium Extreme handheld met extra
functies op het gebied van veiligheid;
	
de Thuraya IP+ met asymmetrische
streaming om communicatiekosten laag
te houden.

En ten slotte kon de Veldhovense firma melding maken van een nieuwe raamovereenkomst met Defensie voor de levering van de
Swe-Dish CCT, met verschillende modules
en reservedelen.
Organisator Joke Koek vond het een geweldige dag met een onverwacht grote opkomst, en met een gevarieerd publiek van
defensie en politie.

Maar wat hem echt bezighoudt is de versnippering van talent in de satcomwereld:
“We zagen het vandaag ook weer: iedereen is op zoek naar hetzelfde, smalbandsystemen waar je veel info (beeld!) op
kunt gooien tegen een commercieel aantrekkelijke prijs. Dat geldt voor de hele
BV Nederland: de politie, de brandweer,
het C2SC, de marine, de landmacht.
Bandbreedte is duur en iedereen moet
toch de zelfde soort spraak, files, en live
stream verzenden. Maar wat zien we? Het
Marinebedrijf heeft een dynamische router ontwikkeld die de vrije bandbreedte
in tijdslots toewijst; de C4I Gateway.
Maar Cobham heeft dat ook ontwikkeld
en ik zie ze ook bij het C2SC met exact
de zelfde techniek bezig. We hoorden
vandaag dat de politie hier ook behoefte
aan heeft. We hebben allemaal de zelfde
infobehoefte, de zelfde problemen en
hoge kosten. Dus ik zeg: kom uit je
schulp en werk samen!”
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Exchange Officer C4I and
the Norwegian Army School of Signals
Majoor Bart van Zutphen
As in one of the earlier edition, the
editor of Intercom asked me to write an
article on my experiences about life and
work in Norway. I would like to take
this opportunity to present the organisation of the Norwegian Army School
of Signals, where I am posted, and the
main developments and priorities.
In case you, whilst reading this, get any
ideas for where forces can be combined
and NOR and NLD can cooperate, do
not hesitate to contact me.

Order of Battle

School of Signals
Inspector of Signals, Col
2IC LtCol
Planoff Maj
NL XO Maj van Zutphen
Projectofficer(s)

                           

Education &
Training Branch

Radio Branch

1x Maj

1x Capt

1x Maj

2x Capt

2x Lt

2x Capt

Organisational
Development

•M
 erging of Army School of Signals with
the Land Operational Signals Squadron
from the National Development Centre
to be more effective in tackling the combined task portfolio of the Army Signals.
Step 1 is a test period from 2013-2015,
in which we aim to establish common
goals,  production plan and agenda, shared
filestructure (sharepoint), coordinated
course catalogue and course coding, but
keep the same formal orbat. In step 2 we
will consider combining forces into a single unit.
• In the reorganisation of the Land Warfare Centre for 2014, it is proposed to
transfer the Combat Lab to the School
of Signals. By doing so, the intention is
to improve the coordination and cooperation in the field of Concept Development & Experimentation with Noble
(Norwegian Battle Lab) and the Cyber
Defence.
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Projects (main)

•P
 9217/Defence tactical communication
nodes
> Modern IP-based, LOS communication
system with satellite capacity and close
integration with other Defence Critical
Infrastructure, as a replacement for the
outdated TADKOM system. Pilot testing has already been carried out (ex
Reindeer II). Possible COTS prototyping on a large scale from 2014. Large
communication nodes (e.g for the Brig
HQ) will be delivered from 2015 and
Medium nodes from 2017.
• P 8016/MRR MLU (VHF CNR)
> Implementation in the Army from june
2014. Voice and data simultaneously. Increased datacapacity (5x-20x) and IP-based.
• P 5136/Commandpost equipment
>New type of mobile containers with integrated ballistic protection – must be able
to deploy and move rapidly. State of the
art ICT and power infrastructure. Necessary as the current containers are worn out

Material Branch

and not up to standard. Meant for Brig
HQ and a number of battalion HQ’s. Possible prototype for the TOC of Brig HQ
in winter 2014. Remainder of deliveries
from 2015.
• ”FISBasis Taktisk”
> Raving development over the last year.
Version 2.0 has recently been released by
the NDLO as a new official and managed
version. Working on approval for the
restricted security level, which is essential for establishing interoperability in
NRF 2015.  This process is challenging
and demands more time and resources
than the development of the system itself.
Great improvement in the stability and
ease of use and management of tactical
C2IS.
• P8043/Tactical C2-system for the Land
domain
> I n a startfase and working on conceptual solutions. Main focus is on identifying processes that could be made more
effective by using technology. Goal of
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this  project is to prepare for NNEC maturity level 4 and will deliver between
2017 and 2025. Estimated cost is at 3.2
billion Norwegian krouns, but this is
likely to increase. The School of Signals
is following this project and has temporarily appointed a project officer by allocating own means. This project should
get a dedicated project officer from summer 2014 onwards.

Training and exercise
arena’s

•N
 RF 15; participate in testing and exercises
• Combined Endeavor 2013-14
> Education of personell for NRF15 and
identify status of interoperability. CND
is lacking in todays tactical C2IS, so
therefore security and monitoring has
been assigned as a focus area.
• Bold Quest 2013-14

> Testing of interoperability with a focus
on firesupport, where NorBMS is the
core application. The NOR Army will
potentially be asked to take a larger role
in the coordination for this exercise in
2014. Combat Lab is responsible for
coordination of the Army’s participation
in support of the Battle Lab.

Other priority areas

• Development of concepts and regulations
• Development and improvement of the
Concept for Army Signals.
> Observing/training based on official
publications
> Organising and clearing the digital
library FOBID, amongst which divide
subject responsibilities better.
• Culture and tradition in the Army Corps
of Signals
> Signals Conference and Signals meet in

2014 is from 24th until 27th April.
> Development of an intranet site for improved information sharing
• Leadership development
> Further development of the Army Signals career and service plan with a proposed plan for leadership development.
> Establishing a Troop Commanders platform within the Army Corps of Signals
as a part of the Troop Commanders
Course part 2.
With this I hope to have created a picture of
what drives the Norwegian Army Signals the
years to come. Of course there are many
more projects and developments the Signals
School is involved in. And with only 12 positions, capacity is limited and we are always
looking for ways to improve efficiency, not
in the least by cooperating with other nations. Especially with the Netherlands!

cartoon
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Regimentsagenda
4
1
0
2
09 januari
Vaandelgroet aan Staatshoofd
30 januari
Leeuwenhart
18 februari 	Verjaardag Regiment Verbindingstroepen/
ALV VVPRV (Veteranen Vereniging Vbdd)
20 februari
Social VOV
06 maart
AV en Social VOOV
20 maart
1ste centrale beëdiging Berhardkazerne
27 maart
Afscheid mogelijkheid gedwongen ontslagen
08 april
VOV symposium met ALV
03 mei
Dodenherdenking Rotterdam
22 mei
Veteranen dag Vbdd & Herdenking
06 juni
Motor ordonnanstocht
19 juni
Afscheid mogelijkheid gedwongen ontslagen
26 juni
Regimentssportdag
28 juni
VVPRV detachement bij NL Veteranendag
25 september
Afscheid mogelijkheid gedwongen ontslagen
23 oktober
2de centrale beëdiging Amersfoort centrum
6 november
Wapeninformatiedag

Regim

ent V

e

Connect rbindingstro
ing sign
allers!! epen

WWW.VERBINDINGSDIENST.NL
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Reorganisatie DOPS/J6
KLTZ J. Kwakernaak BS/AL/CDS/DOPS/afd. J6
Net als de meeste defensieonderdelen zal ook de Directie Operaties (DOPS) van de Commandant der Strijdkrachten
(CDS) omklappen naar een nieuwe organisatie. Hoewel voor het merendeel van de organisaties in Den Haag dit gepaard
gaat met een reductie van het aantal functies vanwege een vermindering van de overhead, betekent dit voor de DOPS
een uitbreiding met ca. 30 functies.
De belangrijkste redenen voor deze uitbreiding van de DOPS is het overnemen van de coördinerende taken van de OPCO’s met betrekking tot operaties. Deze uitbreiding van de
DOPS vindt met name plaats binnen de ondersteunende afdelingen als J1 (Personeel), J4
(Logistiek) en J6 (CIS). In de volgende alinea zal ik ingaan op de wijzigingen binnen de
Afdeling DOPS/J6.

Huidige situatie

In onderstaand diagram is de huidige samenstelling (7 vte) van de afdeling J6 weergegeven. Hierbij is de Officier Toegevoegd Chef
Verbindings Dienst (CVBD) sinds oktober
2010 als een tijdelijk functie toegevoegd aan
de bezetting van de J6 vanwege de werkzaamheden in het kader van de functie als CVBD.
De taken van de huidige afdeling J6 zijn op
hoofdlijnen:
-	Onderkennen en inbrengen van de diverse
CIS-aspecten in de aanloop en startfase van

operaties en het stellen van CIS-prioriteiten
(OPCO-overstijgend)
gedurende de operatie, alsmede het plannen van de voorbereidingen van de redeployment na einde missie,
-	Integraal toezicht/aansturing van het operationeel cryptobeheer binnen Defensie
(namens de Secretaris-Generaal),
-	
Realiseren/onderhouden IV/ICT voorzieningen intern DOPS (incl. uitwijk)
i.s.m. JIVC,
- Beveiligingsfunctionaris DOPS.

HJ6
(KLTZ/Lkol)
CIS-planner
(Maj)

IV-controller
(LTZ2OC)

		
		

j6 Comms
(SMJR)
(SGT1)
(Kpl)

In aanvulling op bovenstaande wijzigingen
is eveneens de extra werkbelasting in het
kader van de CVBD-taak meegenomen in
de komende reorganisatie. Bovenstaande
veranderingen resulteren in de onderstaande
samenstelling van de J6 na de reorganisatie:
			
			

OT-CVBD
(Maj)

In de nieuwe organisatiestructuur is een
duidelijke tweedeling qua taakstelling aangehouden.
Hierbij is de Sectie CIS/OPS verantwoordelijk voor alle CIS-aspecten gedurende de
diverse fasen van een operatie. In deze sec-

HJ6
(KLTZ/Lkol)

Sectiehoofd CIS/OPS		
LKOL (CLAS)		

Sectiehoofd IV/Crypto
LTZ1 (CZSK)

Sr. Stafofficier		
Maj (CLSK)		

SR Stafofficier
Maj (CLAS)

Jr. Stafofficier		
Kap (CZSK)		

IV-controller
Kap (Kmar)

Stafofficier		
Elnt (CLAS)		

J6 Comms
(SMJR) (SGT1) (Kpl)
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Toekomstige situatie

De grootste veranderingen ten aanzien van
de taken van J6 na de reorganisatie zijn:
-	Het overnemen van de coördinerende
taken waarbij de J6 belast wordt met het
opstellen en bijhouden van het IV- en
CIS-plan van een operatie. Dit impliceert
tevens dat de J6 ook tijdens de inzetperiode als eerste aanspreekpunt fungeert
voor de 6-en in het operatiegebied met
betrekking tot wijzigingen en instandhoudingsproblemen. Ten aanzien van dit
laatste aspect zal vervolgens met de J4
(logistiek) veelvuldig afstemming plaats
dienen te vinden ten aanzien van logistieke opdrachten aan bedrijven dan wel
prioriteiten ten aanzien van bevoorrading. In de huidige operaties is deze taak
toegewezen aan een specifiek OPCO, dat
het geheel in nauw overleg met de betrokken OPCO’s afstemt.
-	Ondersteunen DAOG in het kader van
Operationele Gereedheid en oefeningen
voor wat betreft CIS/IV-aspecten en
eventuele prioriteitstellen van middelen.
Gezien de nauwe relatie tussen instandhouding en gereedstelling zal dit tevens
impliceren dat DOPS/J6 in de diverse
relevante systeemoverleggen en capaciteitsoverleg JIVC zal deelnemen.
tie vallen dus ook de ‘oude’ coördinerende
OPCO-taken. Vooruitlopend op het daadwerkelijke omklappen van de organisatie is
sinds april 2013 het Defensie CIS Overleg
(DCO) ingesteld onder leiding van de
DOPS/J6. Tijdens dit overleg worden
tweewekelijks alle lopende operaties besproken en voortgang van implementaties/
wijzigingen gemonitord. In het DCO zijn
alle OPCO’s, DMO/JIVC (huidige
DMO/C3I, JCG, etc,) en relevante bedrijven (LCW/MaBe) vertegenwoordigd.
In de Sectie IV/Crypto zijn de overige
taken van de J6 samengevoegd, waaronder
het operationeel cryptobeheer in het kader
van de CVBD-taken, IV-ondersteuning
DOPS, beveiligingstaken DOPS, gereedstellings-/instandhoudingsaspecten en externe afstemming ten aanzien van nieuwe
behoeften, wijzigingen in C4I-beleid (o.a.
Cyber) etc.
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Commando overdracht CIS battalion
Luitenant-kolonel Kees Verdonk - 5 juni 2013
Dear guests, former members of the CISBn,
and above all, men and women of the CISBn,
I welcome you all to this Change of Command ceremony during which I will hand
over the command of the CISBn to my
successor, LTC Erik Buskens.
A special welcome to MajGen van der Laan,
Deputy Commander of 1 (GE/NL) Corps
ánd the superior commander of the CISBn.
Finally, I am very glad that my family and
close relatives are present to attend this
ceremony.
In March 2010 I accepted the command of
the CISBn. And in that period the prospects
for the CISBn looked quite gloomy. The
Dutch Ministry of Defense was confronted
with the most drastic budget cuts ever. And
therefore the future of 1 (GE/NL) Corps
and CISBn was uncertain. In some Dutch
studies it was proposed to disband the Corps
and the CISBn completely.
But we did not accept the outcome of these
studies. After all, the mission of the CISBn,
to provide all necessary CIS-support to commanders and their staff, is a vital one.
During exercises, demonstrations and workshops we continuously showed that we master all skills to connect military units and
civilian organizations to each other, everywhere in the world, so the users of our CISsystems can share their information.
With professionalism, a high level CIS-expertise and creativity we were able to support
the new demands and concepts of our Corps,
For example, we made sure that military units
can share their information with civilian and
governmental organizations, like the United
Nations and Red Cross but also international
police organizations and ministries of foreign affairs.

These excellent performances of CISBn were
noticed by our military leaders and led to
the final decision not to disband the CISBn.
Of course, the number of Dutch jobs in the
CISBn will be reduced by 9%. But also the
CISBn has to take its share in the massive
reductions within the Dutch Army.
However, the main conclusion is that the
joint efforts of every single soldier of the
CISBn had a decisive impact on the final
decision. The fact that the CISBn remains
‘alive and kicking’ is therefore the achievement of you all. You made the difference.
Besides the professional performance, I
would like to say some words about the atmosphere in which we worked together,
where comradeship; mutual respect and
loyalty are key virtues. These virtues create
a pleasant and friendly environment in which
people like to work with each other. The
comradeship became especially visible after
the sudden death of WOI Dick Jager in April
2011. His death is thé black page in my period as BnCdr. As mark of honor to his death
we jointly prepared and executed a respectful and dignified farewell and paid special
attention to his family.
I personally enjoyed working in such a strong
social unit.
On the other hand there was always my family, who greatly supported me in my job.
Esther, Lena en Lois: ik dank jullie voor alle
steun die mij het mogelijk maakte om deze
functie te kunnen vervullen. Voor mij was
de rust en de ondersteuning thuis een be-

langrijke steun in de rug. Ik ben jullie daar
enorm dankbaar voor.
So, what about the prospects of the CISBn?
The future of the CISBn looks a challenging
one. Being part of the NATO Response Force
in 2015 is an important milestone, which is
an excellent opportunity to further improve
the performance of the Bn the coming years.
However, NRF is not the only important
milestone. Already next month 42 men and
women of the CISBn will be deployed to
the ISAF-mission in Afghanistan.
“Soldiers of the ISAF-platoon, I am glad
that most of you are able to attend this ceremony. The ISAF-mission is important and
exiting but also a potentially dangerous one.
Therefore you went through an intensive
mission preparation training. Even at this
moment some of your colleagues have their
last exercise in Norway. I wish you all the
best during your deployment. I hope it will
be interesting and challenging mission but
above all a safe one.”
Finally I wish my successor, LTC Buskens,
good luck in commanding this Bn for the
coming years. With your knowledge and
spirit I am convinced that you are the right
man for the job.
After all, from my own experience I know
that it is an honor to command such a unique
Bn which daily demonstrates the motto of
the 1 (GE/NL) Corps: ‘Communicate Valemus” or ‘Together we are strong.’

An important milestone was the Corps-exercise PEREGRINE SWORD September last
year. During this 4 weeks exercise the CISBn
deployed a full CIS-network connecting
more than 1200 users who worked for 20
different military units and 25 civilian organizations. On this CIS-network more than
35 CIS-services and applications were available for the users like, telephony, mail, internet
and Video teleconferencing. Leading principle with these exercises always were the wishes
of the commanders and their staff.
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Commando overdracht CIS battalion
Luitenant-kolonel Erik Buskens - 5 juni 2013

Lkol Verdonk salueert tijdens de commando-overdracht op 5 juni 2013

Distinguished guests, dear family, colleagues
and last but not least soldiers and civilians
of the CISBn. First of all, I would like to
thank you for your presence at this ceremony. Some of you have travelled a long
way to be present. Thank you for that.

plex and technologies are changing rapidly.
The presence of these modern complex technologies and of bandwidth is often taken for
granted. It is you, soldiers of the Cisbn, who
have shown the skills and ability to adapt to
these requirements.

A few moments ago I accepted the command
over the CISBn 1(GE/NL) Corps. It is tradition that a new commander does not elaborate too much in his speech. Nevertheless
I would like to share some thoughts.

Although I left this Battalion 9 years ago, I
didn’t lose sight of it. In my last position, as
the Commander of the C2 Support Centre,
I had a good view at the professional way
this Battalion was performing. For those who
are not familiar with the C2 Support Centre.
It is the supplier of the Titaan System and
Software, but also for the concept for interoperability. Further developments of the
system are currently being made, also with
input of this Battalion.

In Januari 2002, I was posted in Garderen
as the first commander of 2Ciscoy. Standing
there with 126 soldiers, no equipment and
no training, we were tasked to become operational within a year. And we did. The same
year the Full Operational Capability criteria
were met and parts were deployed to Afghanistan. Today, 11 years later, I can really see
the huge improvements that have been made
since. In equipment, in skills and in knowledge.
Also, I can see the same spirit to support the
Corps HQ in a changing world. And this
world has changed; it has become more com-

The way this Battalion is performing could
not have been possible without the leadership of my predecessor. I would like to thank
Ltcol Verdonk for what he has done for this
Battalion. I would also like to thank him for
the very powerful way he has introduced me
into the Battalion last week. The best thing
I can do for this Battalion is to continue the
course he has set. And I will.

together at international level. That is daily
business in this unit. Last week, both our
Ministers signed a declaration on the further
enhancement of the bilateral relations in the
field of Defence, including CIS interoperability. We can expect a lot of attention of
others who want to understand our lessons
learned.
Soldiers of the CIS Battalion. This Change
of Command ceremony is not a ceremony
about the Commander, but about you. You
form this Battalion. I know that I cannot fully
understand this Battalion in a week. The upcoming period I need to improve this understanding and you have the right to get acquainted with me. Anyway, it will be an
intense period. Some of you will be deployed
to Afghanistan next month. Furthermore, we
have to prepare for the Nato Response Force
Standby period. That will be the focus for the
upcoming years. Therefor we have to keep
the level high and keep on adapting. That is
what we are obliged to our profession.
It’s good to be back!

I also feel privileged. As both our countries
are restructuring their forces, this Bn as part
of the 1(GE/NL) Corps is at the forefront
of the future. The widespread call for more
international cooperation is increasing. As
the new Dutch King stated in his speech last
month: We are confronted with countless
challenges that can only be met by working
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Overdracht wapenoudsteschap 1 juli 2013
Brigadegeneraal b.d. Th. Ent
Zoals velen van u reeds weten ga ik per 1 augustus 2013 met FLO. Na op 25 augustus
1975 op de KMA begonnen te zijn, komt er dan na 38 jaar een einde aan mijn militaire carrière. Na al die jaren militair geweest te zijn nu weer burger van Nederland.
Het is even wennen, maar ook voor velen van u een bekende overgang.
Vanaf mijn KMA-jaren ben ik overtuigd
verbindelaar geweest, ook al heb ik veel
functies buiten de verbindingsdienst vervuld. Ik ben nog steeds van mening dat de
mogelijkheden van moderne ICT-ondersteuning net zo doorslaggevend voor militaire operaties zijn als verbetering van
mobiliteit of vuurkracht. Dat wordt toch
nog vaak onvoldoende verteld of beseft. U
moet die boodschap vooral met kracht blijven verspreiden. Ook heb ik in al die jaren
verbindelaren leren kennen als mensen met
een groot professionalisme en vakmanschap, mensen die hart voor de zaak hadden
en ervoor gingen. Iets om trots op te zijn
en te blijven. En ook al zijn wij het jongste
wapen van de KL, door de vele regimentsactiviteiten wordt de saamhorigheid ook
prima zichtbaar. Anders dan door vele tradities, willen wij toch een wapen zijn. Ik
vond dat vaak hartverwarmend en iets om
vooral te koesteren.
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Ik heb de afgelopen jaren op vele manieren
geprobeerd daaraan bij te dragen, en in het
bijzonder als wapenoudste sinds 1 november 2004. Ik bewaar daar bijzonder goede
herinneringen aan, ook al zijn sommige
inspanningen niet altijd aangenaam geweest. Ik denk dan aan het verplaatsen van
onze Leeuw naar Amersfoort alsook het
onderbrengen van onze historische collectie. Eind goed, al goed, althans dat is mijn
hoop nu er in Amersfoort alsnog verbouwd
wordt voor onze collectie. Daarmee heeft
de verbindingsdienst een nieuwe bakermat
gevonden in de Bernhardkazerne, en ik
vind dat een prima locatie. Gelukkig heb
ik ook vele momenten met u mogen meemaken die mij tot grote tevredenheid
brachten. En die herinnering overheerst
duidelijk.
Per 1 juli jl heb ik het wapenoudsteschap
overgedragen aan kolonel Gerdo van Oirschot. Ik hoop dat u hem alle steun en

warmte wilt geven zoals u dat aan mij heeft
gedaan. Hij heeft het misschien iets meer
nodig. Ik dank u voor vele jaren saamhorigheid en vriendschap. U was vaak mijn thuisbasis, waar ik even mijzelf kon zijn. Dat
heb ik zeer gewaardeerd. En ik hoop u in
mijn nieuwe hoedanigheid als veteraan en
b.d.-er nog regelmatig tegen te komen.
Het ga u allen goed!
Theo Ent
Brigade-generaal
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Welkomstwoord - Nieuwe Vbdd Wapenoudste
Kolonel G.J.T.W. van Oirschot
Brigade-generaal Ent, Theo, je was bijna 10 jaar het gezicht van ons wapen. Je hebt
gewerkt aan het bevorderen van de saamhorigheid binnen ons wapen door aanwezig
te zijn bij reünies, herdenkingen, beëdigingen, corpsdiners en andere bijeenkomsten.
Daarnaast heb je richting gegeven aan de toekomst van de Verbindingsdienst door een
visie op te laten stellen en deze uit te dragen. Jij benadrukte voortdurend dat het gaat
om de mens in de organisatie: de verbindelaar die een onmisbare schakel blijft in de
keten van systemen. Dank voor je inzet, betrokkenheid en de prima wijze waarop jij
de rol van wapenoudste hebt ingevuld. Geniet van je FLO, blijf letten op je gezondheid
en ik zie je graag terug bij de activiteiten van ons wapen/regiment. Het ga je goed.
Met het vertrek van de bgen Ent uit de
actieve dienst ben ik uw volgende wapenoudste geworden. Ik ben in 1979 gestart
op de KMA. Mijn luitenants- en kapiteinsfunctie heb ik vervuld bij 106 Vbdbat in
Ede o.a. als CC van 120 Rayonverbindingscompagnie. Na een functie als VTO-begeleider op de School heb ik de cursus Stafdienst gevolgd op het IDL gevolgd door
de HMV. Als gebrevetteerd officier vervul
je hoofdzakelijk functies buiten het eigen
wapen, zo heb ik gewerkt bij de DMKL,
Landmachtstaf, IDL, Defensiestaf, KMA,
HDIO en DMO. De verbindingsfunctie
die ik nog heb gedaan was C-108 Vbdbat
(1998-2000). Die functie is zonder meer
de mooiste in mijn loopbaan geweest. Zelfstandig commandant, samenwerken in en
leidinggeven aan een team van mensen en
daarmee een directe bijdrage leveren aan
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de operationele taakuitvoering van Defensie en de KL in het bijzonder.
Gedurende al die jaren ben ik nauw betrokken gebleven bij dat wat er gebeurd is met
en binnen ons Wapen. Niet alleen omdat
ik qualitate qua in overlegfora werd uitgenodigd maar ook omdat ik graag de activiteiten van wapen en regiment bezoek. Ik
vind het erg plezierig om met zo veel mogelijk wapengenoten te praten en te horen
hoe het hen vergaat. Zo bleef ik goed op
de hoogte en dat komt mij nu goed van
pas want sinds 17 juni jl. ben ik aangetreden
bij staf CLAS. Per 4 oktober (omklapdatum) vervul ik daar de functie van hoofd
Diensten. In deze afdeling zit naast vastgoed, milieu, brandweerzorg, facilitair management, transport, beveiliging ook IV
en CISops. De rol van IV manager CLAS

is bij mij belegd. Deze functie stelt mij in
staat om de ontwikkelingen binnen ons
wapen niet alleen goed te volgen maar ook
mede richting te geven. De combinatie met
de rol van wapenoudste is wat mij betreft
ideaal. In mijn werk, kom ik u immers bijna
allemaal tegen. Ik kijk daar naar uit.
Ik ga de komende periode voort op de weg
die de bgen Ent is ingeslagen. Zijn opmerking dat ICT-ondersteuning een ‘force
multiplier’ is, onderschrijf ik niet alleen
maar zal ik op mijn niveau binnen CLAS
verder gaan uitdragen. Commandanten
dienen zich dit nog meer te realiseren en
er ook naar te handelen. Wij van onze kant
moeten dat blijven waarmaken. Daarbij
hebben we niet alleen de nieuwste systemen
nodig maar, belangrijker nog, elkaar. Alleen de combinatie van goed opgeleide
verbindelaren met moderne systemen zal
blijken toekomstvast te zijn. Een sterke
onderlinge band, die zichtbaar wordt in het
‘nassaublauw’ en de ‘bliksemschichten’, is
daarbij pure noodzaak. Ik roep u op, daar
samen met mij en met elkaar aan te werken.
G.J.T.W. van Oirschot
Kolonel
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The armed forces communication and
electronics association
chapter the hague
Welkom bij AFCEA Nederland, Chapter Den Haag.
AFCEA International is een wereldwijde non-profit organisatie ten dienste 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.

Preview Programma 2014

Het bestuur

niet meer op te rekenen. Maar tegenslag
moet ons ook creatiever maken en we zijn
‘in’ voor verdere vernieuwing. Een extra
reden om goed om ons heen te blijven kijken
en de relatie met het bedrijfsleven - nationaal
en internationaal - op haar waarde te schatten. AFCEA kan en wil daarin een rol blijven
vervullen. Kijk bijvoorbeeld naar ons programma voor volgend jaar. Ik ga ervan uit
dat het militaire lezerspubliek van Intercom
hier nog altijd warm voor loopt.
U bent bij deze uitgenodigd!

Er zijn bijvoorbeeld bezoeken gepland bij
het CIMIC Center of Excellence (Den
Haag), Maintenance Valley (West Brabant),
EATC (Eindhoven), Europol (Den Haag),
Admiraal Benelux (Den Helder), AOCS
(Nw Milligen) en andere interessante objecten.
Wij streven ook nu weer naar een mix van
defensie versus industrie, en nationaal versus
internationaal.

Boot Camp New Amsterdam

Wist u:

• President: Bgen Bert Booman (NATO CIS
Group)
• Vice President: Kol Ton Bijl (HDIO)
• Wnd President: CDRA bd Willem Voogt
• Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN)
• Secretaris(2): Lkol bd Martin van Riemsdijk
• Jaarprogramma: Cor van Waveren (TNO)
• Penningmeester en Mediamaster:Ad Koolen (Compumatica)
• Internationale Zaken: Marcel de Krom
(CISCO)
• Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)
Vanwege reorganisaties heeft TNO haar afgevaardigde vervangen: Arnold Franse is
opgevolgd door Cor van Waveren.

Van de President

Niet alleen de Nederlandse defensie zit in
zwaar weer. In strategisch opzicht is dat zelfs
het geval voor onze ‘grote broer’, de Verenigde Staten. In zijn rol als opperbevelhebber lijkt de president steeds minder zeker
van voldoende steun in eigen land en van de
veronderstelde bondgenoten. Die onzekerheid over het draagvlak wordt voor een belangrijk deel bepaald door het financiële
onweer. De economie lijkt weliswaar aan te
trekken, maar er komt niet zomaar weer extra
geld beschikbaar voor de krijgsmacht. Voor
Nederland durven we daar inmiddels al jaren
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Op woensdag 18 september is bij de JIVC
(voormalige IVENT) de vorige bijeenkomst
gehouden. Tijdens deze meeting, die werd
gehouden in Soesterberg (Camp New Amsterdam) heeft dhr. Adriaan Blankenstein,
directeur van het Joint IV Commando, een
introductie gegeven van het nieuw opgerichte JIVC.
Aansluitend is een presentatie gegeven door
het DEFCERT (Defensie Computer Emergency Response Team) over de Cyber Security en de rol van DefCert in de praktijk.

Ook het jaar 2014 wordt weer goed gevuld
met interessante bijeenkomsten bij defensie
en industrie. Een deel is internationaal
georiënteerd.

U bent van harte welkom!
- dat ook niet-leden van AFCEA onze bijeenkomsten kunnen bezoeken ?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en ontvang
de informatie over komende meetings.
- dat u een jaarkaart kunt aanschaffen voor
€110? Handig voor u én onze penningmeester Ad Koolen.

Contactgegevens
secretariaat:
jaap.vanderlelie@kpn.com
Zie ook www.afcea.nl

Op 14 november kwamen wij bijeen in het
CAMS Force Vision in Den Helder, dat ook
onderdeel wordt van het JIVC. Onderwerp is
was het nieuwe patrouillevaartuig van de Marine.

Naast deze website kunt u ons volgen op
Twitter: @AFCEA_NL , op LinkedIn waar
u zich kunt aansluiten bij de groep AFCEA
NL Chapter .

Annual Dinner 12 december

Sinds kort is er ook ruimte voor foto’s waar
AFCEA_NL vele afbeeldingen en presentaties deelt.
Zie http://tinyurl.com/AFCEA-FOTO

Het programmajaar wordt op donderdag 12
december afgesloten met ons traditionele
Annual Dinner. Deze keer wordt het dinner
gehouden bij het Museum der Koninklijke
Marechaussee te Buren (Gelderland). Buren
heeft historische banden met het Huis van
Oranje. Het dinner wordt geheel in stijl gehouden. Er is deze keer een speciaal ladies
program separaat van de jaarvergadering
voor leden. Zo is er o.a. een rondleiding in
het museum.
Kijk voor meer bijzonderheden op
www.afcea.nl

Partners/bedrijven
KPN
NCIM
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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

Abonnement Intercom voor niet-leden:
€ 20,00 per jaar.

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

Opzegging van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap of abonnement wordt automatisch voor een jaar verlengd tenzij u
opzegt vóór 31 december.

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).

Betalingen:
Automatisch of per acceptgiro.

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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