van de redactie of op aangeven van een

informatie beschermd tegen digitale van-

meden. Dat maakt de artikelen extra

Categorie Verbindingsdienst
en Extern

defensiecollega komen bedrijven in beeld

dalen, diefstal en cyber terrorisme op een

aantrekkelijk. Beide artikelen zijn goed

Uit zeven artikelen zijn de volgende drie

waarvan wij denken, dat is interessant

manier die past bij deze tijd. De kracht

Status voormalige TCC bunker

leesbaar en uiterst toegankelijk omdat

voorgedragen:

voor u, onze doelgroep.

van encryptie en... zal er privacy zijn

door lkol b.d. Rob Rijntalder

onbegrijpelijk jargon en dito afkortin-

•

Noodcommunicatievoorziening door

Alle drie de artikelen raken operationeel

in de cloud is de winnaar van deze Intercom Award.

Op 19 februari was de jaarlijkse social

voorgedragen:

en persoonlijke noten worden niet ver-

van de VOV. Veel leden waren met hun

•

25 jaar EOV door lkol b.d. Gerrit
Jan Huisman

partner aanwezig in de Coco-lounge van
de Reehorst in Ede. Na de opening door
onze voorzitter, kol Toine Visser, kreeg

•

de hoofdredacteur van de Intercom de

gen worden vermeden. Complimenten

de heer drs. Ralf Kronieger, con-

gebruik, schuwen techniek niet, zijn on-

microfoon voor het uitreiken van de Inter-

Beide heren zijn er wederom in geslaagd

daarvoor. Beide artikel zijn voorzien van

sultant en verbonden aan Ordina;

derhoudend en beschrijvend. De redactie

com-awards over 2013 en 2014.

om een deel van de geschiedenis van de

passend en sprekend beeldmateriaal.

Gigabit Ethernet: multi- of single

heeft de aspecten innovatie en de human

De kok van de Reehorst had ons een

Verbindingsdienst te beschrijven en vast

mode glasvezel door de heer Ivar

factor zwaar laten meewegen en dat

Categorie Verbindingsdienst
en Techniek

uitstekend Javaans buffet bereid. De

te leggen, voordat deze letterlijk en figuur-

Bij de redactie staakten de stemmen en

Koren van Diamond Kimberlit;

maakte het verschil bij deze Award.

Uit vijf artikelen zijn de volgende twee

foto-impressie geeft een goede indruk

lijk uit beeld raakt.

daarom heb ik een externe deskundige

van de geanimeerde avond.

•

•

De kracht van encryptie en… zal er

voorgedragen:

geraadpleegd en die gaf uiteindelijk de

privacy zijn in de cloud door de heer

Zijn uw privé vakantiefoto’s en uw com-

De twee voorgedragen artikelen zijn ge-

doorslag, daarom heeft lkol b.d. Gerrit

dr. Pim Tuyls, CEO van Intrinsic-ID.

merciële en operationele informatie veilig

baar bij operaties door KTZ ir. Ulrich

De Intercom-awards

plaatst in historische en begrijpelijke

Jan Huisman met artikel 25 jaar EOV de

Even in het kort iets over de categorie

in de cloud? Nu mogelijk nog niet, maar

Berrevoets en de heer ing. Gert Jan

Categorie Verbindingsdienst en Historie

context. Zelfreflectie is beide heren niet

Intercom Award gewonnen in de catego-

extern en bedrijven, ook wel eens defen-

met de toepassing van de concepten

Netjes, beiden verbonden aan de

Uit zeven artikelen zijn de volgende twee

vreemd en ook kritische kanttekeningen

rie Verbindingsdienst en Historie.

siebedrijven genoemd. Op uitnodiging

van Intrinsic-ID is onze kostbare en privé-

Defensie Materieel Organisatie
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Militaire satellietcommunicatie, onmis-
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Omdat kap van der Werff niet aanwezig was op 19 februari
ontving hij de Intercom Award op een later moment

•

Falcon Assault, Interoperabiliteit in

manier voor het voetlicht te brengen. De

heer ir. Ron van Paassen, verbonden

Protected Core Networking door de

•

een Combined Omgeving door kap

auteurs weten duidelijk te maken aan de

aan TNO

ir. Martijn van der Werff en aooi Geert

hand van praktische voorbeelden hoe

Jan Schütte DSK / 11AMB

slimme en doordachte configuratiekeu-

Beide artikelen raken de kern-capabilities
van defensie ten volle en dat zijn in dit ge-

•

Optreden te velde met je smartphone

zes en werkwijzen kunnen bijdragen aan

door lkol cav Duco Brongers, werk-

het vergroten en behoud van de operatio-

zaam bij het JIVC/KIXS

nele samenhang bij de uitvoering van

Een veelzijdige uitdaging door KAP-

een joint actie en daarbij operationeel

springen er letterlijk en figuurlijk uit omdat

MARNS Gijs van Woestenburg, werk-

voordeel te behalen.

de auteurs op zeer zorgvuldige wijze in-

zaam bij de N6 van staf CZSK

val strategische operationele en tactische
satellietverbindingen en het beschermen
van onze netwerken en van onze data. Ze

•

Intercom Redactieprijs

gaan op een mogelijk kennisachterstand
bij de lezer en vullen dat aan en ze kunnen

De concurrentie is deze categorie is groot.

De Intercom Redactieprijs heeft ditmaal

zo gebruik worden als studiemateriaal.

De redactie kent de Intercom Award in de

de vorm van een Oeuvreprijs gekregen.

Nadat de stemmen staakten, is gekeken

categorie Verbindingsdienst Operationeel

De redactie kent de Oeuvreprijs toe aan

naar de responsfactor. Heeft het artikel

toe aan kap ir. Martijn van der Werff en

de heer Wim Rietkerk voor de vele car-

iets losgemaakt bij onze doelgroep? Dat

aooi Geert Jan Schütte met de volgende

toons die hij gedurende anderhalf de-

gaf de doorslag.

motivering. De auteurs schetsten op hel-

cennium voor Intercom heeft gemaakt.

Militaire satellietcommunicatie, onmisbaar

dere wijze het verloop van een combined

De vaak markante en herkenbare car-

bij operaties heeft op de social media tot

operatie op groeps-, pelotons-, compag-

toons hebben hun weg binnen defensie

soms heftige discussies en reacties geleid

nies- en bataljonsniveau en relateren dat

en daarbuiten gevonden.

en mede daarom is aan dit artikel de In-

aan de specifieke keuze, inzet en gebruik

tercom Award toegekend.

van het verbindingsmiddel.

Categorie Verbindingsdienst
Operationeel

Zij geven blijk te beschikken over kennis

Uit maar liefst 35 artikelen - en dat is een

12 juni

:

Motortoertocht

De cartoons worden gretig gebruikt bij

25 juni

:

Regimentssportdag - Genm Kootkazerne – Garderen

presentaties en sieren voorpagina’s van

25 juni

:

VOV barbecue – aansluitend op regimentssportdag

diverse studies. Dat is allemaal heel bij-

27 juni

:

Nederlandse veteranendag

van de eigen middelen en de eigen mo-

zonder te noemen. De redactie is de heer

13 oktober

:

VOV Symposium - Genm Kootkazerne – Garderen

gelijkheden en kennis van de organisa-

Wim Rietkerk dankbaar voor alles wat

22 oktober

:

Tweede centrale beëdiging

record - zijn de volgende drie voorge-

tie en het eigen optreden en weten dat

hij in de afgelopen jaren voor Intercom

5 november :

dragen:

op een onderhoudende en begrijpelijke

heeft gedaan.
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