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Van 17 tot 25 februari vond in de provin-

van prioriteiten, bijvoorbeeld door de in-

en staven, maar veelal toegepast op ho-

cie Friesland de oefening Dutch Bison

zet in Mali en verkorting van de oefening,

gere stafniveaus en tijdens inzet in inter-

plaats o.l.v. C-43 Mechbrig. De belang-

bleven daarvan zes experimenten over.

nationaal verband. Bij deze oefening kon

rijkste spelers in deze oefening waren 44

Alle zes zullen hieronder kort worden

dat ook tussen de teams en het bataljon.

Pantserinfanteriebataljon Johan Willem

besproken.

Ook de brigade beschikte over deze faciliteit in combinatie met 44 JWF en 43

Friso (44 JWF) en 43 Brigadeverkenningseskadron Regiment Huzaren van Boreel

Lay-out command post 44 JWF

RHvB. Probleem hierbij is dat er gecom-

(43 RHvB). Onder de noemer Purple

De commandopost van 44 JWF, die zich

municeerd wordt tussen twee verschil-

Nectar ondersteunde het Kennis-, Inno-

in Heerenveen bevond, werd onder-

lende rubriceringsniveaus: de brigade op

vatie, Experimenten- en Simulatiecentrum

steund met het programma pixelnet van

niveau secret en de overige eenheden

(KIXS) deze oefening met zes experimen-

het bedrijf Visual Display Solutions.

op niveau confidentieel. Daar moet soft-

ten, die alle ten doel hadden de situatio-

Hierbij werd een viertal relatief kleine

ware voor worden ontwikkeld en die was

nal awareness van commandant, staf en

schermen uitgereikt aan de bataljons-

in de Verenigde Staten beschikbaar via

eenheden te verbeteren.

staf met daarop gemonteerd een smart

het bedrijf Trident. Helaas lukte het niet

Naast de experimenten werd een expo-

beamer, die negen bronnen kan projec-

de exportvergunning tijdig te verkrijgen.

sitiehal ingericht om elf demonstraties

teren op de beschikbare schermen. Op

Daar we hier aan een oefening deelne-

te laten zien aan gasten en gebruikers

elk gewenst moment en in vele vormen

men was het secret-niveau in werkelijk-

in de oefening over wat er speelt op

(video, foto’s, presentaties, documenten,

heid confidentieel en daardoor werd het

het gebied van ideeën en projecten bij

kaarten enz.) kan de staf snel en gemak-

technisch mogelijk met toestemming

Defensie, bedrijven en kenniscentra.

kelijk zijn omgeving presenteren om een

van de beveiligingsautoriteit de twee ver-

betere situational awareness te creëren.

schillende niveaus te koppelen.

In gemeenschappelijk overleg met briga-

Joint chat

Video teleconferencing (VTC)

de en bataljon werd gekozen voor een

Eigenlijk al een bekend en zeer populair

Een andere wens van de gebruikers

tiental experimenten. Door het verleggen

communicatiesysteem tussen eenheden

was de mogelijkheid om een video-

Experimenten
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Het Purple Nectar Team

Pixelnet bij CP 44 JWF

teleconferencing op te kunnen zetten tussen de bataljonscom-

Video teleconferencing, eenvoudig en doeltreffend

kers zijn in bezit van de Purple Nectar-organisatie.

mandopost (Heerenveen) en de teams op de andere locaties

Zowel 43 Mechbrig, 44 JWF, 43 RHvB als 200 Bevoorradings- en

(Drachten, Bolsward en Veenhuizen).

Transportbataljon maakten gebruik van deze eenvoudige tool om

Met de open source software Jitsi was er niet alleen een spraak-

inzicht te krijgen in de actuele locatie van die elementen waarvan

verbinding met het beeld van de spreker, maar konden op het

de commandant vond dat hij op de hoogte wilde blijven op de

beeldscherm tevens diverse soorten bestanden worden gebruikt

kaart. Wederom was de gebruiker zeer te spreken over deze tool

om de communicatie te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld een

die personen en voertuigen snel en doeltreffend op de kaart zet

screenshot van een kaart om iedere gewenste situatie toe te

van welke organisatie zij ook zijn.

lichten of een powerpoint-presentatie. Ook werd eenvoudig een
flip-over achter de spreker neergezet om toelichting te geven bij

Gateway NIMCIS-BMS

bepaalde gebeurtenissen.

Het vijfde experiment mag een successtory worden genoemd.

Het was daarmee niet alleen een middel om te confereren, maar

In de vorige Purple Nectar in september 2012 demonstreerde

ook om in te zetten als middel t.b.v. parallelle planning tussen

het Korps Mariniers een gateway voor spraak en C2-data tussen

het bataljon en de teams, vooral als weinig tijd beschikbaar was.

hun eigen battlefield managementsysteem NIMCIS en het bat-

Het gebruik van dit middel was duidelijk nog geen gemeengoed.

tlefield managementsysteem (BMS) van het Commando Land-

Voor velen werd het gezien als een middel voor commandanten,

strijdkrachten.

maar ook andere functionarissen moesten nog gaan beseffen dat

Tijdens deze Purple Nectar was een peloton mariniers inge-

ook zij de VTC konden gebruiken.

deeld bij de A-compagnie 44 JWF. Ze gebruiken de gateway
integraal in de oefening om aan te tonen dat het systeem

Blue force trackers

functioneert. De werking werd aangetoond, maar door het zeer

Tijdens deze Purple Nectar werd wederom uitvoerig gebruik ge-

beperkte gebruik van BMS door 44 JWF werd het systeem he-

maakt van de blue force trackers van de firma Cosetec. De trac-

laas niet zwaar belast.
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Extended range BMS

bedrijven die uitgenodigd waren om hun

Tot slot was er het verzoek om het be-

produkten te laten zien. Hiermee werd de

reik van het BMS te vergroten. Voor deze

zogenaamde gouden driehoek (Defensie,

extended range werd een 23 meter hoge

industrie en kenniscentra) in praktijk ge-

zogenaamde Salzgitter-mast ingezet om

bracht.

zorg te dragen voor een verdere reikwijdte
van de dragende communicatielaag.

In totaal kwamen circa 170 bezoekers
vanuit alle operationele commando’s om

Zoals eerder aangegeven was het gebruik

te luisteren naar presentaties over de op-

van BMS beperkt. Om het effect van de

zet van de oefening en de ondersteunen-

mast toch te kunnen meten, werd samen

de rol hierin van Purple Nectar.

met het bataljon een test uitgevoerd.

De gasten werden rondgeleid langs de

Het resultaat was conform de verwach-

diverse experimenten in de bataljons-

ting, de reikwijdte was tussen 25% en

commandopost en kregen uitgebreid de

Hyperion/discus is een lopend pro-

100% toegenomen. De variatie in de toe-

gelegenheid om de stands te bezoeken.

ject bij Defensie waarbij diverse sen-

Blue force trackersysteem

•

soren, zoals de Squire-radar, geluid-

name is te wijten aan diverse omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld bebouwing.

Demonstraties

Hyperion/discus

De experimenten die werden getoond

sensoren en een Kylmar-camera, aan

waren:

elkaar worden gekoppeld. Daarbij

•

ELIAS

wordt het resultaat van deze sensor-

Naast de integrale ondersteuning van de

ELIAS is de nieuwe C2-ondersteu-

datafusie in ELIAS gepresenteerd.

oefende eenheden, was er een bezoe-

nende applicatie van CLAS en ontwik-

kersdag georganiseerd.

keld door het JIVC dat in 2015 zowel

Populair gezegd: de stafkaart van de

In een grote hal werden veertien ex-

ISIS, BMS, OpOrder-tool als Athena

toekomst. Niet meer een platte kaart,

postitiestands ingericht voor in totaal elf

gaat vervangen. De laatste stand van

maar een 3D-beeld van de omgeving

projecten bemand door kenniscentra en

zaken werd gedemonstreerd.

met steeds beter wordende de-

•

Virtuele missiegebieden

Koppeling battlefield management system van het CLAS en het Korps Mariniers
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•

•

tailinformatie en resolutie. Het is te vergelijken met Streetview,

en demonstraties. Ook de deelnemende kenniscentra, bedrijven

maar dan vanaf verschillende hoogtes te bekijken, en snel

en projectleiders waren zeer te spreken over o.a. de compacte

aan te passen voor de specifieke situatie van een inzetge-

opzet. Hierdoor zochten ze elkaar snel op, vooral als het ging om

bied.

gelijksoortige projecten.

Cyber COP

Soms wisten ze niet van elkaars bestaan en werden afspraken

Een tool om de gebruiker inzicht te geven in de gevolgen van

gemaakt om activiteiten met en op elkaar af te stemmen. Al met

cyber attacks, met name gericht op de bewustwording bij het

al een steun in de rug van de organisatie die verdere ambitieuze

personeel en de effecten ervan.

plannen heeft voor 2015.

IN4STARS
Verbeteren van de inlichtingenpositie en verhoging van de

Way ahead voor Purple Nectar

situational awareness ter ondersteuning van het commando-

Voor Purple Nectar 2015 worden de komende periode de eerste

voeringsproces in joint operaties door het ontwikkelen van

stappen gezet. De focus zal liggen bij ondersteuning aan een

tools die het mogelijk maken grote hoeveelheden complexe

oefening waarin de samenwerking met Openbare Orde en Vei-

en heterogene informatie te correleren, fuseren, exploiteren

ligheid voorop staat in een joint omgeving; we zijn immers paars.

en uit te wisselen.
•

•

MINE

Uiteraard zal de oefenende eenheid weer ondersteund worden

MINE is een nationaal technologieprogramma o.l.v. de ken-

met innovatieve technieken. Het innovatieplatform met demon-

niscentra NLR en TNO, vergelijkbaar met IN4STARS, maar

straties zal breder worden uitgezet bij de industrie om hun be-

dan meer gericht op het beschikbaar stellen van informatie

trokkenheid bij Purple Nectar te vergroten. Hierdoor worden

aan de militair te voet en vice versa.

bedrijven beter geïnformeerd over de wensen van Defensie en

Advanced Vetronics
Advanced Ventronics is een project van Thales waarbij diverse sensoren gekoppeld zijn in een Fuchs-voertuig die een
gezamenlijk beeld geven van de omgeving.

•

Bowman van General Dynamics
Het bedrijf was al aanwezig om te ondersteunen bij het experiment met de koppeling tussen NIMCIS en BMS en liet hier
de laatste ontwikkelingen zien op dat gebied.

•

Touch mii/leap motion
De multi-touch technieken zijn langzamerhand bij de meeste mensen gemeengoed geworden, zeker bij de jeugd. Deze
tool geeft inzicht in de mogelijkheden anders om te gaan met
informatie.
Als een team achter een multi-touch birdtable staat met op
de tafel een digitale kaart kan gezamenlijk een analyse worden uitgevoerd en actiepunten worden toegewezen door
deze manueel naar elkaar toe te schuiven (swipen).
De spelers hebben inzicht in elkaars actiepunten en de status
ervan. Een experiment om vooral met beelden informatie te
delen en te beheren.
Een middel dat mogelijk het besluitvormingsproces kan ondersteunen door het te visualiseren tijdens de analyse van de
eigen mogelijkheden van optreden, de geïntegreerde operatieanalyse of een rehearsal.

•

CP-lay-out van Visual Display Solutions
Dit experiment werd gebruikt tijdens de oefening (zie experimenten). Het bedrijf Visual Display Solutions had ook een
stand ingericht om toelichting te geven op het product.

De bezoekersdag mag een succes worden genoemd.
De gasten waren enthousiast over de presentaties, rondgang
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Salzgittermast van 23 meter hoogte

Uitleg owi Schoenmaker bij de ‘Vetronices’ stand

Demo door maj Hulleman van touch mii

Defensie kan beter gebruik maken van de

Tot slot

kennis van het bedrijfsleven.

Purple Nectar wil zijn vleugels uitslaan
naar internationale partners. De Duitsers

Tevens zal getracht worden de aanwezige

zijn al uitgenodigd, maar daar willen we

technische kennis op gebied van syste-

het zeker niet bij laten. Hopelijk kunnen

men meer te ontsluiten voor de gebruiker

we u volgend jaar berichten over de vol-

door deze te vertalen in functionaliteiten.

gende succesvolle stap voorwaarts.
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