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cio defensie:
doorgaan waar don
quichot moest stoppen
Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur
Een Generieke Digitale Basisinfrastructuur, kan zo iets bestaan? De Rijksoverheid en ook Defensie
slaan een nieuwe weg in. Er is duidelijk gekozen voor een meer proactieve houding tegenover nieuwe
ICT-ontwikkelingen, ‘collectieve opschaling op gebieden waar geen onderscheid is’, ‘vereenvoudiging
en standaardisatie van werkprocessen’, en ‘een impuls in het opdrachtgeverschap richting softwareleveranciers’. We komen van ver en SPEER ligt nog vers in het geheugen. Scepsis versus ‘Yes we can’.

433 miljoen

wikkeling. Daarbij maakt Defensie een aantal keuzen

SPEER, dat nu ERP heet, heeft volgens het minis-

ten aanzien van de gewenste samenwerking met de

terie tot nu toe 433 miljoen euro gekost, maar de

markt. Een en ander is beschreven in het bijgevoeg-

Algemene Rekenkamer schat dat er inmiddels al

de document ‘Samenvatting High Level Ontwerp’.

twee keer zoveel aan is uitgegeven. En dat terwijl

Defensie wil deze strategische keuzen graag toetsen

het ICT-project al jarenlang problemen geeft.

op haalbaarheid bij de markt voordat zij een eerste
aanbesteding binnen deze vernieuwde kaders doet.

Nog niet af

Het Ministerie van Defensie, in het bijzonder de pro-

Het project werd in 2004 gestart zodat alle financië-

grammaorganisatie Vernieuwing, wil de haalbaarheid

le, logistieke en materiële informatie bij Defensie zou

laten toetsen middels een ICT Haalbaarheidstoets

worden opgeslagen en geautomatiseerd. De krijgs-

Defensie, niet te verwarren met Rocinante, de uitge-

macht zou op die manier goedkoper en beter wor-

mergelde strijdros van Don Quichot, zet zijn beste

den. Het systeem moest in 2009 al klaar zijn, maar

ICT-beentje voor. Wij zijn benieuwd.

is inmiddels nog steeds niet af. Wat wel af is, werkt
bovendien niet goed genoeg en een groot deel van

Deze Intercom

Defensie werkt er nog niet mee. Haalbaarheid is het

Operationele sleutelbegrippen: mobiel en snel inzetbaar.

nieuwe begrip bij (ICT-)projecten.

Koren op de molen van de commandant van 101
CIS bataljon, lkol Rob Miedema, uitgebreid aan het

Nederland ICT organiseert ICT Haalbaarheidstoets voor ministerie van
Defensie

woord in deze Intercom.

Op vrijdag 12 juni 2015 organiseert Nederland ICT

houding

in samenwerking met de NIDV voor het ministerie

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een algemene

van Defensie een ICT Haalbaarheidstoets.

meldplicht voor datalekken. Inbreuken op de beveili-

Een zaak van vertrouwen en de prijs van geheim-

ging van IT-systemen moeten straks worden gemeld
Doorontwikkeling IT.

bij de overheid. Bij Defensie is dat al zo. ZERO TO-

Het ministerie van Defensie wil, aansluitend op de

LERANCE, wij kunnen ons geen Snowdons en Wi-

door Defensie ontwikkelde visie ‘let’s make IT hap-

kiLeaks veroorloven. Een zaak van vertrouwen, lkol

pen!’, de verdere ontwikkeling van haar IT in samen-

b.d. Ron Bertelink aan het woord in deze Intercom.

werking met de markt realiseren en beheren. De CIO
heeft daartoe een High Level Ontwerp document

Veel lees- en kijkplezier en dat uw plannen haalbaar

opgesteld dat richting geeft aan de blijvende ont-

mogen zijn.
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Kolonel A. P. P. Visser, voorzitter VOV
Op internet zag ik laatst een filmpje van een veteraan die bij de start van de Tweede Wereldoorlog mitrailleurschutter was in een van de kazematten van de stelling Kornwerderzand. De man had de tranen in zijn
ogen toen hij vertelde over zijn ervaringen als 19-jarige soldaat. Zelfs na meer dan 60 jaar was hem het grote saamhorigheidsgevoel van de groep soldaten bijgeblijven. Veel veteranen bezoeken zelfs na al die jaren
nog steeds de bijeenkomsten. Iets heeft hen verbonden en dat is nooit meer weg gegaan. ‘Het wij-gevoel’.

Als je spreekt met collega’s die de dienst hebben verlaten zijn ze vaak tevreden met hun werk, maar vaak geven ze aan
dat ze het unieke saamhorigheidsgevoel van weleer missen. Werken in het bedrijfsleven is niet hetzelfde als werken bij
defensie. In 2001 ontmoette ik een jaargenoot die ik meer dan 10 jaar niet meer had gezien. Toen we elkaar spraken
had ik het gevoel dat ik een gesprek van de vorige dag voorzette. Zelfs na zo’n lange tijd was de onderlinge band er nog
steeds. Echt een uniek gevoel. Mijn inziens is een van de grootste fouten die Defensie in het verleden heeft gemaakt om
zich te presenteren als een ‘normaal’ bedrijf. Dit resulteerde in een bedrijfsmatige aanpak. Efficiency stond voorop. Een
van de gevolgen was het afschaffen van de verschillende messes en het overgaan naar het bedrijfsrestaurantconcept.
In mijn tijd als jong officier zagen alle officieren op een kazerne elkaar elke dag tijdens de lunch. Hierdoor ontstond er een

Training Solutions

saamhorigheidsgevoel. Dit werd nog versterkt door het houden van messfeesten en de bekende vrijdagmiddagborrel.
Tegenwoordig worden lokaal nog wel eens initiatieven genomen om weer sociale activiteiten te organiseren. Toch is het
moeilijk om mensen weer te laten deelnemen. De sociale cohesie is veranderd. Doordat ook de partners van officieren
elkaar bijna niet meer tegenkomen zijn ze vaak ook niet meer enthousiast om deel te nemen aan een incidentele sociale
activiteit. Ik ben bang dat we dit nooit meer volledig terugkrijgen. Ten minste niet op de vredeslokatie.
Het goede nieuws is dat bij uitzendingen ‘het wij gevoel’ nog steeds bestaat. Als het over leven en dood gaat kunnen

UAS Mission and Tactics Trainer

we ook niet zonder. Het individu wordt ondergeschikt aan het team. Militairen zijn nog steeds bereid om heel veel
te doen voor de groep. Blijkbaar zijn we hiertoe nog steeds in staat ondanks dat train as you fight hier niet echt van
toepassing is. Ik hoop dat we ook in de toekomst hiertoe in staat blijven. We moeten continu beseffen dat werken bij
defensie niet hetzelfde is als werken in het bedrijfsleven. De VOV tracht de saamhorigheid tussen haar leden te verster-

UAS MTT biedt missie-voorbereidende training in een realistische omgeving. Het modulaire
concept en een open architectuur met STANAG interfaces maken zowel specifieke, als
generieke training mogelijk.

ken door het organiseren van activiteiten. Tegen de tijd dat u dit leest hebben we het eerste symposium C2 on the move

Airbus Defence and Space Netherlands geeft toegang tot het uitgebreide, Europese defensie
portfolio van Airbus. Voor meer informatie: defence@airbusDS.nl.

met de jong officieren verliest. Dit is overigens van alle tijden. Ik kan me herinneren dat we als jonge subalterne officieren

en de algemene ledenvergadering achter de rug en zijn we bezig met het organiseren van het tweede symposium met
Intel als thema. Daarnaast was de social op 19 februari een succes. Veel deelnemers en een gezellige bijeenkomst.
Het bestuur is versterkt met een jonge officier. Dit is belangrijk, omdat voorkomen moet worden dat de VOV de band
werkend in Schaarsbergen op een gegeven moment besloten om massaal naar de VOV-bijeenkomst te gaan, omdat
we het gevoel hadden dat alleen de hoofdofficieren nog deelnamen. Ik herinner me een geweldig gezellige bijeenkomst.
Goede beslissing destijds. Ik hoop dat dit hamerstuk u aan het denken zet en u doet beseffen dat het wij-gevoel iets is
waar je energie in moet stoppen, omdat het een essentieel deel uitmaakt van ons beroep. We kunnen niet zonder en
moeten ervoor zorgen dat we het vasthouden.
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ir. Teus van der Plaat
DMO/JIVC/KIXS/I&O

De beurs is zo gigantisch groot (9 hallen) en telt zoveel deelnemers (93.000) en leveranciers (1900), dat het
onmogelijk is alles in kaart te brengen. Onderstaand is
dus slechts een summiere persoonlijke impressie van
die zaken waar ik mee in aanraking gekomen ben...

Zondag 1 maart Unpack event Samsung
presentatie van de S6
Het is een hele happening. In de zaal met vele duizenden

de rand van je telefoon bijvoorbeeld rood!

plus en de nieuwe Samsung Galaxy S6.

beeld is blijkbaar dat men te laat is met

mensen vanuit de hele wereld hangt een bijzondere sfeer,

Als je manager belt, dan kleurt de telefoon

Volgens de spreker is hierbij niet gefaked.

het adopteren of zetten van nieuwe stan-

de spanning is voelbaar. Er zijn Amerikanen, Koreanen, Euro-

groen. Het scherm van deze telefoon is

Er is een enorme verbetering te zien, wer-

daarden. Zo werd er gesteld dat, als we

prachtig en zeer scherp en het is gemaakt

kelijk verbluffend is het verschil in kwaliteit

niet oppassen, er vijf verschillende 5G

van het allersterkste Gorilla glas en ook

die de Samsung S6 laat zien. Dat komt

standaarden ontstaan. De Koreanen wil-

nog indrukwekkender dan de ander. Om ons heen bevindt

de stalen rand is extra sterk.

door een nieuwe lens met een F1.9 lens

len in 2018 al 5G demonstreren, en ook

zich een enorm podium, waarop een 360 graden experience

Het mooist vind ik het draadloze opladen,

waarde, die meer licht ontvangt dan de

de Amerikanen, de Duitsers (Frauenhofer)

getoond wordt op alle wanden. We zitten er midden in.

waarbij een leuk detail is dat IKEA al meu-

gemiddelde camera van een smartphone.

en de EU (Metis) zijn allemaal bezig te in-

bels op de markt brengt, waarmee dit

Het enige dat tegenvalt is de prijs van de

vesteren in pre-5G technieken. Daarnaast

Met veel bombarie wordt door een slecht Engels sprekende

kan. Dat duurt dan wel even, maar als je

nieuwe S6 telefoons, die naar ik hoorde

zijn ook alle grote leveranciers als Erics-

dame de CEO van Samsung aangekondigd. Die spreekt zo

snel wilt kan hij in vijf minuten (met snoer)

neerkomt op 600 a 800 euro?! Samsung

son, Alcatel, Huawei, ZTE en vele ande-

mogelijk nog slechter Engels, waardoor vele details uit zijn

voor vier uur opladen, wat werkelijk een

heeft de lat in ieder geval hoog gelegd!

ren druk met 5G bezig en showen soms

verhaal aan mij voorbij gaan. Hij presenteert ons de nieu-

prestatie genoemd kan worden.

peanen, Japanners, Arabieren, werkelijk alle landen zijn vertegenwoordigd. In de zaal tel ik wel 20 TV camera‘s, de één

Samsung Galaxy S6

wereld zijn er ook mee bezig, waarbij we-

Starbucks draadloze oplaadpunten zul-

Maandag 2 maart Network
2020 seminar, mobilizing
the all ip future

len creëren, waardoor mensen tijdens het

We begonnen maandagochtend met een

laten zien; ook operators als T-Mobile, Vo-

we Samsung Galaxy S6. De conclusie is dat zo ongeveer
alles aan dit apparaat het Beste in de Wereld is: het scherm,

De verwachting is dat organisaties als

de batterijduur, de oplaadtijd, de processing snelheid, de
camera, zowel voor als achter, de security, en ga zo maar
door. Kortom een geweldig apparaat! Andere sprekers uit de
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al producten. De voorlopers in de carrier
derom de Koreanen als SK telecom en KT
telecom zeer interessante toepassingen

koffiedrinken draadloos of met een kabel-

sessie waarin diverse hot shots van de

dafone en AT&T lieten zich niet onbetuigd

Samsung-gelederen volgen elkaar op; zij gaan meer in detail

De hamvraag is natuurlijk wat er nu daadwerkelijk zo vernieu-

tje hun telefoon kunnen ‘bijtanken’. Niet

GSMA de toekomst schetsten van het all

met demo’s op de beurs.

in op de eigenschappen van deze smartphone.

wend en innovatief is aan deze Smartphone.

alleen koffie dus, maar ook stroom.

IP netwerk. Iedereen investeert fors in 5G

Na dit verbale en visuele geweld mogen we in een andere

In mijn ogen zijn de volgende elementen te noemen. Ten eer-

Een indrukwekkende vernieuwing is de

om de boot in de toekomst niet te mis-

Een aantal inhoudelijke zaken worden ge-

zaal zelf even het apparaat vasthouden. In deze zaal is ook de

ste is het gewoon een hele mooie telefoon, met name de S6

kwaliteit van de camera op deze smart-

sen. In dit werkveld is het letterlijk eten of

noemd. We moeten de complexiteit van

Samsung versie van de Oculus rift virtual reality bril aanwezig.

edge, de verlichte rand, waarbij je vijf verschillende kleuren

phone. In een demo zien we een verge-

gegeten worden. Zowel in deze sessie als

het ‘beest’ IMS (De integrale mobile ar-

Je kunt een VR-bril maken met deze Samsung Galaxy S6.

kunt programmeren die je koppelt aan een contactpersoon.

lijking tussen camerabeelden in low light

op de hele beurs zie je veel bedrijven die

chitectuur, waarop alle applicaties draai-

Heel leuk en ik zie er zeker toepassingen voor.

Zo kun je zien wanneer je vrouw of geliefde belt, dan kleurt

condities zonder flits tussen een iPhone6-

allemaal haast hebben. Het grote schrik-

en) niet onderschatten. VoLTE (Voice

intercom | jaargang 44 | 1
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over LTE), roaming en interconnectie zijn

conclusie is dat ongeveer elk device

stimuleren en er zijn ook vele zakelijke

CEO. Het ontbreekt thans nog aan vol-

grote uitdagingen waar overigens hard

waarin een stroombron kan worden on-

toepassingen voor deze techniek te be-

doende vertrouwen in de markt over de

aan gewerkt wordt, maar zeker nog niet

dergebracht deel kan gaan nemen aan

denken. Op zowel de Qualcomm stand

levensvatbaarheid van Blackberry zei hij.

algemeen aanwezig. GSMA verwacht een

het IOT netwerk. Verder toont men de-

als bij diverse andere leveranciers (Hua-

Hij benadrukt dat inmiddels 40 autofabri-

doorbraak van VoLTE roaming in 2015

mo’s van het gebruik van LTE A in unlicen-

wei, Ericsson, Alcatel Lucent ) wordt LTE

kanten gekozen hebben voor het fault to-

(minimaal 40 operators). Allereerst zal dit

ced spectrum in combinatie met licenced

release 13 getoond. Het bijzondere aan

lerant QNX operating system in de auto’s

binnen landen gerealiseerd moeten wor-

spectrum. Men geeft een demo waarin

LTE release 13 is het feit dat bijna alle

en dat er inmiddels 15 miljoen, meestal

den, tussen de diverse operators in een

men een licenced kanaal combineert met

Tetra functies (=C2000 functies) beschik-

duurdere auto’s’, met dit besturingssys-

land en daarna zal e.e.a. ook internatio-

vijf kanalen van 20 MHz in de 5GHz band.

baar komen in de normale LTE release.

teem rondrijden. Het besturingssysteem

naal gaan plaatsvinden.

Hiermee bereikt men een download snel-

Op termijn zouden in principe LTE net-

wordt ook gebruikt in de eigen Blackberry

KPN doet al een proef met China Mobile

heid van bijna 1 gigabyte per seconde.

werken de functies van C2000 kunnen

smartphones. Om te bewijzen dat de fir-

met VoLTE roaming. Ook verwacht men

In Nederland zou dus de combinatie van

overnemen. In sommige landen (Austra-

ma springlevend is, is er een vloed aan

dit jaar implementatie van IMS intercon-

de LTE band in de Dectguard band sa-

lië) gebeurt dit al. In Nederland zal dit nog

nieuwe aankondigingen van Blackberry.

nect en RCS op minimaal vijf markten.

men met het gebruik van de 5 GHz band

wel even duren, maar is in de toekomst

Ook de door Blackberry overgenomen

RCS (Rich Communication System) is

een enorme bandbreedte in unlicenced

niet uit te sluiten.

Duitse security firma Secusmart staat on-

het gestandaardiseerde antwoord van de

spectrum tot gevolg kunnen hebben.

Security

vele secure devices voor de Duitse over-

Door meerdere technici op de Qualcomm

Op het gebied van beveiliging van de

heid. Deze zijn goedgekeurd door de BSI,

stand wordt nog eens benadrukt dat LTE

smartphones is er van alles te zien en te

de Duitse inlichtingendienst en evenknie

veel efficiënter is dan wifi. Men hanteert

doen op de beurs. Wijd en zijd is duidelijk

van het Nederlandse NBV.

een factor 2 bij gelijke condities. 2x meer

dat security een zeer belangrijk ontwikkel-

bandbreedte in het zelfde spectrum en

punt is in de gehele mobiele markt. Ener-

een 2 x grotere afstand die overbrugd

zijds vanwege de daadwerkelijke hacks

kan worden. Dit wordt veroorzaakt door

die plaatsvinden, maar anderzijds ook

enerzijds de gebruikte modulatietechniek

door alle Snowden-onthullingen.

en anderzijds door het veel gevoeliger zijn

sung toont zijn nieuwe versie van de

van de LTE-ontvangst die wel 20 Db ge-

Samsung KNOX security oplossing, die in

voeliger is dan bij wifi. Hierdoor wordt de

gebruik is bij een aantal overheden.

te overbruggen afstand veel groter, vol-

Er is in de USA een NIST approval on-

Op de beurs wordt op diverse plekken

gens de specialisten van Qualcomm.

derweg. Samsung kondigt een nauwe sa-

ook duidelijk dat de FIDO Alliance dui-

operators op de zo genoemde OTT (Over
The Top) spelers als What’s App, Viber,
Facebook en dergelijke. Een van de vragen waar oude operators mee worstelen
is of er nog interoperabiliteit gerealiseerd
moet worden naar de oude 2G en 3G
netwerken. Sommige operators plannen
in 2017 al 2G en 3G netwerken uit te
gaan zetten!
China Mobile (CM) geeft zijn visie op IMS.
Madam Huang Yu Hong geeft deze visie
weer. Met 950 miljoen abonnees en meer
dan 500.000 LTE base-stations is China

“Qualcomm is zeer
belangrijk in de mobiele
industrie, omdat meer dan 90%
van alle smartphones chipsets
van Qualcomm gebruiken.”

der eigen naam op de beurs. Zij leveren

Mobile een factor van belang in de we-

Sam-

menwerking aan met vele MDM (Mobile

delijk terrein aan het winnen is. Blijkbaar

reld. Men gaat bij CM volledig voor inter-

tente eindgebruikers belevenis hebt. Over

gebruiken. Er is wel enige concurrentie

Verder heeft men een zeer interessante

Device Management) leveranciers, zoals

worden de security oplossingen en stan-

nationale standaarden. Men ondersteunt

deze onderwerpen wordt een interes-

van Intel, maar we kunnen constateren

demo van het stabieler maken van video-

Airwatch, Mobile Iron en ook met Black-

daarden, die door dit consortium van

RCS (5.3) en VoLTE. De traditionele

sante discussie gevoerd door Vodafone,

dat Intel op het gebied van chipsets in

beelden. Door wiskundige bewerkingen is

berry. De BES12 van Blackberry kan

meer dan 200 bedrijven – waaronder

spraak loopt hard terug, in twaalf steden

T-Mobile USA, China mobile en Ericsson.

mobiele telefoons de markt gemist heeft.

men instaat een stabiel beeld te creëren

naast IPhones en Blackberry ook Android

Google, worden gecreëerd door meerde-

heeft CM al VoLTE operationeel.

Voor defensie is gebruik van standaarden

Qualcomm werkt zeer nauw samen met

uit vele schokkerige beelden zoals deze

apparaten, waaronder de Samsung te-

re partijen opgepakt en worden daadwer-

In Q4 zullen VoLTE en RCS volledig in

cruciaal. Door de ontwikkeling van RCS

netwerkleveranciers als Huawei, Erics-

vaak opgenomen worden door een smart-

lefoon, goed beheren. Men gebruikt ook

kelijk implementaties gemaakt.

heel China in productie zijn; al meer dan

en VoLTE bij de operators en het gebruik

son, Nokia en anderen en is zeer actief in

phone. Zeker ook heel goed toepasbaar

elkaars patenten.

Zo toont Gieseke en Devrindt een FI-

tien modellen smartphones ondersteunen

op smartphones wordt dit voor defensie

het zetten van de internationale standaar-

in vele OOV toepassingen. De vertraging

RCS. Er zijn ook uitdagingen, men heeft

en andere bedrijven ook een zeer inte-

den op mobiel gebied. De belangrijkste

die de verwerking oplevert is 16 millise-

Samsung is er duidelijk mee bezig het ter-

bruikt kan worden in Android-toepassin-

te maken met een gefragmenteerde mar-

ressante en te prefereren standaard, die

demo’s die men gaf gingen over IOT (The

conde. Er is ook een leuke applicatie in

rein van Blackberry te veroveren en men

gen op de smartphone. Hierdoor heeft

ket in RCS, daarom is interconnect moei-

leveranciersonafhankelijk is.

internet of Things).

samenwerking met LEGO, de speelgoed-

zegt dat ook gewoon min of meer open-

men een veilig element buiten de smart-

lijk en is de gebruikerservaring per terminal verschillend.

DO-certificaat op een simkaart, dat ge-

Men is drijvende kracht achter het All

fabrikant. Door middel van beeldherken-

lijk. Aan de andere kant zeggen velen,

phone dat veel extra veiligheid kan toe-

Bezoek Qualcommstand

Seen consortium van inmiddels 200 be-

ning kan een tablet het bouwsel dat met

waaronder Blackberry zelf, dat ze niet

voegen ten opzichte van een soft-certifi-

Zoals elk jaar is de Qualcommstand een

drijven die met elkaar het All Joyn pro-

steentjes is opgebouwd herkennen en

uitgeteld zijn en dat men grote ambities

caat, waar overigens ook vele toepassin-

Men wil leren van wat er met internet is ge-

bron van nieuwe innovaties. Ook dit jaar

tocol hebben ontwikkeld om devices als

op het tablet gaat men als het ware di-

heeft op security gebied. We hebben een

gen worden gedemonstreerd op diverse

beurd, alles zo open mogelijk maken, dan

worden vele interessante zaken getoond.

gloeilampen,

fruitpers,

gitaal verder met het fysieke bouwsel. Zo

bijeenkomst met de CEO van Blackberry

stands. Apple weigert overigens FIDO

komt er succes. National interconnect is

Qualcomm is zeer belangrijk in de mobie-

koffiemachines enz. te voorzien van een

kan men digitaal verder bouwen met een

waarin hij hun strategie duidelijk maakt.

standaarden te ondersteunen.

de belangrijkste eerste stap, omdat je dan

le industrie, omdat meer dan 90% van alle

internetverbinding. Er worden mooie

LEGO creatie, die fysiek begonnen is. Men

‘Het bloeden is gestopt, we gaan nu weer

De aankondiging door Google van Goog-

in ieder geval binnen je land een consis-

smartphones chipsets van Qualcomm

demo’s gegeven op dit vlak, waarbij de

wil hiermee de creativiteit van kinderen

groeien’ was een uitspraak van deze

le for Work, die vlak voor de beurs

10
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“Small cell is een van de
methoden om aan de vraag
naar bandbreedte te voldoen.”

wat we willen hebben draaiend staan.

Wifi in vliegtuigen

Gemaakt door de Chinese firma ZTE is er

ZTE heeft een mooie oplossing bedacht

een paneel te zien met 128 antennes met

voor het gebruik van wifi in vliegtuigen,

direct achter de antennes geïntegreerd

die op 10 km hoogte vliegen. Men heeft

de radiomodules. Die zenden uit met laag

in China als proef op twee vliegroutes

vermogen (ca. 200 milliwatt per antenne),

van ca. 3000 km elk de grondgebonden

maar door het grote aantal en de moge-

basisstations uitgerust met een anten-

lijkheid 12 verschillende beams (met 5

ne die letterlijk de hemel in straalt. Deze

graden openingshoek) te produceren is

worden gemonteerd boven op bestaande

via SATCOM werken en die dus duur en

singen en een volledige managementom-

er een factor zes capaciteitsvergroting

LTE-masten. De vliegtuigen schakelen om

traag zijn. Het nadeel is dat als het vlieg-

geving. Er worden diverse interessante

bereikt.

de ca. 20 km om van het ene basisstation

tuig van de route afwijkt de verbinding

4G/5G demo’s gegeven. Men heeft zeer

naar het andere. Aan het vliegtuig is een

wegvalt en dat e.e.a. bijvoorbeeld boven

grote (2G/3G/4G) netwerken gereali-

Het systeem draait op de beurs met een

antenne gemonteerd die het LTE-signaal

oceanen, waar geen basisstations staan

seerd, waaronder bij AT&T en KPN. Alles

demo met twaalf smartphones die in het

van de grond opvangt, en die maakt er in

niet toepasbaar is. Het schijnt in China

is echter ook schaalbaar naar kleine om-

plafond zijn gemonteerd en die gezamen-

het vliegtuig een wifi-netwerk van.

een groot succes te zijn. Wederom een

gevingen. Door de vergaande virtualisatie

toepassing waarin de Chinezen voorlo-

kan alles ook op kleine footprint draaien.

pen op de westerse wereld.

Veel ondersteuning van ALU zit in Antwerpen, vlak over de grens. ALU verwerkt

werd gedaan is door vele leveranciers

periode, om de overstap van oude ver-

genoemd als een platform waarmee men

sies naar nieuwe zeer laagdrempelig te

Small cells

basisstations in reclameborden, zodat ze

zijn security oplossing gaat integreren.

maken. De conclusie is dat er heel veel

Deze zijn thans definitief doorgebroken.

niet zichtbaar zijn en er zijn minder pro-

Google for Work maakt een scheiding

aandacht is voor security, dat er vele pro-

Op bijna alle stands zijn producten te zien,

blemen geschikte opstelpunten te vinden.

tussen de bedrijfsomgeving en de pri-

ducten op de markt komen, maar dat we

er zijn standaarden en de toepassingen

vé-omgeving. Door parametrisering kan

er zeker nog niet zijn.

zijn wijd verbreid. Small cell is een van de

de bedrijfsomgeving volledig worden af-

methoden om aan de vraag naar band-

Open source en mobiele
telefoons

geschermd van de open omgeving en

Dinsdag 3 maart LTE

breedte te voldoen. Men verwacht im-

Firefox, de bekende browserfabrikant,

kan ook gemakkelijk aangesloten worden

Allereerst wordt ten behoeve van de mo-

mers een toename van de data transport-

staat met een grote stand op de beurs.

op bestaande Citrix en VMWare omgevin-

biele LTE ontwikkelingen voor het project

behoefte met een factor 1000 tot 2020

Men brengt in al meer dan 20 landen met

gen zoals deze vaak bij bedrijven aanwe-

Promise een bezoek gebracht aan een

en dat kan naast andere middelen vooral

succes de zogenaamde WEBos Firefox

zig zijn. Er wordt dan buiten de Google

van de belangrijkste antennebouwers

bereikt worden door massaal hergebruik

smartphones op de markt. Ruwweg zijn

cloud om een versleutelde tunnel opgezet

ter wereld, de Duitse firma Kathrein. We

van het spectrum door het toepassen van

deze telefoons vooral bedoeld voor de

naar de bedrijfsomgeving. Het blijkt dat er

spreken daar met een professor die naast

lage vermogens netwerk acces punten. In

derdewereldmarkt. De goedkoopste 2G

zeer veel belangstelling is voor deze op-

zijn baan op de universiteit ook hoofd is

de USA zijn sommige operators begon-

telefoon kost ca. 20 dollar, de 3G ver-

lossing van Google, omdat het enerzijds

van de R&D afdeling van Kathrein. Deze

nen met een inside out beleid, waarbij de

sie kost 40 dollar en de 4G versie kost

een hoge mate van security oplevert, ter-

firma levert een fors aandeel van alle

in huizen aanwezig small cells moeten

60 dollar. Overigens worden de duurdere

wijl anderzijds de kosten voor bedrijven

GSM-antennes, zoals deze wereldwijd

zorgen voor de dekking op straat. Hierbij

(4G) Firefox telefoon inmiddels ook al in

relatief laag gehouden kunnen worden.

worden toegepast.

gebruikt men dan LTE. E.e.a. is vergelijk-

Duitsland en Frankrijk op de markt ge-

Onze interesse gaat uit naar de zoge-

baar met wat ZIGGO in Nederland doet

bracht. De vraag is wat je ermee kunt.

Google baseert zich nagenoeg volledig

naamde beamforming antennes, waar-

met zijn 3 miljoen wifi-hotspots. Alleen is

Het antwoord is relatief simpel; elke

op de HTML5 responsive design archi-

mee je elke smartphone zijn eigen beam

het LTE protocol veel beter geschikt om

HTML5 applicatie draait op deze tele-

tectuur, waardoor deze oplossing bijna

kunt geven. Hierdoor wordt het bereik

ook snelle handovers buiten af te hande-

foons. Dat zijn er al zeer veel. Er is ove-

op alle platforms – inclusief Apple – goed

vergroot, is e.e.a. minder gevoelig voor

len en is het bereik groter.

rigens een soort theologische discussie

kan draaien. Overigens bieden andere

storingen en wordt het benodigde zend-

lijk een data rate halen van tussen de 400

De passagiers kunnen zo high speed

leveranciers als Microsoft soortgelijke

vermogen zowel aan zend- als ontvangst-

en 500 Mbits per seconde in een 10 MHz

wifi gebruiken in het vliegtuig. Het grote

Alcatel Lucent

tive applicaties op de telefoon en de op

oplossingen, die echter wel altijd uitgaan

kant teruggebracht. Het is ook onderdeel

brede 2,6 GHz band. We zijn verbluft over

voordeel van deze oplossing is dat het

Met de gehele defensieploeg wordt een

HTML5 gebaseerde applicaties. Door de

van het gebruik van Microsoft besturings-

van het 5G standaardisatieprogramma.

het feit dat de Chinezen blijkbaar al heb-

bestaande aardse LTE-netwerk en -spec-

bezoek gebracht aan Alcatel Lucent, de

evolutie van HTML5 wordt het verschil in

systemen aan de cliënt zijde. Windows 10

De conclusie van het gesprek is dat al-

ben draaien waar de anderen nog twee

trum worden gebruikt, dat de oplossing

leverancier van het NAFIN netwerk. Het

end user experience tussen deze twee

gaat hier grote stappen in zetten.

les wat wij voorzagen op termijn van ca.

jaar ontwikkeltijd voor nodig hebben.

relatief voordelig is en dat aanzienlijke

bleek dat ALU een zeer compleet portfo-

methoden steeds kleiner. Ook HTML5

Onder druk van de open source com-

2 jaar in demo operationeel zou kunnen

In september is het systeem te koop en

snelheden bereikt kunnen worden in de

lio heeft in de mobiele sector. Complete

kan in toenemende mate gebruik maken

petitie gaat Microsoft steeds meer soft-

zijn. Als we vervolgens iets later de stand

kan zo in bestaande 4G netwerken geïn-

wifi-netwerken in het vliegtuig. Dit in te-

(HSS/EPC/IMS) core netwerksystemen,

van data die lokaal op de telefoon aan-

ware gratis weggeven, voor een beperkte

van China Mobile oplopen zien we exact

tegreerd worden.

genstelling tot andere oplossingen die

basisstations, pico cellen, telefonie oplos-

wezig is, maar de geïntegreerdheid

12
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de flitser. Hiermee kan voor 30 euro elke
smartphone omgetoverd worden tot een
vingerafdrukscanner. Verder zijn er vele
soorten slimme opladers met en zonder
zonnecellen, vloeistofaccu’s, krasbestendigheid op basis van nanotechnieken,
waterdichte oplossingen door nanovloeistof, elektrische tandenborstels die via
een spiegel kinderen advies geven over
de plaats en duur van het poetsproces,

Het gedistribueerde datacentre concept in de praktijk en draagbaar

VR-brillen in alle soorten en maten waar
met de lokaal draaiende APP in bijvoorbeeld een iPhone is nog

bij steeds meer de smartphone als VR-bril

niet 100% vergelijkbaar. Deze discussie laait steeds weer op als

gaat functioneren en vele honderden tele-

je praat met App bouwers en ook bedrijven. Zo heeft bijvoor-

foons, die op bestelling gemaakt kunnen

beeld IBM zich vastgeketend aan Apple en heeft inmiddels al

worden. Een goede 4G telefoon op maat

meer dan 250 line of business Apple applicaties gemaakt, die

en kleur gemaakt koop je al voor 78 dollar

niet kunnen draaien op Android, Blackberry of Microsoft devi-

bij een afname van minimaal 5000 stuks,

ces. IBM maakt hierin een hele duidelijke en bewuste keus. Men

domein ook het defensie Telestick image gedraaid worden. Er

toepassingen. Samen met ASML zijn ze

zeer slimme systemen die de autonoom

kortom de concurrentie op met name het

kiest zeer bewust voor hoge prijs en kwaliteit, omdat volgens IBM

kan een eigen defensie-image op geladen worden via Canonical.

inmiddels bijna groter geworden dan de

zelfrijdende (vracht-) auto mogelijk ma-

Android-platform is zeer groot en de prij-

Apple de beste user interface heeft.

Er zijn dan ook demo’s te zien waarbij de telefoon werkt als te-

oude moeder Philips! NXP legt zich toe

ken.

zen zijn zeer scherp. Er is ook een demo

lefoon, maar ook als desktop computer waarbij het scherm een

op kleine specialistische chips in auto’s

Hoewel deze applicaties voor een groot deel lokaal draaien op

tablet kan zijn of een gekoppelde HDMI display. Hiermee is dus

en bijvoorbeeld gehoortoestellen. Men

Frauenhofer

wordt de hersenactiviteit in rust in kaart

een Apple tablet of een iPhone kunnen ze niet zonder backend

bereikt dat we als defensie in principe de huidige, (net geïnstal-

heeft een primeur met een magnetische

Deze Duitse variant op het Nederlandse

gebracht, daarna moet men sterk aan

systemen. Ook IBM gebruikt hier in hoge mate Ubuntu Open

leerde) thin client devices zouden kunnen vervangen door smart-

datalink met een afstand van ca. 50 cm

TNO timmert stevig aan de weg met 5G

een ding/iets denken en daarna aan iets

Stack en Cloudfoundry open source systemen. Men is hier-

phones. Als iedereen een dergelijke smartphone zou krijgen en

tussen twee gehoortoestellen; met een

systemen in het kader van het EU Metis

anders. Door middel van denken kan men

in niet alleen want van alle grote bedrijven is ca. 60% van de

je op locatie werkt zet je de smartphone in een houder en koppel

vermogen van minder dan 1 milliwatt kan

programma. Men probeert mede de 5G

vervolgens bijvoorbeeld een auto laten

cloud-omgevingen gestandaardiseerd op deze OSS software.

je hem aan het toetsenbord en beeldscherm en als je op weg

deze toepassing meer dan twee jaar de

standaards te definiëren. Beam forming

rijden en stoppen.

Van de mobiele operators is naar schatting 80% op deze om-

gaat neem je hetzelfde device mee als smartphone, tot je thuis

audioverbinding storingsvrij d.m.v. snel

antennes en phased array demo’s zijn

Dit is slechts een greep uit de dingen die

geving gestandaardiseerd. Alle software pakketten, die deze

komt waarna je de smartphone weer in een standaard kan zetten

wisselende velden overbrengen. De ge-

ruim aanwezig. Frauenhofer heeft zich

we zien; het zal duidelijk zijn dat met 1900

operators kopen moeten op dit platform kunnen draaien, anders

en dan via het Telestick principe weer een beveiligde defensie

hoorapparaten

nog

volledig op 5G toegelegd. Alle 4G acti-

vertegenwoordigde leveranciers met elke

worden ze niet meer aangeschaft.

werkplek tot je beschikking hebt. Voorwaar een oplossing waar

beter worden omdat vier audio streams

viteiten zijn gecommercialiseerd in een

vele producten dit verslag een fractie

Op de Ubuntu stand worden hierover diverse demo’s gegeven

we het nodige (CD&E) onderzoek naar moeten doen.

wiskundig gecorreleerd kunnen worden

aparte firma genaamd Coralnetdynamics.

van het aanbod behandelt. Wat wel dui-

en is ook het transportabele orange box systeem te zien.

kunnen

hierdoor

van aansturing via hersenactiviteit. Eerst

waardoor de drager omgevingsgeluid

Deze brengt op open source gebaseerde

delijk is, is dat deze industrie razendsnel

Dit is zeer succesvol en is zeker goed toepasbaar in ontplooide

NXP

goed kan scheiden van het geluid uit een

4G systemen op de markt met onder-

groeit, dat de omzetten en de concur-

omgevingen. Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie die meer

Ook NXP, de voormalige chipdivisie van Philips, is met een in-

richting, dat hij of zij wil horen. De combi-

steuning, met zeer lage licentiekosten

rentie enorm zijn en dat we nog lang niet

dan 80 cores bevat (600 Watt) enkele terabytes aan SSD ge-

teressante stand aanwezig. Tijdens de beurs wordt bekend ge-

natie met hersenactiviteit gestuurde tech-

en inmiddels in gebruik bij meer dan 50

aan het eind der ontwikkelingen zijn. De

heugen, een geïntegreerde netwerk switch, wifi acces point en

maakt dat het bedrijf Freescale een US chipbakker heeft over-

nieken is snel gemaakt. NXP maakt ook

operators, waaronder de BundesWehr,

komende jaren zullen er steeds nieuwe

een beheerplatform dat zowel in een box Linux als Windows

genomen, waardoor het een bedrijf is geworden dat met 60.000

chips voor smartcards en simkaarten.

de Duitse spoorwegen en T-Mobile. Dit

toepassingen komen, die in een klap een

systemen kan beheren. Een complete militaire eenheid van

medewerkers wereldwijd de vierde in grootte is geworden bij

is zeker ook voor de NL situatie een zeer

gehele industrie op zijn kop kunnen zet-

enkele honderden mensen zou hier alle benodigde computer

het maken van chips in mobiele telefoons, auto’s en vele andere

interessante optie om te bestuderen.

ten. In dat opzicht is de verwachting dat

Verder is er een zeer interessante demo

resources, inclusief de mobiele gevirtualiseerde LTE core, mee

van geïntegreerde chips en antennes die

kunnen invullen. (Titaan?)

toegepast gaan worden in de zelfrijdende

vooral de auto-industrie enorme veran-

auto die wel met zeven verschillende kor-

Kleine vingerprint scanner en
andere kleine toepassingen

Ubuntu Smartphone

te en lange afstandsradarsystemen zijn

Op vele plaatsen worden al of niet geïnte-

vervangen door software en elektriciteit.

Naast de Orange Box en Open Stack toepassingen toont Ubuntu

omgeving in de gaten houdt. Mensen,

greerde vingerprint scanners getoond. Dit

Beide zijn goedkoop te maken en in com-

(na 2 jaar vertraging) de eerste Ubuntu smartphones. Deze draai-

fietsen, auto’s en dieren worden allemaal

is duidelijk een volwassen toepassing aan

binatie met de geavanceerde radarsenso-

en een afgeslankte Ubuntu (snappy) versie en zijn thans leverbaar

scherp onderscheiden. Men verwacht de

het worden. Er is zelfs een firma die op-

ren zal de zelfrijdende auto de wereld op

in de 3G versie terwijl de 4G versie (ca. 300 euro) wel getoond

komende jaren een doorbraak in de zelf-

zet vingerafdrukscannertjes levert die met

vele fronten voorgoed gaan veranderen.

wordt, maar die is pas in de zomer leverbaar. Op deze telefoons

rijdende auto en NXP is er helemaal klaar

behulp van de smartphonecamera de

Dit zal uiteraard ook grote impact op de

kan in principe naast de standaard applicaties in het publieke

voor om de auto-industrie te voorzien van

vingerafdruk leest door het aanzetten van

werkgelegenheid hebben in die sector.

14

intercom | jaargang 44 | 1

deringen zal doormaken, omdat daar de
mechanica en olie steeds meer worden

intercom | jaargang 44 | 1

15

alleen zekerheid
op basis van
vertrouwen
Lkol b.d. Ron Bertelink
Fotografie: Cryptomuseum.com

De afgelopen jaren haalden Wikileaks, Lektober en de
onthullingen van Edward Snowden het wereldnieuws.
Het feit dat er geheime informatie bestaat was natuurlijk
niet nieuw, maar de openbaring dat ook vertrouwde partijen
actief proberen die informatie te achterhalen was voor
velen onbekend. Tot dan toe was het standpunt van velen
dat je zoiets van een vijand kon verwachten maar toch niet
van je vrienden. Belangrijke les was dat je eigenlijk niemand
in de wereld om ons heen met zekerheid kunt vertrouwen,
als het gaat om grote (persoonlijke of nationale) belangen.
Willen we informatie voor ons zelf houden dan kan dat
alleen met echt vertrouwde partijen en middelen. Dat heeft
wel een prijs. In dit artikel maak ik duidelijk waarom die
prijs best hoog is als het gaat om gegarandeerde geheimhouding met de nadruk op cryptografie.
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Het kraken van de Enigma heeft het verloop van de Tweede wereldoorlog in hoge mate beïnvloed.

geheimhouding op andere plaatsen toe-

om bewust een fout in een algoritme te

onmogelijk is om binnen een afzienbare

gankelijk kan worden gemaakt. Door

verbergen. Deze fouten verzwakken het

tijd alle mogelijkheden te proberen.

informatie te versleutelen met cryptogra-

algoritme, waardoor kraken mogelijk is.

fische technieken is het mogelijk om infor-

Door de complexiteit is het uiterst moeilijk

Probleem is dat de techniek razendsnel

matie alleen leesbaar te maken voor hen

om deze zwakheden te vinden. Het zoe-

vooruitgaat en de processorkracht in een

die beschikken over de juiste apparatuur

ken naar zwakheden in algoritmes is een

paar jaar is verveelvoudigd. Een sleutel

en een digitale sleutel. Deze methode van

uitdaging voor sommige wiskundigen en

die ooit onkraakbaar leek is dat inmiddels

beveiliging kent vergelijkbare problemen

cryptologen. De meningen verschillen of

wel. Dit vereist dat cryptografische bevei-

als de fysieke oplossing. Ook nu is er

het beter is om een algoritme openbaar te

liging alleen zijn waarde kan houden als er

sprake van een sleutel met beheerproble-

maken of geheim te houden. Een open-

voortdurend wordt geïnnoveerd en de op-

men en we zien de zwakheden van het

baar algoritme kan door iedereen worden

lossing intensief wordt onderhouden. Het

mechanische slot terug in het rekenkun-

bestudeerd op zwakheden die vervolgens

implementeren van een algoritme en een

dig algoritme van de cryptografische op-

kunnen worden gerepareerd. De veelge-

systeem van sleutelladen en sleutelopslag

lossing. De risico’s zijn zelfs veel groter.

bruikte beveiligingsprotocollen HTTPS,

op een hardware platform is misschien

SSL en TLS maken bijvoorbeeld gebruik

wel het meest kwetsbare en risicovolle

Om een kluisdeur te kraken zal een inbre-

van een openbaar algoritme. Van geheime

deel van een cryptografische oplossing.

ker eerst bij de kluisdeur moeten komen

algoritmes is het voor een buitenstaander

Dit gebeurt vaak softwarematig, maar

om vervolgens ongezien en met voldoen-

nagenoeg onmogelijk om zwakheden te

voor de beveiliging van hoog gerubriceer-

de tijd het slot te kraken. Dat is al een

vinden, hoewel die er hoogstwaarschijn-

de informatie is dat ondenkbaar.

opgave van formaat. Bij een cryptografi-

lijk wel degelijk zijn. Algoritmes die hoog

sche oplossing speelt dit nauwelijks. De

gerubriceerde informatie moeten be-

Het is een bewezen zekerheid dat soft-

vercijferde informatie kan in veel gevallen

schermen zijn doorgaans geheim. Reden

ware altijd fouten bevat die een systeem

De wens om informatie vrij te geven aan een beperkte groep, en

Om dat te beantwoorden moeten de twee bekendste methodes

op het internet of op radioverbindingen

is de verwachting dat er wiskundigen en

kwetsbaar maken en software is boven-

geheim te houden voor anderen, is iets van alle tijden. Op deze

van geheimhouding worden beschouwd: fysieke en cryptografi-

worden gevonden. Het kraken van de

cryptologen zullen zijn, die een gevon-

dien manipuleerbaar. Een initieel goede

manier kan bijvoorbeeld bij een militaire operatie door verrassing

sche beveiliging. Ze hebben allebei hun nadelen en risico’s. Het

vercijferde tekst kan vervolgens in alle rust

den zwakheid niet zullen melden, maar

software-implementatie kan naderhand

een vijand worden overrompeld of in het bedrijfsleven een uniek

is zaak dat deze risico’s op een acceptabel niveau komen door

en ongemerkt plaatsvinden. Denk bijvoor-

zullen willen misbruiken. Als een land of

door malware worden gecorrumpeerd.

product worden uitgebracht waarbij de concurrent het nakijken

de beveiliging op de juiste manier te ontwikkelen en in te zetten.

beeld aan de kraak van door de Enigma

organisatie met een geheim algoritme

Voor hoogwaardige geheimhouding zal

heeft. Mocht de geheimhouding onverhoopt worden gebroken

De nadruk zal hierbij liggen op de cryptografische beveiliging om-

vercijferde informatie tijdens WO II. Een

zijn geheimen met de grootst mogelijke

de implementatie daarom in niet manipu-

dan kunnen de gevolgen sterk verschillen. Het kan variëren van

dat deze methode het best past in onze actuele en toekomstige

cryptografisch slot dat hoog gerubriceer-

zekerheid wil beschermen dan zal hij dat

leerbare hardware moeten plaatsvinden.

gezichtsverlies tot vele duizenden doden. De schade die wordt

digitale informatieverwerking.

de informatie beschermt moet daarom

algoritme zelf moeten ontwikkelen. Alleen

Deze hardware moet zeer gecontroleerd

geleden als informatie in verkeerde handen valt, wordt uitgedrukt

theoretisch onkraakbaar zijn. Een stalen

dan is zeker dat een externe partij geen

worden geproduceerd om risico’s uit te

in een geheimhoudingswaarde: rubricering of classificatie. De

De meest bekende manier om informatie geheim te houden is

kluis met een kraaktijd van 10 uur is zeer

fouten heeft kunnen toevoegen.

sluiten. Denk hierbij aan de productie van

mate waarin wordt gepoogd door een tegenpartij de geheimhou-

de fysieke oplossing waarbij de geheime informatie in een kluis

acceptabel, maar dat geldt zeker niet voor

De digitale sleutel is een andere kritieke

cryptochips, printplaten, connectoren,

ding te breken is evenredig aan de hoogte van de rubricering of

wordt bewaard. Deze maatregel is al heel oud en beproefd. Door

cryptografische beveiliging. De kraaktijd

factor. Hij moet van een betrouwbare pro-

sleutelgeheugens, stralingsafscherming,

classificatie. Een klein geheimpje heeft weinig te duchten, maar

de informatie achter een kluisdeur met slot te brengen is infor-

moet in ieder geval langer zijn dan de

ducent en leverancier komen, en moet op

anti tamper en al het andere om algoritme

hoog gerubriceerde staatsgeheimen staan bloot aan welhaast

matie alleen te ontsluiten voor gebruikers die toegang tot de kluis

tijd dat informatie zijn rubricering houdt.

een betrouwbare en waterdichte manier

en sleutel te kunnen bedienen en gebrui-

onbeperkte, ongeremde en vaak voor onmogelijk gehouden in-

hebben. Het lijkt een eenvoudige oplossing: zorg voor een kluis

Dat kan oplopen tot tientallen jaren. Het

worden gedistribueerd. Hij mag absoluut

ken. Dit zal moeten gebeuren door een

spanningen van vreemde inlichtingendiensten. Het is noodzake-

en geef de juiste mensen de sleutel. Er komen echter wel wat pro-

algoritme is de kern van iedere cryptogra-

niet te voorspellen zijn en mag zeker niet

deskundige en betrouwbare producent

lijk dat informatie moet worden geheimgehouden met maatre-

blemen bij: de sleutel moet ergens worden bewaard, hoe wordt

fische oplossing en is een hoogstandje

in verkeerde handen komen. Deze sleutel

die beschikt over hooggekwalificeerd

gelen die sterker zijn dan de dreiging. Voor hoog gerubriceerde

bepaald wie de sleutel wel of niet krijgt, wie verstrekt de sleutels,

van de wiskunde. Het is een complexe

bestaat uit een aantal bits. Hoe meer bits,

personeel, veilige werkplaatsen, geavan-

informatie moeten dat dus extreme maatregelen zijn en die heb-

hoe worden de sleutels verstrekt, wat te doen als een sleutel

formule die op basis van een digitale sleu-

hoe meer mogelijke sleutels en hoe meer

ceerde productieapparatuur en naast de

ben een stevige prijs. Het instemmen met deze prijs zal moeten

wordt verloren, hoe betrouwbaar zijn het slot en de slotenmaker.

tel digitale informatie omrekent naar een

moeite het zal kosten om door verschil-

kennis ook over ervaring en vaardigheid

worden besloten door beleidsmakers die geen kennis hebben

Met het juiste fysieke geweld is eigenlijk elke kluis te breken, ze-

op het oog willekeurige reeks bits (enen

lende combinaties uit te proberen een

om dit soort specialistische en zeldzame

van de achtergronden. Het risico is dat de prijs niet wordt ge-

ker als men er de tijd voor heeft... Zo eenvoudig is het dus niet.

en nullen), waarbij het onmogelijk is om

sleutel toevallig te vinden. Het is namelijk

apparatuur te kunnen produceren. Voor

accepteerd en geheimhouding letterlijk het kind van de rekening

Daarbij is er het nadeel dat de informatie aan een plek is gebon-

zonder deze sleutel de oorspronkelijke in-

theoretisch mogelijk dat een kraker alle

hoog gerubriceerde staatsgeheimen kan

wordt. Als geheimen onverhoopt zijn gelekt is repareren achteraf

den en het dus lastig is om de informatie snel op andere plaatsen

formatie weer terug te kunnen rekenen.

mogelijke sleutelwaardes gaat proberen

dit feitelijk alleen door een industrie die

niet meer mogelijk. Belangrijke keuzes moeten worden gemaakt

te gebruiken. De puur fysieke oplossing kent beperkingen.Sinds

Er bestaan er vele en ze zijn niet allemaal

om zo de gebruikte sleutel te achterha-

het absolute nationale vertrouwen geniet.

voordat het kalf is verdronken en de informatie op straat ligt.

de komst van de digitalisering en netwerken werd crypto-

even sterk. Een fout in een algoritme is

len. Daarom wordt een sleutellengte ge-

Dit verklaart dat de meeste landen voor

Wat is er nodig om hoog gerubriceerde staatsgeheimen met vol-

grafische beveiliging de standaard om informatie geheim te

snel gemaakt zonder dat hij opvalt.

kozen die zoveel mogelijkheden biedt dat

het geheim houden van hun nationale

doende zekerheid geheim te houden?

houden met als groot voordeel dat de informatie ook onder

Het is voor de ontwikkelaar zelfs mogelijk

het met de huidige stand van de techniek

staatsgeheimen een eigen nationale

18
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crypto-industrie onderhouden. Tijdens de koude oorlog beschik-

“Het is daarom ook aan de
overheid om de voorwaarden te
scheppen dat de juiste middelen
ter beschikking zijn en blijven.”

te Nederland ook over een nationale crypto-industrie. De overheid was verplicht hun apparatuur daar af te nemen en ondersteunde die industrie met raad en daad. Deze situatie is al 15 jaar
niet meer. Waarom zal zo duidelijk worden.
De periode dat een crypto-apparaat aan de gebruikseisen voldoet is beperkt. De informatiehuishouding en bijbehorende
ICT-infrastructuur waarin het crypto-apparaat moet functioneren,
verandert razendsnel. Nieuwe standaarden, nieuwe protocollen,
hogere bitsnelheden in een almaar dynamischer omgeving verwennen de gebruikers, die verwachten dat de crypto-apparatuur dit allemaal maar volgt. Het verbeteren en aanpassen van

te beschikken die de geheimhouding van

Nederlandse crypto-industrie liggen daar

een crypto-apparaat aan nieuwe eisen en wensen, waarbij de

hoog gerubriceerde informatie garande-

dus mogelijkheden voor afzet. Ook kan

hoogwaardige geheimhouding blijft gegarandeerd, is vele malen

ren is vooral een nationaal belang en ligt

er worden gedacht aan samenwerkingen

tijdrovender en arbeidsintensiever dan het verbeteren van een

bij de overheid. Het is daarom ook aan de

van industrieën binnen EU en NATO

normale netwerkcomponent. De ontwikkeling van nieuwe cryp-

overheid om de voorwaarden te scheppen

waarbij crypto-apparatuur wordt ontwik-

to-apparatuur zal tijdig moeten worden ingezet om een beetje in

dat de juiste middelen ter beschikking zijn

keld met nationale modules om zo ook de

de pas te blijven met alle technologische ontwikkelingen. Zodra

en blijven. Voor een industrie is het com-

nationale belangen te verzekeren.

een product is opgeleverd zal de ontwikkeling van zijn opvolger

merciële belang te gering. De overheid zal

Een crypto-apparaat stelt op het oog niet

moeten bijspringen en samen met een

zo veel voor. Het is een zo klein mogelijk

een continu proces zijn. Een bijzonder tijdrovende factor waar in

De M130 Koralle (USSR 1965) is een klassiek mechanisch crypto-

Het gevolg is een verliesgevende indus-

uitverkoren industriële partner de prijs van

apparaat dat op basis van rekenkundige

dit stuk verder niet op in wordt gegaan is het certificeringsproces.

apparaat. Het is moeilijk, maar theoretisch mogelijk, om visueel de

trie die zijn activiteiten stopt, waardoor de

de geheimhouding moeten betalen. Die

formules digitale informatie kan versleu-

Crypto-apparatuur mag pas worden ingezet als het formeel is

werking te doorgronden en te kwalificeren. Door die relatieve eenvoud

overheid niet meer aan de juiste midde-

prijs is behoorlijk hoog en zal in verhou-

telen. Feit is echter dat het veel moeite

gecertificeerd en geaccrediteerd voor inzet. In dit proces wordt

is het naar huidige maatstaven niet meer veilig.

moeten starten of in ieder geval van de eerste upgrade. Het moet

len kan komen. Dit is wat er eind vorige

ding moeten staan met de gevolgen van

kost, met een fikse prijs tot gevolg, om

de apparatuur door een organisatie van de overheid getoetst aan

eeuw, ondanks de overheidssteun, al is

het in verkeerde handen komen van onze

een dergelijk apparaat te kunnen en te

zware eisen. Dit proces drukt een onvermijdelijke maar zware

gebeurd met onze toenmalige nationale

geheimen. Ook NATO en de EU hebben

blijven vertrouwen. De verhouding tussen

stempel op innovatie en tijdsplanningen.

crypto-industrie. De productie van nati-

hun geheimen. De exclusiviteit van deze

het product en de prijs is voor een ma-

onale crypto-apparatuur was onrenda-

informatie is echter anders. Ieder land dat

nager vaak niet of moeilijk te begrijpen.

Geheimhouding door gebruik te maken van crypto-apparaten,

bel en men moest ermee stoppen. Het

deel uitmaakt van een van deze organi-

Hopelijk geeft bovenstaande uitleg meer

algoritmes en/of sleutels van onbekende of onvertrouwde leve-

verbeteren van de veiligheidssituatie in

saties heeft inzage in de geheimen van

duidelijkheid en kunnen beslissingen over

ranciers is praktisch onmogelijk. De risico’s zijn te groot om hoog

de wereld leek een reden voor de over-

de gehele organisatie. De informatie is

deze lastige materie rationeel worden ge-

gerubriceerde informatie te beveiligen. Iedere partij die belang

heid om dit te accepteren. Voor nieuwe

veel breder beschikbaar en de geheim-

maakt. Zo lijkt het nieuw leven inblazen

heeft bij het heimelijk verkrijgen van de te beveiligen informatie

toepassingen moesten middelen worden

houding is minder strikt dan die voor na-

van een nationale crypto-industrie met

valt af als leverancier. Hoogwaardige beveiliging van staatsgehei-

gebruikt van buiten, waarvan we eigenlijk

tionale geheime informatie. EU en NATO

kosten voor het rijk noodzakelijk als ge-

men is alleen mogelijk als er de beschikking is over een betrouw-

niet zeker weten of ze echt veilig zijn. Het

eisen wel dat gebruik wordt gemaakt van

heimhouding serieus wordt genomen. De

baar algoritme, betrouwbare sleutels en een ervaren, deskundige

wordt echter steeds meer duidelijk dat de

crypto-apparatuur die afkomstig is van

prijs van geheimhouding is hoog.

en betrouwbare industrie. De hoge kosten die deze industrie zal

dreiging is veranderd, maar zeker niet is

binnen de organisatie en door de organi-

moeten maken staan op gespannen voet met de kleine markt die

verdwenen. Het belang om over middelen

satie is gecertificeerd. Voor een eventuele

Met dank aan cryptomuseum.com voor de foto’s.

ze bedient. Het zal zelfs in veel gevallen aan deze industrie verboden zijn om hun markt te vergroten. Nationale hoogwaardige
apparatuur is voorbehouden aan de eigen overheid, niet daarbui-

Over de auteur

ten en zeker niet aan het buitenland. Wel zijn er mogelijkheden
om afgeleide commerciële en exportversies te produceren die

Eén van de printplaten van een Gretag (Zwitserland 1999), een modern

Ron Bertelink was van 1974 t/m 2012 militair bij de Koninklijke Landmacht. In die periode vervulde hij een

zijn gebaseerd op andere algoritmes en sleutels. Dit zal nooit vol-

cryptoapparaat, dat is opgebouwd uit talloze elektronische schakelingen

groot aantal functies waaronder bataljonscommandant en is hij tweemaal uitgezonden geweest als verbin-

doende baten opleveren om de kosten te compenseren. Maar

verpakt in microchips en aangestuurd door complexe firmware.

dingsofficier en commandant bij UNPROFOR en SFOR. Daarnaast vervulde hij meer dan 14 jaar functies in

ook de overheid kan zich als klant prijsbewust opstellen en zich

Het is praktisch onmogelijk om de werking met zekerheid te door-

de informatiebeveiliging binnen Defensie, waarvan de laatste twee jaar als burger. Hoewel hij inmiddels ge-

niet prettig voelen met een situatie waarin geen concurrentie kan

gronden met een grote kans op verborgen gebreken of ongewenste

stopt is met werken blijft de materie hem boeien en volgt hij nog steeds de ontwikkelingen rond dit vakgebied

worden gesteld en ogenschijnlijk eenvoudige producten voor

mogelijkheden. Een dergelijk apparaat heeft de techniek om heel

dat met de dag belangrijker blijkt te worden.

hoge prijzen worden aangeboden.

veilig te zijn maar de werking is moeilijk te verifiëren.
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Drs. Vincent Hoek
Organisatie Ontwikkeling Architect
I-Interimrijk.nl, onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

Op 25 oktober 2015 is het 600 jaar geleden dat de Slag

leerde aftocht. Tot hij in de val liep van de Franse comman-

bij Azincourt werd uitgevochten. De Fransen zagen er

danten Boucicaut en d’Albret. Na een roerige nacht, waarin

schitterend uit die dag. Twintigduizend ridders te paard.

de Fransen ontspannen feestten in hun tenten en de Engelsen

In volle wapenrusting. Topfit. Bloedfanatiek. Onder-

in het open veld kleumden in de stromende regen, was het de

steuning door Italiaanse kruisboogschutters. Een strak

dood of de gladiolen voor King Henry V. Hij deelde zijn leger

strijdplan. Wapperende banieren. Voor de high-poten-

van 1000 cavaleristen en 6000 boogschutters op in drie au-

tials was die dag hét moment van hun carrièremove.

tonome, agile ‘werk’-groepen, uitgerust met houten spiesen,

hun hele leven en vormden een divers

minuut af. Ter vergelijk: een goalkeeper

Fransen weinig kans tegen de beweeg-

Aan de andere kant van het veld: de Engelsen. In

terwijl de Fransen zich traditioneel opstelden in drie rijen.

sociaal gezelschap. De chevaliers zagen

snelvuurkanon haalt 4200 schoten per

lijke Engelsen met hun bijlen en dolken.

de minderheid met vijf tegen één. Doornat. Koud.

Nu trokken de Engelsen op naar het smalste deel van het

voetvolk niet als strijdmakkers maar als

minuut. Het is niet zo dat die pijlen door

Glad staal is veel moeilijker uit zuigende

Oververmoeid. Gammel van de dysenterie. Chat dans

slagveld. Zij tergden de Franse edelen met beledigingen. Wat

minderwaardige kinderen (enfant/infan-

stalen harnassen kwamen, maar de

modder te trekken dan de doeken die de

le bakkie zou je denken, maar twee uur later was

wij nu kennen als de V voor Victory komt van het in de lucht

terie). D’Albret zelf was van lagere adel

Franse paarden werden gek. Hun ruiters

licht bepantserde Engelsen als schoeisel

het resultaat meer Heizeldrama (Brussel 1985)

dan

steken van die vingers die een boogschutter nodig heeft om

en werd ook niet door iedereen voor ‘vol’

spietsen zich op de stokken die vlak voor

gebruikten. Wie viel die dag, stond niet

briljante militaire actie. Het traditionele ‘businessmo-

te kunnen schieten…; vingers die de Fransen beloofden af te

aangezien, waardoor al snel werd afge-

de charge schuin in de grond waren ge-

meer op. Net als in de Slagen bij Crécy

del’ van de Code Chevallier had het afgelegd tegen

hakken bij elke gevangen boogschutter. De Fransen verloren

weken werd van zijn – op zich verstandige

zet. De film Braveheart laat zien dat je niet

(1346) en Poitiers (1356) beet de Fran-

het oplossend vermogen van een disruptieve startup.

hun zelfbeheersing en vielen aan.

– company policy. Voor de Engelsen werd

zo prettig meer zit op een paard dat niet

se traditie in het zand. Paarden kunnen

Wat was er gebeurd?

het prijsschieten op de samengeklonter-

kan remmen. Te voet, in de modder, op-

niet tegen pijlen en status zegt niets over

De rest is een variatie op vloeistof- en crowd dynamica: te

de, strompelend struikelende Fransen.

gestuwd door de linies achter hen en ge-

effectiviteit. Toen de Franse Hertog van

De organisatie van de Fransen was gericht op de ideale han-

veel mensen op te natte grond. Het slagveld liep smal toe in

Hun zesduizend longbows gaven in het

hinderd in bewegingsruimte en zicht door

Brabant de charge uitvoerde die het tij

del van oorlogvoerende edelen en dat is … het gevangen ne-

een fuik, waarvan de zijkanten vrij stijl aflopen. De bossen aan

begin van de slag elk 8-12 schoten per

hun harnassen en vizieren, maakten de

nog had kunnen keren, besloot Henry V

men van andere rijke edelen en je château uitbouwen van het

weerszijden van de Engelsen maakte omsingeling door rui-

om alle gevangenen te vermoorden en af

losgeld. Aan heraldiek herkende men elkaar: het familiewapen

ters onmogelijk. De smalle strook bruikbare grond dwong het

te zien van losgeld. Versnelde afschrijving.

dat de geschiedenis van de familie weergeeft. Het beeldmerk

enorme aantal ruiters dicht op elkaar. De stromende regen van

‘Hoe het hoort’ verloor die dag van ‘hoe

van de middeleeuwen. Toen de Franse koning Charles VI (die

die nacht had de lemige grond daarbij tot een lijmige pap ge-

het ook kan’. Net als de Franse ridders

er overigens zelf van overtuigd was dat hij van glas was) zijn

maakt, waarin de opwaartse kracht die nodig is om voeten en

kun je daar maar beter niet achter komen

edelen te wapen riep, kwam men dan ook graag opdraven.

hoeven los te trekken ruim vijf keer groter is dan de neerwaart-

als je lemen voeten hebt.

In Engeland werkte oorlogshandel anders. Hier moest je ge-

se kracht om erin weg te zinken. Elk struikelgeval werd een

woon soldij betalen voor krijgsdiensten. Aangezien ridders

obstakel voor al die edele heethoofden die zo snel mogelijk bij

Content en context

dure werknemers zijn, ging Henry V voor kwantiteit boven

hun buit wilden zijn, want ‘thuis’ keek over hun schouder mee.

Ook veel van onze organisaties zien hun

kwaliteit. Hij nam duizenden boogschutters mee, want die

Terwijl de Fransen vooraan erachter kwamen dat de Engelsen

omgeving vloeibaar worden. Producten

kostten maar een fractie van bewapende edelen. Henry V

vooral waardeloze boogschutters hadden, dachten die boog-

worden diensten, die zich in nieuwe busi-

landde in Frankrijk met 8000 boogschutters en 2000 man

schutters daar zelf heel anders over. Tokkies versus Laren. Net

nessmodellen laten combineren en scha-

cavalerie, maar na het beleg van Harfleur was hij al ruim een

als in een startup haalden de Engelsen kracht uit hun kame-

derde van die sterkte kwijt. Zijn invasie werd een gecontro-

raadschap en sociaal netwerk. Longbow schutters trainden

22

intercom | jaargang 44 | 1

len. Hoe het hoort, verliest het aan alle
Kaart van de Slag bij Azincourt met het Franse leger aan de bovenkant

kanten van hoe het ook kan. Je hoeft

intercom | jaargang 44 | 1

23

Panasonic raadt Windows aan.
geen hotel meer te hebben om een hotel

TOUGHPAD: TABLETS VOOR ROBUUSTE
MOBILITEIT OP HET TERREIN
DE GLOEDNIEUWE TOUGHPAD TABLETS
ZIJN COMPACT, LICHT EN TOCH ROBUUST
CONFORM DE BEKENDE TOUGHBOOK KWALITEIT!

te kunnen zijn (AirBnB). Je hoeft geen taxi
meer te hebben om af en toe voor taxi
te kunnen spelen (Uber). Je hoeft geen
motor meer te kopen, als je de uren kunt
huren waarop hij draait. (Rolls Royce Power by the Hour).
Als je in zo’n wereld vast houdt aan oude
zekerheden, dan struikel je en sta je niet
meer op.
• De kwaliteit van data-transacties verschuift van het perfectioneren van
systeemdata, naar het vertrouwen van
data op het moment van consumptie.
• IT-platforms worden minder gebruikt
voor het mogelijk maken van data-transities en meer voor het oplossen van
acute bedrijfsuitdagingen.
• Geïsoleerde vormen van datagebruik
gaan op in het verzamelen van data
voor een veel vollediger (real-time) inzicht in bedrijfsvoering en markten.
• Analysewerkzaamheden

verschuiven

van het proberen te begrijpen van ‘wat
men aan data heeft liggen’ (content),
naar meer operationele en transactio-

MPACTE,
ONTDEK DE CCHOTIGE
MAAR KRAGHPAD FZ-M1
7INCH TOU 8.1 PRO TABLET!
WINDOWS

GECERTIFICEERD VOLGENS MILITAIRE STANDAARD
De nieuwe Toughpad tablets voldoen aan de MIL-Standaard (MIL-STD810G)
voor o.a. schokbestendigheids- en temperatuurklasses en aan de Ingress
Protection standaard IP65 voor water – en stofbestendigheid.
Toughpad tablets zijn er in verschillende groottes voor uiteenlopende toepassingen: gaande van een
groot 13 inch beeldscherm tot een compact 7 inch beeldscherm dat eenvoudig op de man te dragen is.
Toughpad tablets geven u optimale bewegingsvrijheid en toegang tot uw data en applicaties, ook onder
de meest extreme omstandigheden!

neel gerichte modellen (context).
Als alles digitaal kan, is het als gebruiker
voldoende, goedkoper en gemakkelijker,

Toughbook CF-D1, Toughpad FZ-M1 en FZ-G1 zijn
uitgerust met Intel® Core™ i5 vPro™ processoren.

Voor vrijblijvend advies contacteer ons op:
+31 73 640 2576 (Nederland)
+32 2 481 03 73 (België)
Of stuur ons een e-mail op
toughbook.benelux@eu.panasonic.com

Nieuw in het gamma zijn de Toughpad FZ-E1 en Toughpad FZ-X1 5 inch handheld tablets.

Intel, het Intel logo, Intel Core, Intel vPro, Core Inside en vPro Inside zijn handelsmerken van Intel Corporation in de V.S. en andere landen.

www.toughbook.eu

om tijdelijk toegang te krijgen tot een

jij haar (onbewust) het liefst zou zien. Nu al

entertainment, terwijl je vliegtuig van de

functie, dan om een langdurig commit-

laten transrealiteit en virturealiteit de grens

gate rolt. Organisaties worden functies.

ment af te sluiten met een organisatie.

tussen de fysieke en de virtuele wereld

Content wordt context; Data wordt open;

Zitten op kennis is uit.

vervloeien, zoals iedereen met een aug-

Trust wordt transparent en marketing ver-

mented reality app kan ervaren.

schuift van 360° communicatie naar 24/7

Content is leuk, maar zonder context is

interactie.

content niet meer dan een boodschap op

Retail wordt digitail wanneer interactieve

Zoals de Franse ridders in Agincourt

zoek naar een verhaal. Informatie wordt

winkelramen, ibeacons en smartphones

tegen de harde realiteit opliepen dat een

nu gedeeld langs sociale lijnen, waarbij

samen de wandelaar verleiden met ge-

organisatie de spelregels niet kan claimen,

de verbindingen zelf weer een indicatie

personificeerde aanbiedingen die zich

wint ook vandaag real time flexibiliteit en

vormen van de interesses die mensen

met een swipe laten kopen.

pragmatisch resultaatgerichtheid het van

hebben en die hen verbinden. Context

Angry Birds verleiden de nieuwe Star

traditioneel beleid en wishfull thinking.

levert het verschil op tussen demografie

Wars filmfangeneratie door smartphone

(leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen,

apps te combineren met Happy Meal

Om hierin mee te komen, heb je meer aan

etc.) en psychografie (interesses en ge-

poppetjes en dekbedhoezen.

een team dat klein genoeg is dat je het

meenschappelijkheden) en het wachten

Via Instagram en Youtube draaien merken

met twee pizza’s kunt voeden, dan aan

is dus op de eerste contextuele data

hun eigen ‘behind the scenes’ films en

een grote groep gepantserde betweters

brokers, die het mogelijk maken dat jouw

wordt vertrouwen in motoronderhoud en

die de wereld maakbaar achten.

omgeving zich aan jou presenteert, zoals

voedselhygiëne gekweekt via de inboard
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[communicatie- & informatiesystemen bataljon]

Lkol Rob Miedema, Commandant 101 CISbat

Data als defensie
Missies uitvoeren is een gevecht geworden om de beste informatiepositie. Wie de meest gedetailleerde kennis heeft,
is het effectiefst in het uitvoeren. Niet alleen in de hightech commandocentra, maar ook - en misschien wel vooral in het veld.

Een van de operationele basiscapaciteiten van de krijgs-

Informatiedominantie is een geducht wapen in de strijd tegen vijandelijke facties. De NetApp datastorage- en data-

macht zijn eenheden die met computernetwerken en trans-

managementoplossingen geven, mits toegang tot internet of andere netwerken is verzekerd, uitgezonden eenheden

missiemiddelen commandoposten met elkaar verbinden.

of individuele militairen 24/7 toegang tot de juiste actuele informatie over het inzetgebied. En hebben daarnaast de

Zij doen dat zodat commandanten leiding kunnen geven

mogelijkheid nieuwe informatie toe te voegen.

aan operaties. De mannen en vrouwen van 101 CISbat

NetApp is een van de uitverkoren toeleveranciers voor US Army, meerdere NAVO partners en ook voor de
Nederlandse defensie.
Als het er echt op aankomt, vertrouw je op datastorage en -management van NetApp.

ondersteunen die operationele commandanten dagelijks
op prima wijze. Ik ben daar trots op! Deze commandovoeringondersteuning (C2Ost) zien we in ons geval terug
bij missies in Turkije, Afghanistan, Irak, Mali en Oekraïne,
bij nationale inzet of bij één van de vele oefeningen
van de Landmacht. Ik kijk in dit artikel met u naar onze

Boeing Avenue 300 - 1119 PZ Schiphol-Rijk

belevenissen van gisteren, vandaag en morgen. Een up-

www.netapp.com/nl - dl-nl-info@netapp.com - Tel. 020 503 9600

date dus. Een verhaal met ups en downs, maar ook met een
heldere stip aan de horizon. Ik neem jullie mee.

© 2015 NetApp, Inc. All rights reserved. No portions of this document may be reproduced without prior written consent of NetApp, Inc. Specifications are subject to change without notice. NetApp, the
NetApp logo, Data ONTAP, and Storage GRID are trademarks or registered trademarks of NetApp, Inc. in the United States and/or other countries. All other brands or products are trademarks or registered
trademarks of their respective holders and should be treated as such.
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Achterom kijken

rende Commando Landstrijdkrachten

harde realiteit, waarvan ook veel colle-

ken over onze mogelijke rol in de Nuclear

101 CIS bataljon werd in 2004 opgericht

niet worden waargemaakt. Met alle aan-

ga’s bij C2Ost-elementen en secties S6

Security Summit. Uiteindelijk werd het

in verband met de invoering van TITAAN,

dacht die we tot nu toe breed binnen

en G6 dagelijks de gevolgen merkten en

gehele bataljon hiervoor succesvol inge-

waarbij een rol werd beschreven die ei-

CLAS hebben ondervonden zijn we er

nog steeds merken. Wij kunnen nu niet

zet. Een geweldige ervaring. Bij vrijwel alle

genlijk nog steeds geldt: wij zijn militair

gezamenlijk niet in geslaagd de situatie

alle opdrachten uitvoeren, maar er wordt

missies waren mensen van 101 CISbat

èn specialist. Als specialist installeren wij

ten goede te keren”.

door de mensen van 101 CIS bataljon

betrokken. Eind 2014 was ruim 40% van

computernetwerken (LAN) en koppelen

al het mogelijke gedaan om, links- of

onze collega’s betrokken geweest bij in-

die met transmissiemiddelen aan elkaar

Geen mooi, maar wel een eerlijk bericht.

rechtsom, C2Ost met CIS te leveren.

zet in Afghanistan, Turkije, Mali en Oekraï-

(WAN). Wij zorgen ervoor dat die syste-

En ook die moeten door! Ik werd uitge-

Deze hele situatie had in toenemende

ne. We ondersteunden met meer dan 500

men, eenmaal ingezet, onder alle om-

nodigd om in het stafberaad van CLAS

mate impact op deze mensen, want nog

mannen en vrouwen 16 grote CLAS oe-

standigheden blijven werken. Aanvullend

– de directeuren onder voorzitterschap

tijdens de transitie van de oude naar de

feningen en tientallen kleinere oefeningen

leveren wij HF-radiosystemen en kunnen

van de plaatsvervangend commandant

nieuwe organisatie moest alweer worden

en steunverleningen in o.a. Tsjechië, Hon-

wij de secties S6 en G6 versterken. Wij

LAS – onze situatie toe te lichten. De oor-

bijgestuurd.

garije, VS, Duitsland, Nederland en Noor-

zijn bij iedere inzet first in en last out. Waar

zaak van onze situatie was voor iedereen

niets is, brengen wij tailormade CIS.

Organisatie 101 CISbat

wegen. Met specialistische teams waren

duidelijk en de gevolgen ervan werden

Trots op onze resultaten

we actief bij diverse USAFRICOM-activi-

onderschreven. Een oplossingsrichting

Ondanks de tegenslagen op materieelge-

teiten in Afrika. We organiseerden een ba-

De evaluatie van de toenmalige organi-

in de Alfa compagnie. Deze compagnie

gelegd in een soort handboek. Parallel

werd gevonden in tijdelijke prioriteiten

bied gaat er natuurlijk ook veel goed! We

taljonsoefening (met o.a. battle field tour),

satie leidt in 2010 tot de eerste formele

krijgt ook een nieuw satellietcommuni-

hieraan hebben we veel energie gestoken

voor onderhoud, herstel en verwerving

zijn zeker niet gesloten en onze inzet gaat

gingen parachutespringen en namen deel

herinrichting van het bataljon. In 2012

catie peloton (DTRN), een peloton voor

in de upgrade van de materiële beschik-

van reservedelen voor 101 CISbat. Een

zo veel mogelijk door. Vaak als maatwerk

aan de Nijmeegse Vierdaagse om invul-

volgt een nieuwe studieopdracht om uit

nationale operaties en een peloton met

baarheid. Die materiële beschikbaarheid

belangrijke stap voorwaarts! Helaas ver-

op basis van best effort, maar altijd met

ling te geven aan diverse vormingsactivi-

te zoeken hoe wij kunnen bijdragen aan

twee Mobile CIS Control Center (MCC-

is eigenlijk altijd al een uitdaging geweest

schoof begin 2014 de aandacht van onze

resultaat. Als we geen CIS-materieel be-

teiten. Het komt eigenlijk nooit voor dat

de grootschalige bezuinigingen van dat

C)-ploegen. Met deze samenstelling van

bij het bataljon. Omdat het materieel is

enablers (o.a. MatLogCo Land, LCW

schikbaar hebben zoeken we desnoods

we alle mannen en vrouwen van 101 CIS-

moment. Uiteindelijk komt het bataljon

mensen en middelen èn een hele goede

ingezet bij veel missies, (nog) niet is uitge-

Dongen, JIVC) noodgedwongen naar de

andere ondersteuningswerkzaamheden.

bat op de home base in Stroe hebben.

hierdoor op 08 februari 2013 in een tran-

afstemming in het jaarprogramma van het

leverd of defect is, houden we eigenlijk te

voorbereidingen op de inzet in Mali en

Zo assisteerden we langdurig DMO/JIVC

Op de foto ziet u daarom ‘slechts’ een

sitieproces terecht en vertalen we het

Commando Landstrijdkrachten zijn we

weinig spullen over om onze mensen op

naar de Nuclear Security Summit (NSS).

met personeel voor de uitrol van de thin

deel van het bataljon ter gelegenheid van

denkwerk uit het legerplan 1602 naar de

ondanks de bezuinigingen in theorie toch

te leiden, te trainen en oefeningen te on-

Het was net niet gelukt onze materieel-

client en zochten we vroegtijdig contact

het 10-jarig bestaan in 2014. De rest van

feitelijke oprichting van een nieuw batal-

in staat de ambitie van de krijgsmacht af

dersteunen. Medio 2013 rapporteerde ik:

situatie structureel te verbeteren. Een

met het Ministerie van Buitenlandse Za-

de collega’s was ingezet.

jon. Er is in dit legerplan o.a. gekeken

te dekken. In theorie betekent in dit geval

welke middelen het bataljon nodig heeft

dat alle randvoorwaarden ingevuld moe-

“Om 101 CISbat operationeel gereed

om de verschillende opgedragen taken

ten zijn; al het materieel inzetbaar en alle

te maken en te houden heb ik mensen,

uit te kunnen voeren. Daarbij is niet alleen

mensen opgeleid.

spullen en een heldere werkwijze nodig.

uitgegaan van de inzetopties die horen

De in totaal kleiner wordende capaci-

Ontbreekt één van deze bouwstenen,

bij de ambitie van de krijgsmacht, maar

teit brengt echter wel met zich mee dat

dan zien we dat terug in onze output. Ik

ook van andere taken, zoals o.a. de inzet

C2Ost een nationaal schaars middel

heb in deze rapportageperiode opnieuw

bij nationale operaties, de ondersteuning

wordt en dat kleine verstoringen grote

te maken met een zeer lage beschik-

van de training van andere eenheden en

gevolgen kunnen hebben. Wij zullen later

baarheid van ons materieel. De laatste

de ondersteuning aan de School Verbin-

zien dat dit helaas ook het geval is.

nog resterende ca. 25% van ons materi-

dingsdienst (SVBDD). Omdat de taken

eel gebruik ik om de eerste twee C2OM-

met minder mensen moeten worden uit-

Nadat ik begin januari 2013 het comman-

pelotons van het nieuwe bataljon te

gevoerd – wij gingen tenslotte bezuinigen

do had overgenomen gingen we bij 101

formeren en op te leiden. De ondersteu-

– werd het bataljon ook anders ingericht.

CISbat eerst aan de slag om het bataljon

ning in het oefenprogramma van andere

In de nieuwe organisatie ontstaan in totaal

in te richten naar het ontwerp van het in-

CLAS-eenheden kunnen we inmiddels

acht zogenaamde C2Ostmodulepelotons

middels goedgekeurde reorganisatieplan.

niet of nauwelijks meer leveren. Ook de

(C2OMpel) in de Bravo en de Charlie

We hebben al ons materieel ingenomen

gegarandeerde capaciteit voor nationa-

compagnie, met daarin modules die alles

en in de nieuwe organisatie opnieuw uit-

le inzet is niet meer 24/7 voor handen.

in huis hebben om o.a. een ontplooide

gedeeld. Een klus van formaat, omdat

Toekomstige inzet kan alleen nog door

bataljonstaakgroep te kunnen ondersteu-

er de afgelopen jaren veel materieel on-

de middelen die ik nu voor opleiden en

nen. De stafcompagnie van het bataljon

derling was uitgeleend. We hebben onze

trainen gebruik in te zetten. Het plan om

wordt opgeheven en komt gedeeltelijk

mensen een plek in de nieuwe organisatie

met prioriteit onze materieelsituatie te

terug als een bataljonsverzorgingspeloton

gegeven en onze interne werkwijze vast-

verbeteren kan binnen het reorganise-

28
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van onze AS-magazijnen, dat daarvoor

gen op het gebied van kennis, vaardig-

met minimale middelen zal worden aan-

heden en motivatie van het personeel te

gepast. Wij kunnen niveau I, IIa, IIb en

realiseren”.

een deel van de keten trainen op en om
gezette pelotons ga ik herverdelen, de

Bataljons Opleiding- &
TrainingLocatie

voertuigen worden, conform opdracht,

De nota over onze BOTL had al snel het

opgenomen in de pool operationele

beoogde effect. Ik mocht opnieuw in het

wielvoertuigen.

stafberaad van CLAS onze ideeën toe-

deze locatie. Het personeel uit de stil-

lichten. Met de slogan ‘het moet, dus
Deze oplossingsrichting levert wel een

het kan’ kregen we vrij snel groen licht

operationeel risico op. Door twee van de

èn geld om ons plan verder uit te wer-

acht modulepelotons te onttrekken aan

ken. We keken daarbij specifiek naar de

zijn daarom zelf aan de slag gegaan met

de operationeel inzetbare CIS-capaciteit

meest recente ideeën over O&T op de

een interimoplossing, zodat de BOTL als

van 101 CISbat, neemt vanzelfsprekend

werkplek, naar medegebruik door der-

capaciteit van het bataljon in het jaarplan

ook de beschikbaarheid van deze capa-

den, naar voorstellen voor de bemanning

van 2015 ingepland kon worden.

citeiten af voor de inzet bij missies en

en aansturing van de BOTL en naar een

de ondersteuning van de gereedstelling

plan van aanpak om de BOTL ook daad-

Ons plan in 2015

van eenheden. De maatregel poolen van

werkelijk te bouwen. Ondertussen lieten

Om alle ontwikkelingen te vertalen naar

operationele wielvoertuigen draagt hier

we gebouw 138 op onze legerplaats voor

het best mogelijke plan voor 2015 heeft

verder in negatieve zin aan bij.

dit doel alvast beschikbaar maken.

de bataljonsstaf eind 2014 onder bege-

Twitterbericht C-LAS

leiding van trainers van het Land Training

Ondanks het operationele risico dat
101 CISbat als onderdeel van Regiment

deze maatregel oplevert, zie ik toch

We kozen dit gebouw omdat het centraal

Center (LTC) in Amersfoort een besluit-

Verbindingstroepen tijdens 10-jarig bestaan

voordelen ten opzichte van de huidige

ligt tussen onze magazijnen; de feitelijke

vormingsproces doorlopen. Op basis van

Ons jaarplan was op deze manier niet

Ik schreef een nota aan mijn commandant

situatie. Het ontbreken van gedegen

werkplek van het merendeel van onze

de analyse van de omgevings(f)actoren

Omdenken

meer goed uitvoerbaar en in mei 2014

(C-OOCL):

kennis en vaardigheden bij het perso-

mensen. Het is mooi om te zien hoe snel

en het oogmerk van C-LAS en C-OOCL

Met zo’n druk programma en weinig ma-

werkten we daarom een contingency,

neel van 101 CISbat leidt, naast grote

en voortvarend het idee van een centrale

hebben we gekeken naar onze moge-

terieel kwam ons voortzettingsvermogen

een alternatief plan, uit. Mijn doel hierbij

“Opleiden en trainen (O&T) moeten onze

dissatisfiers immers ook tot aanzienlijke

plek voor opleiden en trainen werd uit-

lijkheden om de output van ons bataljon

voor missies wel in gevaar; op een gege-

was tweeledig: perspectief bieden aan

volle aandacht hebben om professio-

operationele risico’s. Met het oprichten

gewerkt. Het aanbesteden van de werk-

zo groot mogelijk te maken. Ook keken

ven moment heb je onvoldoende opgelei-

onze mensen en het zeker stellen van het

neel output te kunnen blijven leveren.

van de BOTL denk ik in staat te zijn om

zaamheden door het Rijks Vastgoed Be-

we naar kansen om perspectief te blij-

de mensen om in te zetten. Ik meldde in

voortzettingsvermogen van de C2-onder-

De IT-wereld is kort-cyclisch en het

hier al op korte termijn flinke verbeterin-

drijf zal nog wel geruime tijd duren. We

ven bieden aan onze mensen, door

de gereedheidrapportage:

steuning voor de huidige missies. Het ver-

draait hierbij om schaarse kennis. Ons

der vergroten en borgen van vakkennis

werk is mensenwerk en vakmanschap

“De zeer lage beschikbaarheid van ons

was in dit plan ons zwaartepunt. Dit plan

wordt bij ons niet alleen ingegeven door

materieel heeft tot gevolg dat kennis,

onderstreepte ook onze offensieve mind-

ervaring en anciënniteit, maar vooral

trainingsniveau en output achterblijven.

set; niet afwachten, maar aan de slag met

door de laatste cursus. Vanuit de weten-

De cijfers laten een alarmerend beeld

zelfgekozen oplossingsrichtingen.

schap dat onze organieke systemen be-

zien en zijn vrijwel onveranderd de

perkt beschikbaar zullen blijven zoeken

laatste kwartalen. Ik heb onze materië-

Ons alternatief bestond uit twee sporen.

we daarom naar een mogelijkheid voor

le knelpunten op meerdere niveaus en

Ten eerste zochten we nog meer de gren-

O&T op een centrale plek in ons batal-

in meerdere organen aangekaart, maar

zen op om de materiële beschikbaarheid

jon. Deze opleidings- en trainingslocatie

ik moet constateren dat dit nog steeds

te vergroten. We kochten zelf o.a. CIS-re-

moet al onze systemen omvatten, zodat

niet het gewenste resultaat oplevert. We

servedelen, versleutelden die en voertui-

in context en in lijn met de nieuwste

zien dit inmiddels zelf pijnlijk terug in de

gen waarvan de CIS wel werkte gingen

O&T filosofie kan worden getraind. Ie-

kwaliteit van de C2Ost die wij leveren.

desnoods met diepladers naar het oefen-

dereen in zijn rol, in een (CP)omgeving

Oefendoelen van eenheden worden niet

terrein. Ten tweede bekeken we de mo-

die lijkt op inzet. Ik wil deze Bataljons OT

of marginaal gehaald en structurele op-

gelijkheden om onze opleiding en training

Locatie (BOTL) bouwen met de midde-

lossingen blijven uit. Ik maak me zorgen

anders te gaan organiseren, door betere

len uit twee C2OMpelotons die tijdelijk

dat iedereen inmiddels lijkt te accepte-

randvoorwaarden te bieden aan onze pe-

worden stilgezet. We scheiden CIS van

ren dat wij nu een best effort leveren”.

lotonscommandanten.

de voertuigen en installeren die in een
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co, 13 Hrstcie, School Vbdd, EC C2OSt

Vanuit 101 CISbat leveren we met de eva-

Land, brigade secties G6, commandant

luatie van onze laatste reorganisatie een

en G3 OOCL.

eerste bijdrage aan deze roadmap. Een

Nuttig en nodig want ‘only if everyone is

aantal elementen daaruit staan in wille-

moving forward together then success

keurige volgorde hieronder; beschouw ze

takes care of itself’! Om dit succes in

voor nu als food for thought:

de toekomst te borgen moet er nog veel

- Welke ideale kwantitatieve en kwalita-

werk verzet worden.

tieve mix aan mensen en middelen heb
je eigenlijk nodig om de beoogde effec-

Stip aan de horizon
Om ook op de langere termijn te beschik-

- Hoe ontwerp je een organisatie die

ken over een veelzijdig inzetbare Land-

steeds in verschillende verschijnings-

macht, is voortdurende aanpassing in
meer of mindere mate noodzakelijk. Naast
de keuze voor specifieke investeringen

Het maken van een plan

ten van het CLAS te bereiken?

vormen maatwerk moet leveren?
- Hoe gaan we dan om met het uitgangspunt organize as you fight?

Luitenant-kolonel Rob Miedema is

kunnen aanpassingen in de organisatie

- Hoe zorg je voor de operationele ge-

sinds januari 2013 de vijfde com-

ook plaatsvinden door een herinrichting

reedheid als de gewenste output

mandant

van bestaande capaciteiten. Voordat je

steeds maatwerk is?

Eerdere functies waren o.a. S6 41
Mechbrig,

van

101

hoofd

CISbataljon.

aan zo’n eventuele herverdeling toekomt

- CIS ondersteuning is kennisintensief.

moet je weten waar je nu staat en waar je

Wat is de toekomstige rol van man-

C2Ost, G3 OOCL en waarnemend

kenniscentrum

schappen daarin?

chef staf OOCL.

ze nog beter te maken als mens, militair

ten bepalen wie er deelneemt. Ik kies

BOTL; een sergeant-majoor in de rol van

naar toe wilt. Pas daarna kan je een plan

en specialist. Ik heb mijn beeld vertaald

hierbij nadrukkelijk voor maatwerk. We

commandant en drie sergeanten in de rol

maken hoe herinrichting er uit zou kun-

- Hoe kan ik specialisten betalen naar

Begin juli 2015 zal hij het comman-

naar aanwijzingen die richting geven aan

registreren naast de basis militaire vaar-

van facilitator.

nen zien. Het Land Warfare Center (LWC)

kennis en ervaring? Welke rang hoort

do overdragen en aan de slag gaan

het ontwerp van ons operatieconcept. Op

digheden nu ook zo goed mogelijk de

We hebben onze maximale output voor

heeft recent een document (functioneel

daar dan bij?

bij de afdeling plannen (IV & C4I)

basis van de grote vraag naar de basisca-

CIS-specialistische kennis per individu.

2015 op basis van historische gegevens

concept C2Ost) opgeleverd, waarin dit

paciteit C2Ost met CIS zag ik de nood-

Als je over de juiste kennis en vaardighe-

vertaald naar operationele capaciteiten –

voor ons vakgebied is beschreven.

zaak om een aanpassing te doen in ons

den beschikt, kan je worden meegeno-

de combinatie van mensen en middelen

denken over gereedstellen; het proces

men in een breed scala aan oefeningen

– en die vervolgens opgedragen aan de

Wat gaat er goed, waar moeten we ver-

van trainen, zodat je kunt worden ingezet.

en uitzendingen. De wil om nog beter te

ondercommandanten. Zij moeten deze

beteren, wat zijn trends en ontwikkelingen

Ik ga uit van de gedachte dat we gereed

worden begint in dit concept vooral bij de

capaciteit steeds met een notice to move

op ons vakgebied, wat zijn toekomstige

zijn, in plaats van gereed moeten worden.

individuele militair zelf. Maatwerktraining

van 30 dagen kunnen leveren. De een-

vragen vanuit operationele eenheden,

- Kunnen we niet beter investeren in sta-

tief, inzet en creativiteit en daardoor met

Dit heeft o.a. tot gevolg dat ik in 2015

in de BOTL neemt ook om een andere

heid functioneert dit jaar dus als een soort

hoe gaan ze optreden, wat hebben ze

te of the art CIS in containers en boxen

resultaat. Deze resultaten zijn in de uit-

geen complete C2OMpelotons meer uit

reden aan belang toe.

warehouse, waar we de benodigde mix

dan nodig? Het document is inmiddels

dan in ‘wielen’?

voering behaald door mensen waar ik erg

de operationele capaciteit onttrek door ze

De Landstrijdkrachten ontwikkelen zich

aan kennis en hardware uithalen.

besproken in de Landmachtraad en we

een kwartaal te geven zichzelf te trainen.

namelijk door tot een veelzijdige, modu-

hebben als Wapen de opdracht gekregen

lair opgebouwde organisatie. Eenheden

Ondanks alle effort die we steken in een

een roadmap te ontwerpen die leidt tot de

Hiermee compenseer ik dit jaar enigszins

worden in toenemende mate per missie

goede planning en afstemming verwacht

de verminderde capaciteit als gevolg van

op maat samengesteld en onze inzet is

ik in 2015 opnieuw meer vraag dan aan-

het stilzetten van twee pelotons. Ik accep-

daardoor ook steeds meer maatwerk.

teer enige variatie in de kwaliteit van de

Dit heeft dus ook zijn effect op onze ge-

output; het effect telt voor mij en niet altijd
de manier waarop het effect wordt be-

- Als 101 CISbat niet zou bestaan, wat

van de Defensiestaf in Den Haag,

zou je nu dan kopen? Heb je dan ook

waar hij verder blijft meewerken aan

drie verschillende soorten straalzen-

de doorontwikkeling van het Wapen

ders en satcoms?

van de Verbindingsdienst.

- Hoe voorkom je dat je voortborduurt op
‘oude’ middelen?

- Is het mogelijk of wenselijk dat derden
onze CIS-containers verplaatsen?

trots op ben! Het belang en invloed van
CIS is groot, CIS is een enabler en een

- Welke rol kunnen reservisten spelen

game changer. CIS maakt het verschil;

best mogelijke organisatie en werkwijze

binnen onze organisatie en werkwijze?

dat is de kernboodschap. Waar niets is,

voor de Verbindingsdienst van Morgen.

- Hoe borgen we de eenheid van opvat-

brengen wij samen, ook in de toekomst,

bod en zijn er ongetwijfeld weer aan-

De guidance van onze wapenoudste,

ting en inspanning tussen 101 CISbat

tailormade CIS!

passingen nodig. Om de verwachtingen

zoals recent uitgesproken tijdens de vie-

en de eenheden die wij ondersteunen?

Ik realiseer me dat er nog veel hindernis-

reedstelling. In de BOTL trainen we deze

hierover te managen hebben we recent

ring van de verjaardag van ons Wapen, is

- Hoe zorg je dat je de regie krijgt in het

sen te nemen zijn om de Verbindings-

maatwerkteams aanvullend. Het effect

een programma voor onze stakeholders

daarbij een essentieel vertrekpunt.

scheppen van de noodzakelijke rand-

dienst van Morgen vorm te geven, maar

haald. Natuurlijk blijven we ook opleiden

van dit alles moet zijn dat we mensen

georganiseerd. Alle collega’s die rand-

Ik denk dat het voor de lezers van dit

voorwaarden voor de operationele ge-

ik ben overtuigd van de noodzaak om het

en trainen om onze kennis en daarmee

meetbaar beter maken in een kortere tijd

voorwaarden scheppen voor ons werk

blad belangrijk is zich een goed beeld te

reedheid (hardware èn kennis) van CIS

gat tussen nu en de toekomstige verbete-

onze gereedheid verder te vergroten. Om

met minder (organisatorische) inspanning

en de afnemers van onze capaciteiten

vormen van het functioneel concept en

eenheden?

ringen te overbruggen.

dit te doen gaan we, m.b.v. documenten

op pelotonsniveau en met een vaste set

hebben we bijgepraat over de status van

om ook de richtlijnen van de wapenoud-

van de School Vbdd, gebruik maken van

aan middelen, gefaciliteerd door een vast

101 CISbat. Ook hebben we de interim

ste nog eens goed te bestuderen.

Tot slot

perspectief aan onze mensen te bieden,

de BOTL. De bataljonsstaf maakt samen

team. De organisatie van het bataljon is

versie van de BOTL gedemonstreerd.

Alleen dan is een goede, gezamenlijke,

Ik heb u een update gegeven over 101

maar ook om het voortzettingsvermogen

met de eenheden een O&T kalender met

inmiddels aangepast en er zijn vier func-

Aanwezig waren onder andere collega’s

bijdrage aan de beeld- , mening- en be-

CISbat. Het gaat bij ons wellicht niet altijd

van de C2-ondersteuning voor de huidige

workshops en de eenheidscommandan-

tieplaatsen intern verschoven naar de

van JIVC, DOPS J6, Staf CLAS, Matlog-

sluitvorming mogelijk.

zoals gepland, maar wel altijd met initia-

missies zeker te stellen.
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SIGNAL INTERCEPT SOLUTIONS
LISTEN. LOCATE. TAKE ACTION.

Tlnt S.F.F. (Bas) van Odenhoven BSc.
Jr. Engineer F-16 Avionica

Use of U.S. DoD imagery does not imply or constitute U.S. DoD endorsement.

Hedendaagse Command & Control (C2) systemen dragen

L-3 Linkabit’s next-generation SIGINT manpack, the PRD-13(V)3, continues the 20-year legacy of the industry’s
predominant ESM system for the worldwide ISR community to ensure situational awareness anywhere, any time
and under any conditions. With enhanced software-defined processing and a low-SWaP design, the PRD-13(V)3
puts the latest technology in the hands of the warfighter with a form factor that fits into a standard rucksack
and weighs less than 32 pounds. Its IP-based architecture enables remote operations, as well as the means
to network multiple systems and connect using a handheld controller, making it the most capable and
maneuverable On-The-March tactical ISR solution available.

To learn more, visit L-3com.com/Linkabit.

zorg voor het ontvangen, verwerken en weergeven van
sensordata. Op basis van de projectie van deze data, wordt
de data omgezet in informatie voor de operator van het
C2-systeem. De uitdaging hiervoor ligt in het zoeken naar
een generieke benadering voor het verzamelen, fuseren en
verwerken van sensorinformatie met non-sensorinformatie. Hiertoe is voor het versterken van de inlichtingenpositie
in het digitale domein van Defensie gezocht naar een
generieke benadering om de Situational Awareness (SA)

Linkabit

L-3com.com

van de operator van een Command & Control systeem te
verbeteren.

SurCom International BV
Utrechtsestraatweg 206A
NL-3911 TX Rhenen
Netherlands

Tel: +31 318 477050
Mobile: +31 620 351594
Email: info@surcom.nl
Website: www.surcom.nl
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De operator kan met deze informatie, middels het overwegen van

seerd. Vervolgens wordt er een data set gemaakt door middel

opties, beslissingen nemen.

van selectie. Door het selecteren van – voor het doel – relevante

Waar deze sensorinformatie veelal bestaat uit kinematische infor-

data wordt er een focus gelegd op subsets van databases. Op

matie zoals positie, snelheid, versnelling en koers van een doel

deze subsets wordt de kennisvergaring toegepast.

Afbeelding 2

Dit proces is schematisch weergegeven
in afbeelding 2.

Hyptothese analyse door KDD

en gezien het feit dat missies van de huidige krijgsmacht met

Bovendien zorgt Knowledge Discovery er

toenemende mate complexer worden, wordt de behoefte van de

Aansluitend wordt de data gefilterd van ruis (onbruikbare data)

voor dat de overige taken in het Informa-

operator aan meer dan alleen sensorinformatie ook groter. Deze

en gemodelleerd in de preprocessing fase. Daarna wordt de pre-

tion Management proces (estimate risk,

additionele, non-sensor informatie kan onder meer verkregen

processed data getransformeerd tot bruikbare data, die gebruikt

detect anomaly, recognise intent) on-

worden door het toepassen van data mining, waarbij gezocht

kan worden om het doel van de KDD te bereiken. Vaak wordt

dersteund worden middels de verificatie

wordt naar verbanden in verscheidene on- en offline databases,

dit gedaan door transformatiemethodes om het aantal variabelen

van betrouwbaarheid en vergaring van
nieuwe informatie. Voor het toepassen
van KD heeft het proces databases nodig
waar informatie uit gehaald kan worden.

Afbeelding 1

Ontwerp database
Voor het zoeken naar data in datasets zijn
databases benodigd. Er zijn een tal van
geschikte databases die voor KD gebruikt
kunnen worden. Militaire platformen kunnen op twee manieren databases be-

Hyptothese analyse door KDD

naderen: offline databases, welke niet

Knowledge Discovery in Databases model

voor andere doeleinden. Uit patronen die

operator van het C2-systeem. Hierdoor

in verbinding staan met het internet, en

gevonden worden uit het KDD proces,

wordt het classificeer- en/of identifica-

online databases die middels het internet

wordt nieuwe data gegenereerd. Deze

tieproces versneld. Indien de vergelijking

geraadpleegd kunnen worden.

data bevat een bepaalde zekerheids-

tussen beide hypotheses A en B niet in

Een online database kan in de vorm zijn

graad. Een patroon kan nieuwe kennis

overeenstemming zijn met elkaar, geeft

van een semantisch web. Het semantisch

genereren wanneer deze potentiële ken-

dit een discrepantie tussen beide hypo-

web is gebaseerd op ontologieën, welke

nis voldoet aan een – door de gebruiker

theses. Als een discrepantie optreedt,

de structuur en een model van data weer-

opgestelde – grens.

moet de operator een uitgebreidere ana-

geven met bijvoorbeeld de standaard

lyse van de entiteit maken. Hij kan er bij-

Resource Description Framework (RDF).

Doelen Knowledge Discovery

voorbeeld voor kiezen om andere senso-

Een RDF is een standaard model voor het

expertise van operators, spraak en tekst. Om sensorinformatie

in de dataset te verminderen, of om irrelevante representaties

Ten eerste zorgt KDD voor verificatie van

ren aan te sturen.

uitwisselen van meta-data op het web.

aan te vullen met non-sensorinformatie – zonder de operator

voor data daar uit te halen. Aansluitend wordt een data mining

de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid

onnodig te belasten –, is een concept ontwikkeld met behulp van

algoritme toegepast op de data. Welk algoritme dit is, hangt af

van informatie en hypotheses. De hypo-

Ten tweede kan Knowledge Discovery,

gebouwd met ‘platte’ data met behulp

het Knowledge Discovery model. De schematische weergave

van het doel van de operator. Tijdens het data minen wordt er

these A van het C2-systeem – gebaseerd

zoals de term al impliceert, zorgen voor

van tags. Een attribuut wordt beschreven

van het Knowledge Discovery model is te zien in afbeelding 1 en

gezocht naar patronen in de data met een gedefinieerde vorm.

op sensorinformatie – is bijvoorbeeld:

ontdekking van nieuwe informatie over

door de waarde binnen twee tags te zet-

wordt getoetst aan het opereren in C2-concept. Het vergaren

Deze patronen zijn expressies in een taal die een subset van de

‘Entiteit A heeft klasse X en identiteit Y’.

entiteiten of nieuwe hypotheses. Sensor-

ten op de volgende manier:

van kennis door middel van het zoeken in databases kan wor-

data beschrijft. Na het data mining proces worden de patronen

Door Knowledge Discovery toe te pas-

informatie geeft bijvoorbeeld een attribuut

den aangeduid met het begrip Knowledge Discovery in Databa-

geïnterpreteerd door de gebruiker. De patronen gaan daarna

sen, kan deze hypothese bevestigd of

X van entiteit A. Met het datamining pro-

ses (KDD). Dit is een niet-triviaal proces waarbij valide, nieuwe,

opnieuw door het KDD proces voor meer iteraties. Een iteratie

ontkracht worden: het KDD proces geeft

ces wordt gevonden dat X een verband

potentieel bruikbare en uiteindelijk begrijpelijke patronen in data

geeft het systeem de gelegenheid om meer kennis te genereren

de volgende hypothese B: ‘Entiteit A heeft

heeft met attribuut Y. Dit attribuut wordt

Het attribuut wordt begonnen met een

geïdentificeerd worden. Het KDD proces is niet-triviaal aangezien

over voorafgaande patronen en informatie. De gebruiker van het

klasse X en identiteit Z’.

vervolgens opgeslagen in het Operational

opening-tag (<>) en afgesloten met een

het zoeken naar bruikbare data geen vooraf gedefinieerde groot-

KDD proces kan bepalen hoeveel iteraties er benodigd zijn bij

Wanneer de sensorinformatie gecorre-

Picture (OP). Daarna wordt Y onderzocht,

closing-tag (< / >).

heid heeft. De theorie beschrijft een proces waarbij automatisch

voldoende informatie. De gebruiker kan zelf bepalen of er genoeg

leerd wordt met kennis uit het KDD, kan

en blijkt dat attribuut Z een verband heeft

grote hoeveelheden data doorzocht worden op patronen die

iteraties doorlopen zijn, of kan aangeven dat er een (on)zeker-

er bepaald worden wat de nauwkeurig-

met attribuut Y, terwijl X en Z geen direct

Met het gebruik van attributen kunnen

kennis over de data kunnen geven. Door het doorlopen van een

heidsgraad behaald moet worden door het proces. Ten slotte

heid en betrouwbaarheid is van de sen-

verband hebben met elkaar. Hierdoor

eigenschappen aan data gekoppeld wor-

aantal iteratieve stappen, wordt er kennis vergaard.

worden de patronen geëvalueerd door de gebruiker waarbij ken-

sorinformatie of van de informatie uit het

ontstaat er een nieuwe hypothese: ‘Enti-

den, zoals bij de website Wikipedia ge-

Als eerst moet er een begrip worden ontwikkeld van de omge-

nis ontstaat (zie afbeelding 1).

KDD proces. Wanneer de vergelijking

teit A bezit de attributen X, Y en Z. Deze

daan wordt. Wikipedia is uitgegroeid tot

ving waarover kennis moet worden gegenereerd. Hierbij worden

De vergaarde kennis kan in verschillende databases of systemen

tussen deze twee hypotheses in overeen-

nieuwe hypothese kan, indien de operator

de grootste open, online encyclopedie.

relevante voorkennis en het doel van het KDD proces geanaly-

worden opgeslagen voor documentatie en verslaglegging, of

stemming is, geeft dit bevestiging aan de

dit nodig vindt, opnieuw worden getest.

Hierdoor zal er rekening gehouden

1
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Met deze taal wordt er een structuur op-

3

<attribuut>waarde</attribuut>
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‘Communicatie is
voor ons letterlijk
van levensbelang’

Afbeelding 3

Generieke benadering Knowledge Discovery in C2-systemen

actie daadwerkelijk uit te voeren. Daarnaast kan de agent ook
als een goal-based learning agent worden ontworpen, zodat in

moeten worden met een grotere onzekerheidsgraad. Voor infor-

de toekomst niet dezelfde fouten begaan worden. Wanneer de

matievergaring in C2-systemen is een generieke benadering te

agent bijvoorbeeld het attribuut ‘kenteken’ opzoekt, en de ope-

geven. In het model is de grootste database representatief voor

rator geeft aan dat ‘kentekenplaat’ hetzelfde attribuut is, kan de

het OP. De ‘Target Data’ uit het KDD model moet geselecteerd

agent bepalen dat voortaan de resultaten van zowel ‘kenteken’

worden uit het OP. Dit is de entiteit die moet worden onderzocht

als ‘kentekenplaat’ weergegeven moeten worden.

door het KDD proces. Uit deze analyse moet een attribuut van
de entiteit geselecteerd worden waarop Knowledge Discovery

Een operator van een C2-systeem weet niet altijd welke informa-

toegepast kan worden. Dit attribuut moet een formaat krijgen om

tie een database bevat. Dit kan opgelost worden kan door middel

door een query uitgevoerd te worden.

van bepaalde labels aan attributen en databases te koppelen.
Wanneer een operator bijvoorbeeld op zoek is naar kentekenge-

Met het geformatteerde attribuut moet de agent datamining

gevens van een auto, voert hij de labels ‘auto’ en ‘kenteken’ in.

toepassen om patronen te vinden die bruikbaar zijn voor het

KPN Critical Communications

C2-systeem. Met de meest betrouwbare en nauwkeurige bron-

Hierna weet het C2-systeem welke databases er geraadpleegd

nen waarover het C2-systeem beschikt, zoekt de agent naar pa-

moeten worden voor de informatie die de operator wil. In plaats

tronen in bronnen aan de hand van de gevraagde informatie door

van alle databases af te zoeken of deze wel ‘kenteken’ als attri-

de operator. De uitkomst van deze patronen wordt in het OP op-

buut erin hebben, hoeft het C2-systeem slechts de databases

geslagen. De operator van het C2-systeem ziet vervolgens dat er

door te zoeken die de labels ‘auto’ en ‘kenteken’ bevatten. Hier-

additionele informatie over de entiteit in het OP staat. Indien deze

door hoeft bijvoorbeeld de kentekendatabase voor motorfietsen

informatie nuttig blijkt te zijn voor de operator, en hij vervolgacties

of vrachtwagens niet doorzocht te worden.

kan nemen door deze additionele informatie, wordt de informatie

Verzeker u van continuïteit
in vitale communicatie

gezien als kennis. Deze generieke benadering is weergegeven in

Conclusies en aanbevelingen

afbeelding 3. Een operator kan met de verkregen kennis bepalen

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat directe informa-

welke acties er ondernomen moeten worden.

tiebronnen automatisch aangevuld kunnen worden met indirecte
ten. Hiermee wordt een betere Situational Awareness gecreëerd

Door mensen te verbinden wanneer elke seconde telt, kunnen
we levens redden. Daarom ontwerpt, installeert en beheert
KPN communicatiesystemen die de gebruikers in staat stellen
altijd en overal hun werk te doen. Onder alle omstandigheden.

Agent voor datamining
Omdat er geen afspraken zijn gemaakt over het invullen van at-

en wordt de inlichtingenpositie in het digitale domein versterkt. In

tributen uit bronnen, wordt het bevragen van een database door

dit onderzoek is slechts een klein deel van het Knowledge Dis-

bijvoorbeeld query’s erg lastig. De operator weet immers niet wat

covery proces uitgelicht, waarmee aangetoond wordt dat directe

voor type informatie de query terug geeft na bevraging. Hierbij

informatiebronnen aangevuld kunnen worden met indirecte in-

zou een goal-based agent een uitkomst bieden. Dit type agent

formatiebronnen. Uit het onderzoek is gebleken dat opensource

kan bepalen wat het resultaat is van een actie, alvorens deze

databases zoals Wikipedia sterk vervuild kunnen zijn en daar-

Kijk op kpn.com/criticalcommunications

informatiebronnen, zonder hiermee de operator onnodig te belas-
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mee niet erg betrouwbaar zijn. Hierdoor
zal een database eerst geschikt gemaakt
moeten worden voor gebruik.
Door implementatie van een parser in
het C2-systeem kan de binnenkomende
informatie geanalyseerd worden op juistheid. Door een open source database te
complementeren met valide informatie
uit betrouwbaardere bronnen wordt een
hybride database gecreëerd. De implementatie van een softwarematige intelligent agent kan van grote waarde zijn.
Daarnaast is tijdens simulaties de aanname gedaan dat er geen onzekerheid in
de sensorinformatie zit. Een aanbeveling

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Materieelgezien 01

is om te kijken wat de uitwerking is van

dinsdag 3 februari 2015. Met dank aan DMO Project

onzekerheid in sensorinformatie. Bij dit

Team AEHF /SMART-T kap Max Bozon.

proces moeten andere processen zoals
estimate risk, recognise intent en detect
anomaly betrokken worden om een goede analyse te maken.
Bas van Odenhoven (links op de foto), 03-03-1991, tweede-luitenant bij de
Een andere aanbeveling is om te kijken

Koninklijke Luchtmacht, april 2014 afgestudeerd aan de Nederlandse Defen-

naar andere type databases en de struc-

sie Academie (NLDA)/Koninklijke Militaire Academie (KMA). Genoten van een

tuur/ontologie van deze databases. Het is

driejarige Bachelor Militaire Systemen & Technologie, met afstudeerrichting

daarnaast een aanbeveling om een query

C4I/C2 systemen te Den Helder. In opdracht van de NLDA en uit interesse

builder in het C2-systeem te programme-

van onderwerpen zoals Big Data, Command & Control- en wapensystemen,

ren. Bovendien zorgt een geavanceer-

automatiseringsprocessen en communicatiesystemen heeft hij de afstudeer-

dere parser er voor dat de patronen die

scriptie ‘Knowledge Discovery in Command & Control’ geschreven.

het C2-systeem inkomen, beter geanalyseerd kunnen worden op juistheid. Voor
het concretiseren van het Knowledge Dis-

past in overige onderzoeken. Met name

grammeeromgeving in plaats van een

covery model moet aan een operationele

de onderzoeken met raakvlak aan de

object-georiënteerde

gebruiker van een C2-systeem gevraagd

overige taken in het ’Information Manage-

geving. Mede de efficiëntie en poten-

worden welke informatie in welk scenario

ment’ proces zoals estimate risk, recog-

tie van deze programmeertalen kunnen

het meest geschikt is.

nise intent en detect anomaly verdienen

bruikbaar zijn om het Knowledge Dis-

Als onderdeel van de militaire AEHF (Advanced Extre-

de voorkeur. Daarnaast is het interessant

covery proces op een juiste manier te

me High Frequency) satellietcommunicatiecapaciteit zijn

Het is interessant om de data die open

om te beoordelen hoe dit onderzoek zich

implementeren in het C2-proces en daar-

zeven landterminals aangeschaft. Deze AEHF Smart-T

source bronnen leveren aan het C2-sys-

vertaalt in een taak-georiënteerde pro-

mee te optimaliseren.

(Secure Mobile Anti-jam Reliable Tactical) zijn voor ver-

programmeerom-

teem, te kwalificeren aan informatie-kwa-

voer geplaatst op een aangepaste Mercedes Benz (290D

liteitsmodellen. In deze beoordeling wordt
de kwaliteit van een indirecte informatie-

12 KN). De auto’s zijn zodanig omgebouwd dat de achter1

bron beschreven, waarmee deze vergeleken kan worden met andere bronnen. Op
deze wijze kan de operator er voor kiezen

2

welke criteria hij stelt aan de database.
Tot slot wordt er aanbevolen om te kijken hoe het Knowledge Discovery model
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U. M. Fayyad, G. Piatetsky-Shapiro, P. Smyth, et al., “Knowledge discovery and

asdruk niet boven de wettelijke norm van 2580 kilogram

data mining: Towards a unifying framework.,” in Knowledge Discovery In Databases,

komt. “Deze verandering is uitgevoerd in goede sa-

vol. 96, 1996. 5, 6

menwerking met sectie beproevingen van MATLOGCO/

Nauwkeurigheid wordt gezien als de graad van overeenstemming van een gemeten of

Techniek

berekende hoeveelheid met zijn daadwerkelijke (ware) waarde. Hoe groter de nauw-

laat projectofficier TD kapitein Max Bozon (MATLOG/

keurigheid hoe kleiner de totale fout.

Projectondersteuning) weten.

en

DMO/Grondgebonden

wapensystemen”,

De betrouwbaarheid van informatie wordt gezien als een maat van zekerheid dat
een gemeten waarde representatief is voor de werkelijke waarde.
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The first global Ka-band network
Imagine a surveillance scenario. A UAV streams live full-motion video to an offshore naval taskforce
via satellite. It shows a potential threat of terrorist activity at the border. Within minutes, approval
is given for Special Forces to proceed ashore. The team is soon in place to support local security
forces. They capture the suspects before they reach the border. Video footage is sent back to confirm
their identity. The land border is secured once again.

APPLICATIONS
SUPPORTED BY GX:
• Manned/unmanned Airborne Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance (AISR)
• Live full-motion video
• Operational theatre backhaul

satellietcommunicatie en andere militaire

• Intelligence

communicatie al zijn uitgevallen.

• Video teleconferencing

Dat kan zijn veroorzaakt door bijvoor-

• Command and Control

beeld moedwillige verstoring (jamming)
of

• Situational

It’s the first global Ka-band network –
delivering secure, end-to-end wideband
connectivity for mobile operations worldwide. Built specifically with government
customers in mind, it’s the first global
commercial network that is interoperable with MILSATCOM Ka-band

networks, providing resilient, worldwide
augmentation. So you can integrate
smoothly into GX with your own platforms or adopt it as a standalone
solution. In any operation, reliability can
never be compromised.
Inmarsat offers unprecedented levels of
availability through a unique combination of Ka-band and L-band technology. It’s the only multiband satellite
network of its kind.
As you would expect, GX delivers the
highest security levels from a trusted
supplier that’s been serving government customers with mission-critical
communications for over 30 years.

elektromagnetische

pulsen

(EMP)”, legt de projectleider kapitein-

awareness
It’s a scenario that’s increasingly
common. Airborne, naval and land
forces need to operate seamlessly,
enabled by secure, reliable communications wherever the mission
arises. All this is possible with
Inmarsat GX.

door

ter-zee Ulrich Berrevoets uit.

• Battlefield

Beproeving

Operationeel

Ongevoelig

Na een succesvolle veiligheidstest op

Na een uitgebreid testprogramma zijn de

De SMART-T-terminals en AEHF-satellie-

de weg in juni kreeg het voertuig goed-

SMART-T’s naar verwachting medio dit

ten zijn bovendien robuust uitgevoerd en

• Broadband IP

keuring van de Rijksdienst Wegverkeer.

jaar operationeel. Die testen zijn onder-

veilig gescrambled door middel van cryp-

network inter-

Vervolgens had de beproeving voor de

deel van het AEHF programma en een

to. “Het gehele systeem is dan ook on-

UnderSlung Load Clearances plaats op

voorbeeld van internationale samenwer-

gevoelig voor zogenaamde jamming. Bij

het Militair Luchtvaart Terrein Deelen onder

king: de Verenigde Staten hebben de

normaal gebruik is het een aanvullende

• IP multicast

leiding van medewerkers van het Bureau

leiding en ook Canada en het Verenigd

verbindingscapaciteit op de bestaande

• VoIP

Helikopter Ladingen in Schaarsbergen.

Koninkrijk doen hierin mee.

verbindingen met satellietcommunicatie”,

Controle

Inzet

Met deze statische en dynamische un-

De Directie Operaties/J6 bepaalt de ope-

De SMART-T wordt ingezet tijdens briga-

derslungtest is goedkeuring verkregen

rationele inzet van de SMART-T. De ge-

deoefeningen en missies indien daar de

voor luchttransport. Door afgifte van de

bruiker leent de terminals voor de duur

noodzaak voor is. Dat is afhankelijk wat er

clearance mag de Mercedes Benz in-

van de missie of oefening. Opslag, con-

in de uiteindelijke Concept of Operations

clusief SMART-T door de lucht onder

trole, reparatie en uitleen/inname vindt

komt te staan.

een helikopter vervoerd worden. Dit kan

plaats bij het LCW in Dongen.

alleen met inachtneming van periodieke

“De AEHF satellietcommunicatie vormt

U vindt een filmpje van de beproeving

controle van de hijsogen van het voertuig.

het laatste verbindingsmiddel als civiele

op www.vovklict.nl.

Information
Systems

connectivity

aldus kapitein Bozon.

Inmarsat GX. For seamless
operation worldwide.

For more information about this new solution,
please contact: Ms Joke Koek
Phone +31(0)40 295 30 01
E-mail: jk@networkinv.com

Postbus 87 | 5500 AB Veldhoven
The Netherlands
T +31 (0)40 295 3001
E info.eu@networkinv.com
W www.networkinv.com
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historische collectie
regiment verbindingstroepen
verbindt heden en verleden
Op 18 februari, de 141ste verjaardag van de Verbindingsdienst, verrichtten onze wapenoudste, brigadegeneraal
Duckers, en regimentscommandant, luitenant-kolonel Sijnhorst, de officiële opening van de Historische Collectie
Regiment Verbindingstroepen op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Zij deden dit door in het bijzijn van vele genodigden, waaronder de voormalig wapenoudste bgen b.d. Ent en de locoburgemeester van Amersfoort, dhr Hans Buytelaar.

Mevr. Jung en bgen Duckers onthullen het naambord bij de Lkol Wim Jung zaal

In de traditie van het regiment hoort ook het vernoemen van

aan ons wapen. Luitenant-kolonel Wim Jung (geboren op 26

het Regiment Verbindingstroepen en de

het Depot Verbindingsdienst aangewe-

Het Museum Verbindingsdienst is opge-

belangrijke gebouwen of ruimten naar oud-regimentsleden die

januari 1922, overleden op 2 februari 2008) was vanaf de op-

Vereniging Officieren Verbindingsdienst.

zen als voorzitter van de museumcom-

richt op 18 februari 1969 en was in het

veel voor het wapen hebben betekend. Deze traditie is ook nu

richtingsdatum op 22 oktober 1974 tot aan zijn overlijden, secre-

Hij was Officier in de Orde van Oranje

missie. In 1974, na oprichting van de

begin gevestigd in het wachtgebouw op

gehandhaafd. Bgen Duckers heeft samen met de weduwe van

taris van de Stichting Museum Verbindingsdienst. Hij was tevens

Nassau met de zwaarden, drager van

Stichting

Verbindingsdienst,

de Elias Beeckmankazerne in Ede. Mede

lkol Wim Jung de expositiehal op de begane grond geopend, en

schrijver van vele artikelen over de geschiedenis van het Wapen

de regimentslegpenning en erelid van de

vervulde hij tot 1998 de functie van pen-

dankzij vele actieve vrijwilligers werd de

lkol Sijnhorst heeft samen met de weduwe van maj Jan Camping

van de Verbindingsdienst en de ontwikkeling van de militaire

Vereniging.

ningmeester. Hij was tevens conservator,

collectie steeds groter. In 2006 kwam het

de traditievide geopend. Vanaf deze plechtigheid heet de expo-

telecommunicatie. Hij heeft tientallen schaalmodellen van oude

catalogiseerde de bibliotheek en schreef

bericht dat de kazernes in Ede dicht gin-

sitiehal op de begane grond voortaan de Lkol Wim Jung zaal

communicatieapparatuur en historische verbindingsdienstvoer-

Majoor Jan Camping (geboren op 16 ok-

een groot deel van de naoorlogse ge-

gen. Het drukbezochte museum, inmid-

en de traditievide op de eerste verdieping de Maj Jan Camping

tuigen voor het museum vervaardigd. Naast zijn werkzaamheden

tober 1923, overleden op 16 mei 1999)

schiedenis van het Wapen van de Verbin-

dels gehuisvest in drie gebouwen, kreeg

zaal. Beide officieren hebben een belangrijke bijdrage geleverd

voor het museum vervulde hij ook nog diverse functies binnen

werd in 1971 door de commandant van

dingsdienst.

een nieuwe locatie toegewezen.
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Mevr. Camping en lkol Sijnhorst onthullen het
naambord bij de Maj Jan Camping zaal

In juni 2009 sloot het museum in Ede de deuren voor het publiek

Advertentie

en werd begonnen met het inpakken. Na zes jaar vond eindelijk
de heropening van de Historische Collectie plaats op de nieuwe

de e l 2
complex ede-West
vier jaar na de
overdracht

In de Historische Collectie Verbindingsdienst staat een

locatie in Amersfoort. Daarmee is het boek ‘Ede’ volledig geslo-

beeldschermtafel; op deze tafel vindt u een Google kaart

ten en is het Regiment Verbindingstroepen compleet verhuisd.

met daarop alle kazernes en uitzendlocaties waar de verbin-

Binnen de kaders van het nieuwe museale beleid en de komst

dingsdienst actief is of is geweest. Deze kaart is niet alleen

van het Nationaal Defensie Museum is het museum van de Ver-

te raadplegen binnen de muren van de Historische Collectie

bindingsdienst omgevormd tot een Historische Collectie. De

Verbindingsdienst maar ook op het internet. We proberen

collectie is ondergebracht in gebouw C op de Bernhardkazerne,

daar zoveel mogelijk geschiedenis van de verbindings-

en geeft op een interactieve manier inzicht in de historie van het

dienst in zichtbaar te maken. Nu staan daar de vbdd-een-

Regiment Verbindingstroepen en van de voornaamste ontwik-

Luitenant-kolonel b.d. R.H. Rijntalder

heden/-kazernes in tot 2003. Wat er niet in staat zijn de

kelingen van de diverse communicatie- en informatiesystemen.

Fotografie: kap b.d. A.J.J. Buitendam

operaties in de Sinaï, Joegoslavië, Irak, Afghanistan, Mali

Voor de inrichting van deze collectie is bewust gekozen voor een

en zo meer en die willen we graag gaan opnemen in het

verkleinde expositie.

systeem. Wat we nodig hebben om deze site en tafel te vul-

In mijn vorige artikel over de status en de toekomst van

len zijn foto’s gemaakt door de mensen die er geweest zijn,

Het geheel is interactief en bevat vijf tijdvakken van 1800 tot

de voormalige kazernes in Ede lag het accent op de

ook fotomateriaal uit de jaren 70-80-90 is van harte welkom.

2050, dus inclusief een eerste blik op de verbindingsmiddelen

Elias Beeckman- en de Simon Stevinkazerne, bolwerken

voor de soldaat van de toekomst.De Historische Collectie Regi-

van de verbindingsdienst in de afgelopen zestig jaar. In

Concreet zoeken we:

ment Verbindingstroepen richt zich op actief dienende militairen

dat artikel heb ik de ontwikkelingen van beide complexen

1. Foto’s uit de periode 1970 tot 1996, de periode

en op ex-militairen. Ook leerlingen van technische vakopleidingen

geschetst binnen het kader van het project Veluwse

zijn welkom. Zo kunnen zij kennis maken met het uitdagende

Poort. Na de realisering van het ambitieuze project van de

werk van de Verbindingsdienst in binnen- en buitenland. De col-

gemeente Ede zal de Simon Stevinkazerne grotendeels of

lectie wordt ondersteund door een rijke bibliotheek. De exposi-

geheel zijn verdwenen en zal bijna niets meer herinneren

tie, evenals het archief, is wekelijks op woensdag van 10.00 tot

aan de vroegere militaire status. Wellicht dat de straat-

101 Verbindingsgroep;
2. Foto’s uit de periode daarna van alle verbindingseenheden in de diverse operaties;
3. Foto’s van de 1GNC G6, brigade S6 en bataljons S6.

16.00 uur te bezoeken. Voor groepen bestaat de mogelijkheid

namencommissie in een of meer toe te kennen straat-

Bij de foto is er altijd de vraag, wie wat waar wanneer.

om op andere dagen een bezoek aan de collectie te brengen.

namen voor het te ontwikkelen woongebied een verwijzing

Zie ook www.verbindingsdienstopdekaart.nl.

Meer informatie over de collectie en de toegang tot de kazerne

naar het militair verleden zal willen maken.

op www.museumverbindingsdienst.nl.
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heidsinstellingen en voor enkele maatschappelijke doeleinden. De foto’s van de
beide panden aan de stationsweg 109 en
111 geven een impressie van het huidige
gebruik van deze voormalige defensiegebouwen. In de eerste helft van de vorige
eeuw waren de gebouwen van de Mauritskazerne in gebruik voor infanterie-, cavalerie- en artillerie-eenheden. Vanaf de jaren
vijftig in de vorige eeuw was het complex
grotendeels het domein van de artillerie en
de luchtdoelartillerie en vanaf 1962 tevens
de bakermat van 106 Verbindingsbataljon.
Ede, mei 2014: De auteur in gesprek

De geschiedenis van de gebouwen van

met dhr. (maj b.d.) Rob Vollaard

voornoemde kazernes en haar bewoners

van het RVB over het tijdelijk

is uitgebreid beschreven in het imposante

gebruik van de kazernegebouwen

naslagwerk Ede in Wapenrok, twee eeuwen militaire geschiedenis in de gemeente

schetsen van de militaire naar de civiele

Het Rijksvastgoedbedrijf

Ede van de auteurs Evert van de Weerd

status van de Prins Mauritskazerne gedu-

Het tijdelijk beheer van de voormalige ka-

en Gerjan Crebolder. Kenmerkend voor

rende de afgelopen vier jaren. In het artikel

zernecomplexen is een verantwoordelijk-

Ingang Prins Mauritskazerne

De gebouwen van de Elias Beeckmankazerne blijven als rijksmonument grotendeels behouden en zullen een functie krijgen voor
de inrichting van een modern woon- zorgcomplex. De karakteristieke gebouwen en het veteranenplein met de replicaleeuw zullen
de herinnering aan de langdurige aanwezigheid van de verbindingsdienst in Ede in ere houden. Met dit tweede deel van de serie
artikelen over de voormalige kazernes in Ede wil ik de ontwikkelingen gedurende afgelopen vier jaar belichten van het complex
Ede-West met de karakteristieke gebouwen van de Johan Willem
Friso-, Maurits-, Arthur Kool- ,Van Essen- en de Bergansiuskazerne. In het verleden werden de diverse kazerneterreinen van het
complex doorsneden door een openbare weg.
Door middel van grondruil met de gemeente, waarbij defensie

Het voormalige garnizoensbureau anno 2014

Het voormalige gebouw Luchtdoelartillerieschool anno 2014

grond afstond ten behoeve van de aanleg van de Albertstunnel en
het doortrekken van de Klinkenbergerweg, kwam aan deze situatie

van het kazerneterrein en zijn in die periode afgestoten door de-

het complex zijn de monumentale panden

zal ik kort stilstaan bij enkele vroegere be-

heid van het Rijksvastgoed- en ontwikke-

begin jaren tachtig een einde. Onder de naam kazernecomplex

fensie. Tot de laatste militaire bewoners van de beide gebouwen

met een beschermde status die, welis-

woners van het complex en – voor zover

lingsbedrijf. Het kantoor daarvan is onder-

Ede-West werden de voornoemde kazernes binnen één defen-

behoorden onder meer het huisvestingsbureau en de korpsadmi-

waar met een nieuwe bestemming en een

nu bekend – bij de toekomstige bewoners.

gebracht in het voormalig wachtgebouw

sieterrein geconcentreerd met een centrale ingang aan de Kazer-

nistratie van het garnizoen Ede. Een regionaal rayonkantoor van

inpandige aanpassing, behouden blijven

De metamorfose van het complex wordt

(gebouw 120) van de vroegere Maurits-

nelaan. In 1996 werd het aan het complex met de vijf kazernes

het toenmalige Commando Verbindingen KL (CVKL) was ook eni-

voor het nageslacht.

thans echter gekenmerkt door de vele

kazerne. Het is wellicht voor de postactie-

de naam ‘Prins Mauritskazerne’ toegekend. Door de voornoemde

ge tijd ondergebracht in deze accommodatie.

Dominant aanwezig is op dit moment ook

tijdelijke gebruikers die een plek hebben

ve lezer interessant te vernemen dat per

grondtransacties kwamen de gebouwen van de voormalige Lucht-

Beide gebouwen, thans bekend onder de aanduiding Stationsweg

nog de Stinger trainingsbol. Met dit arti-

gevonden in een van de vele leegstaan-

1 juli 2014 vier overheidsbedrijven op het

doelartillerieschool en het garnizoensbureau geïsoleerd te liggen

109 en 111, zijn nog in gebruik voor onder meer enkele gezond-

kel wil ik u in grote lijnen de transformatie

de panden.

gebied van bouw en beheer van ge-
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door samenvoeging van de Historische

de slopershamer gevallen Hojelkazerne

treft u onderstaand een beknopt overzicht

Collectie Grondgebonden Luchtverdedi-

vormen thans een fraaie toegang tot een

aan. Zoals in het vorige artikel al opge-

ging, de Historische Collectie Luchtdoelar-

van de expositiehallen van de Historische

merkt lopen de contracten voor het tijdelijk

tilleriematerieel en de Traditiekamer van de

Collectie in de Peel. De herinnering aan

gebruik van de gebouwen tot uiterlijk 31

Groep Geleide Wapens een professionele

de vroegere Hojelkazerne wordt levendig

december 2015. Ongetwijfeld zijn er ge-

expositie tot stand gekomen op de loca-

gehouden door de inpassing van deze im-

bruikers die hopen op een verlenging van

tie in De Peel, die zeker indrukwekkend

posante deuren en de overige ornamen-

het contract of wellicht op een definitieve

genoemd mag worden. De collectie geeft

ten in de expositie. Het is wellicht voor de

plek op de voormalige kazerneterreinen.

een overzicht van de ontwikkelingsge-

jongere generatie lezers vermeldenswaard

schiedenis van de grondgebonden lucht-

dat de Hojelkazerne naast de vooroorlog-

(Veluwse) Heidebrouwerij

verdediging vanaf 1915 tot heden.

se bakermat van de Luchtdoelartillerie in

De eind vorige eeuw begonnen hobby van

Het voormalige museum van de Lucht-

de tweede helft van de vorige eeuw ook

Gerrit Hamink resulteerde in 2005 tot de

doelartillerie werd in 1985 in Ede opgericht

van grote betekenis is geweest voor de

oprichting van de Veluwse Heidebrouwe-

ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan

Verbindingsdienst.

rij. Doelstelling van dit particulier initiatief

van de Luchtdoelartillerieschool. Het korps

Van museum Luchtdoelartillerie in Ede naar Historische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging in De Peel

was onder meer de promotie van streekbieren en producten. In verband met de

in de Hojelkazerne in Utrecht, de kazerne

Tijdelijke bewoners
Mauritskazerne

die destijds oorspronkelijk was gebouwd

Meer nog dan in de Elias Beeckman- en

laten kazernecomplexen accommodatie

voor de vestingartillerie. Tot het begin van

de Simon Stevinkazerne wordt in de Mau-

te huren in leegstaande panden bleek de

de Tweede Wereldoorlog bleef de Hojel-

ritskazerne door instellingen, stichtingen,

manschappenkeuken in het voormalige

kazerne het domein voor de opleiding van

bedrijven en organisaties gebruik gemaakt

keuken/eetzaal gebouw (gebouw 3) een

luchtdoelartilleristen.

van de mogelijkheid om leegstaande ge-

geschikte ruimte voor de inrichting van

Luchtdoelartillerie werd in 1922 opgericht

mogelijkheid om in de door defensie ver-

bouwen, of delen hiervan, te huren voor

een brouwerij met proefgelegenheid. In

Na de sloop van de Hojelkazerne in 1990

tijdelijk gebruik. Bij de voormalige ingang

september 2011 werd een aanvang ge-

werden de toegangsdeuren van het

aan de Kazernelaan geven een tweetal be-

maakt met de inrichting en op 30 maart

hoofdgebouw, de gevelstenen, de sluit-

wijzeringsborden een uitgebreid overzicht

2012 werd de Heidebrouwerij officieel in

bouwen en terreinen zijn gefuseerd. Het Rijksvastgoed- en Ont-

geven boek Panorama van 100 jaar garnizoen Ede, 1906-2006

steen en het gevelornament geschonken

van de vele kleine en grotere gebruikers

gebruik genomen. Mevrouw Hamink, die

wikkelingsbedrijf maakt hierdoor per genoemde datum samen met

een helder beeld van de bewoners en gebruikers van deze kazer-

aan het museum van de Luchtdoelartillerie

van de voormalige militaire infrastructuur.

een eigen bedrijfje had voor de productie

de Dienst Vastgoed Defensie (DVD, het vroegere DGW&T), de Di-

nes gedurende de afgelopen eeuw. Na het besluit over de sluiting

(inmiddels Historische Verzameling Lucht-

Om u een indruk te geven van de diversiteit

van natuurlijke zeep, had inmiddels ook

rectie Rijksvastgoed (DRV) en de Rijksgebouwendienst deel uit van

van de kazernes in Ede als gevolg van de bezuinigingsdrift van de

doelartillerie geheten). De monumentale

van de vele tijdelijke gebruikers en bewo-

een plekje gevonden in dit keuken/eetzaal-

een nieuwe organisatie onder de naam Rijksvastgoedbedrijf (RVB).

Rijksoverheid verlieten de laatste bewoners in het vorige decenni-

deuren van de hoofdpoort van de onder

ners van de voormalige kazernegebouwen

complex van de Mauritskazerne. Gelijktij-

De vier gefuseerde partners in het nieuwe Rijksvastgoedbedrijf res-

um de Mauritskazerne. Het in de jaren voor het vertrek ingrijpend

dig met de brouwerij werd haar bedrijfje

sorteren bestuurlijk onder het ministerie van Binnenlandse Zaken

hervormde Commando Luchtdoelartillerie vertrok naar de lucht-

onder de naam Reginazeep in gebruik ge-

en Koninkrijksrelaties. Het zal nog een heel proces zijn voor dat alle

machtbasis De Peel. Samen met onderdelen van de Koninklijke

nomen. Bij het betreden van het voormalig

neuzen van de vier bedrijven met een verschillende achtergrond en

Luchtmacht werd hier het Commando Grondgebonden Luchtver-

kazerneterrein wordt men onmiddellijk ge-

cultuur volledig zijn geïntegreerd. Ook ‘de klant’ zal zijn weg moe-

dediging opgericht. In 2005 werd 106 Verbindingsbataljon opge-

confronteerd met de dominante aanwe-

ten vinden in de nieuwe organisatiestructuur van het geïntegreerde

heven. Personeel en materieel werden grotendeels overgeheveld

zigheid van de Veluwse Heidebrouwerij,

Rijksvastgoedbedrijf.

naar de verbindingsdiensteenheden in Garderen.

waarbij het sfeervol ingericht terras zeker

Ook het museum Luchtdoelartillerie was jarenlang een vertrouwde

uitnodigt voor het proeven van een streek-

Voormalige bewoners Mauritskazerne

gast op de Mauritskazerne. Als dependance van het Artilleriemu-

biertje. Wie zich voor een bezoek vooraf

In de loop van de afgelopen eeuw hebben de diverse kazernes be-

seum in ’t Harde was het museum jarenlang gevestigd in de gro-

wil oriënteren kan voor nadere informatie

horende tot het complex Ede-West vele bewoners en gebruikers

te hal van gebouw 42, de Johan Willem Frisokazerne. Als gevolg

terecht op de website www.deheidebrou-

gekend. Waren het voor de Tweede Wereldoorlog voornamelijk

van de besluitvorming om de luchtdoelartillerie van de Koninklijke

werij.nl Ook de openingstijden staan hier

infanterie-, cavalerie- en artillerie-eenheden die de kazernes be-

Landmacht te integreren met de grondgebonden luchtverdediging

uiteraard vermeld. In 2014 is de exploitatie

volkten; na de oorlog domineerde de aanwezigheid van eenheden

van de Koninklijke Luchtmacht en door de voorgenomen sluiting

van deze streekbrouwerij in andere han-

van de luchtdoelartillerie en verbindingsdienst de bezetting van de

van de kazernes in Ede werd de inventaris van het Luchtdoelar-

den gekomen, wat geleid heeft tot de nieu-

kazernes. Het valt buiten de context van dit artikel om alle bewo-

tilleriemuseum in 2007/2008 verplaatst naar de Luchtmachtbasis

we naamgeving Heidebrouwerij met een

ners en onderdelen te beschrijven die in de loop van de afgelopen

De Peel. Sinds 2012 is deze basis bekend onder de naam Lui-

aangepaste bedrijfsvoering. Sinds deze

100 jaren de kazerne hebben bewoond. Naast het in de inleiding

tenant-generaal Bestkazerne. Onder de huidige benaming Histo-

overname is ook Reginazeep niet meer in

genoemde boek Ede in Wapenrok geeft ook het in 2006 uitge-

rische Collectie Grondgebonden Luchtverdediging (HCGLVD) is

het pand gevestigd.
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Studentenhuisvesting

Militair Historisch
Informatiepunt

vertegenwoordigt. Zonder anderen tekort

de beschikbare ruimte is ingericht met

Zowel de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) als de Wageningen

te doen noem ik lkol b.d. Ed van Seters

moderne multimedia-apparatuur onder

Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) kampen al

Een ander gebruik met een militair karak-

(vz.), elnt b.d. Jaap Scheeres (secr.), lkol

meer voor het ontwerpen van animatie-

geruime tijd met huisvestingsproblemen voor het explosief toene-

ter betreft het in gebouw 3 (voormalige

Gerard Gijsbertsen (kennisbeheer en ex-

producties.

mend aantal studenten. De vrijkomende legeringgebouwen in de

manschappen keukeneetzaal complex)

posities) en dhr. Wim Rietkerk belast met

Mauritskazerne bleken een uitstekend alternatief om de woning-

ondergebrachte Militair Historisch Infor-

databeheer en de redactie van de uit te

en kamernood onder de studentenpopulatie te verminderen. De

matiepunt (MHIP). Het MHIP is een initi-

geven nieuwsbrief. Voor een overzicht

legeringgebouwen 85 en 86 kregen zodoende een tijdelijke be-

atief van het in 2012 opgerichte Platform

van de overige bestuursleden en verdere

Re-enactmentgroep
Dienstplicht Koude Oorlog
(gebouw 22)

stemming voor de studentenhuisvesting. Ook de gebouwen 9, 10,

Militaire Historie Ede (PMHE). In samen-

algemene informatie over het MHIP ver-

Gebouw 22 heeft toch wel een heel bij-

gelegen achter de voormalige officiers/onderofficierskantines (ge-

werking met de gemeente Ede is hier in

wijs ik de lezer graag naar de website:

zondere bestemming gekregen die doet

bouw 8), werden voor de studentenhuisvesting gecontracteerd.

de voormalige dokaruimte door een groep

www.platformmhe.nl

herinneren aan de hoogtijdagen van

Evenzo een deel van het gebouw van de voormalige Bergansi-

enthousiaste vrijwilligers een professioneel

uskazerne, waar gedurende het laatste militaire gebruik het garni-

opgezette expositie ingericht om de militaire geschiedenis van de gemeente Ede

Film- en animatiestudio Redrum (gebouw 3)

kazernes. In dit gebouw heeft de re-

zoensbureau en de Lokale Facilitaire Dienst (LFD) waren ondergebracht, werd deels bestemd voor de studentenhuisvesting.

levendig te houden. Het MHIP pretendeert

Naast andere gebruikers, zoals de Veluw-

log (DKO) haar domicilie gevonden. Het is

niet de status van museum na te streven

se Heidebrouwerij en het Militair Histo-

een goed zaak dat vrijwilligers, leden van

Leger des Heils (gebouw 17)

maar geeft aan de hand van een aantal ge-

risch Informatiepunt, is in gebouw 3 ook

de re-enactmentgroep DKO, de geschie-

Een geheel ander vorm van huisvesting wordt verzorgd door het

kozen thema’s belangrijke militaire gebeur-

een film- en animatiestudio met de naam

denis van de Koude Oorlog met de gro-

Leger des Heils. In het voormalige legeringgebouw nr. 17 heeft

tenissen weer binnen de gemeente Ede.

Redrum gevestigd.

te rol en betekenis van de dienstplicht in

de militaire aanwezigheid in de Edese

deze instelling een Sociaal Pension ingericht. Het Sociaal Pension

enactmentgroep Dienstplicht Koude Oor-

deze periode blijvend onder de aandacht

van het Leger des Heils biedt tijdelijke of langdurige opvang voor

Centraal hierbij staan de militaire aan-

Deze jonge en dynamische in 2009 op-

van de maatschappij brengt.

wezigheid in Ede in de jaren 1906 tot en

gerichte onderneming houdt zich bezig

Na het opschorten van de militaire dienst-

ting, relatieproblemen, schulden, verslaving of psychische proble-

met 2010 (garnizoen Ede) en de gebeur-

met het ontwerpen en produceren van

plicht in 1994 zijn vele generaties jonge-

men. Met een aparte ingang aan de Kazernelaan is enige extra

tenissen in de jaren 1940 – 1945. In het

visuele ondersteuningen van (reclame)

ren inmiddels niet meer vertrouwd met

mensen die ongewild op straat komen te staan door huisuitzet-

Voormalig legeringgebouw, thans pension van het Leger des Heils

privacy gecreëerd voor de bewoners van dit gebouw. Het Soci-

bestuur van het Platform Militaire Historie

boodschappen voor een breed scala van

het fenomeen dienstplicht. De re-enact-

Ede, waar het Militair Historisch Informa-

opdrachtgevers. In de voormalige eetzaal

mentgroep die de levende geschiedenis

voor mensen uit de Valleiregio, de gemeenten Ede, Wageningen,

Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps
Verbindingsdienst

tiepunt onder ressorteert, zijn (oud)me-

De Gouden Leeuw is een fraaie opname-

van de dienstplicht gedurende de Koude

Barneveld, Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Scherpenzeel.

Het zal de (oud-)militaire lezers deugd doen te weten dat ondanks

dewerkers van de verbindingsdienst ruim

studio gerealiseerd, terwijl een deel van

Oorlogperiode in ere houdt is onderdeel

Het uit de jaren tachtig daterende gebouw 17 werd destijds

dat de kazernes bijna vier jaar geleden werden overgedragen en er

van de Vereniging Historisch Militaria

gebouwd t.b.v. de legering van cursisten van de kaderschool en

al vele (tijdelijke) civiele gebruikers hun intrek hebben genomen in

(VHM).

de school voor reserveofficieren van de luchtdoelartillerie.

de beschikbare gebouwen, er toch nog een aantal (semi) militaire

aal Pension in de voormalige Mauritskazerne is speciaal bestemd

Gezinshuis El Arte de la Vida

8, het voormalige officiers- en onderofficiers kantine/eetzaalge-

Adviesbureaus (P.L. Bergansiuskazerne, gebouw 5)

Het voormalig stafgebouw (gebouw 4) van 106 Verbindingsba-

bouw, de oefen- en opslagruimte aan van het Vrijwilligers Muziek-

Diverse adviesbureaus op het gebied van

taljon heeft ook een nieuwe zinvolle bestemming gekregen. Het

en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst (VMTKV). Het is goed

management, bedrijfsvoering, personeel

gezinshuis van de groep El Arte de la Vida heeft haar domicilie

te weten dat de muzikale militaire klanken nog regelmatig klinken

en organisatie hebben een werkruimte be-

gevonden in dit gebouw waar ook deels de roots van de Verbin-

in het gebouw met vele herinneringen uit ons militair verleden. Ge-

trokken in het door defensie verlaten com-

dingsdienst liggen.

durende een aantal jaren werd ook de jaarlijkse korpsbijeenkomst

plex. Zo treffen we in het gebouw van de

activiteiten zijn de Mauritskazerne. Als eerste treffen we in gebouw

voor de officieren van de Verbindingsdienst in dit gebouw gehou-

voormalige P.L. Bergansiuskazerne (ge-

Het gezinshuis maakt deel uit van de groep El Arte de la Vida,

den. Het gebruik van de oefen- en opslagruimte is, evenals voor

bouw 5) onder meer het adviesbureau

een instelling die zich richt op de opvang en begeleiding van jong

de andere huurders op de voormalige kazernecomplexen, aan een

Meerwaarde aan, een instelling die zich

volwassenen, zowel allochtoon als autochtoon, met hechtingspro-

maximale gebruikstermijn gebonden die eindigt op 31 december

bezig houdt met de oplossingen voor per-

blematiek, persoonlijkheidsstoornis of gedragsproblematiek.

2015. Wellicht dat het eind 2014 in gebruik genomen trainingscen-

sonele- en organisatievraagstukken. Ook

trum voor muziek, dans en theater Akoesticum voor de verdere

Vlagwaarde is een soortgelijke instelling

John de Lange en Yvonne Makkenze zijn de initiatiefnemers van

toekomst gebruiksmogelijkheden biedt als repetitieruimte voor het

met als specialisatie: arbeidsmobiliteit.

het gezinshuis dat grotendeels met vrijwilligers werkt en tevens een

VMTKV. Aangezien het Akoesticum echter een organisatie is op

Meer consult, eveneens met een kan-

beroep doet op de maatschappelijke betrokkenheid door hulp en

commerciële basis zal deze optie pas realiteitszin hebben als vol-

toor in gebouw 5 is een bedrijf gericht op

donaties van derden. Het doel van het gezinshuis is om jongeren,

doende sponsoren met hart voor de (militaire) muziek of wellicht

het geven van professionele adviezen op

binnen hun eigen mogelijkheden, te begeleiden naar een zelfstan-

andere subsidiebronnen dit zouden ondersteunen. Wellicht is een

dige plek binnen de samenleving.

creatieve manier van crowdfunding ook het overdenken waard.
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Voertuigloodsen van 121 RVC geb. 23

Het ATS-det geb. 18

Re-enactmentgroep Koude Oorlog met YA-328 en YA-126

Relikwie Onderhoudsgroep 120 RVC

Ook weer niet zo gek te bedenken dat het

plaats voor ambachtelijke houtbewerking.

op korte afstand in Arnhem gelegen mu-

Naast het uitvoeren van diverse timmer-

seum over een ruime opslagruimte kan

werken is zijn specialisatie het fabriceren

beschikken in de voormalige kazerne. In

van houten meubelen gemaakt van over-

de jaren tachtig en negentig was gebouw

tollig geworden steigerplanken.

18 een van de garages die in gebruik was

Je zou kunnen zeggen dat in gebouw 25

als stallingruimte voor de voertuigen in-

de vroegere timmerwerkzaamheden van

gedeeld bij 114 Ats-det (vanaf 1995 114

de onderhoudsdienst van de genie sym-

MTS-pel). Het Automatisch Telegrafie

bolisch worden voortgezet. Wie wat meer

Systeem (ATS) en vanaf 1995 het Messa-

wil weten van deze degelijke steigerhouten

ge Transfer Systeem was in die jaren als

meubelen zou een kijkje kunnen nemen op

Onder de benaming Het betere verhaal is in gebouw 5 een instel-

modelspoorvereniging Promospoor uit Ede ondergebracht. De

opvolger van het handbediende telexbe-

de website van de enthousiaste onderne-

ling werkzaam die zich richt op advisering en training voor commu-

doelstelling van deze in 2008 opgerichte vereniging is het ontwik-

richtenverkeer het paradepaardje van de

mer: www.pietergoddijn.nl

nicatie waaronder het opstellen van doelgerichte teksten. Speech-

kelen en promoten van modelspoorbanen. Ondersteuning van

verbindingsdienst. De speciale doorvoe-

en Ghostwriting behoren tot de kerntaken.

reclame-uitingen in etalages van winkels en educatieve toepas-

ren in de westgevel van gebouw 18 (zie

Van een geheel andere orde, maar wel ook met accommodatie

singen voor het beroepsonderwijs vallen binnen de doelstellingen

foto) herinneren nog aan de hoogtijdagen

in gebouw 5, is de buitenschoolse kinderopvang (BSO) onder de

van de vereniging. De vereniging is zowel voor volwassenen als

van het ATS/MTS.

naam Prins Vleermuis. Deze kinderopvang heeft een vleugel van

voor kinderen.

Opslag dierenspeciaalzaak ’t Guppy

Een bijzonder bedrijf treffen we aan in gebouw 26. Onder de toepasselijke naam
Houtoven.com treffen we hier een inno-

Voedselbank/kledingbank (gebouw 23)

Dierenspeciaalzaak ’t Guppy
(gebouw 21)

Garage III
(gebouw 24)

de benedenverdieping in gebruik. Achter het gebouw is een omheinde speelplaats ingericht voor de kinderen

Steenoven (gebouw 26)

West

vintage

vatieve onderneming aan die zich heeft
gespecialiseerd in het ontwerpen en pro-

Wie had eind vorige eeuw kunnen bedenken dat de kazernes in

De grote dierenspeciaalzaak annex hen-

Een wellicht wat vreemde eend in de bijt

duceren van steenovens. De steenovens,

Een niet alledaagse huurder in gebouw 5 is het bedrijf VELU-

Ede anno 2011 zouden zijn verlaten en wie had kunnen beden-

gelsportshop ’t Guppy, gelegen aan de

is de vestiging van een tweedehands

uitgevoerd in een fraaie koepelvorm, wor-

We-step. Deze jonge onderneming heeft zich gespecialiseerd in

ken dat in de voormalige kazernes anno 2014 een voedsel- en

Schaapsweg in Ede en met een uitgebrei-

goederen bedrijfje in gebouw 24. Onder

den geleverd aan zowel particulieren als

het organiseren van toertochten over de Veluwe met behulp van

kledingbank gevestigd zouden zijn? Beide zijn echter realiteit. Met

de klantenkring in de regio, kan natuurlijk

de benaming Garage III West vintage vin-

aan restaurants en pizzeria’s.

een elektrische step, kickbike of scooter. Het gebruik van de elektri-

het verlaten van de kazernes hebben we inmiddels leren leven.

nogal wat opslagruimte gebruiken. De uit

den hier gebruikte voorwerpen een weg

sche step is zeer populair voor het maken van vrienden-, bedrijfs- of

Het hedendaagse verschijnsel van kleding- en voedselbanken blijft

begin vorige eeuw stammende voorma-

naar een tweede leven. In de huidige tijd

familie-uitjes. De voormalige garage/berging (gebouw 6) achter

een moeilijk te accepteren maatschappelijk verschijnsel, maar de

lig Cavalerie Rijloods in gebouw 21 bleek

is het hergebruik van gebruikte goederen

de Bergansiuskazerne doet thans dienst als stallingruimte voor

noodzaak is de afgelopen jaren onomstotelijk bewezen. In gebouw

uitermate geschikt voor de omvangrijke

en materialen weer populair. Een deel van

de diverse in gebruik zijnde eigentijdse vervoersmiddelen. VELU-

23, de vroegere onderhoud-, magazijn- en stallingruimte van 121

opslagbehoefte voor het assortiment die-

het assortiment, waaronder kleinmeube-

We-step is recent verhuisd van gebouw 5 naar gebouw 3.

Rayon Verbindingscompagnie van 106 Verbindingsbataljon, treffen

renvoeding, stro-, hooi-, en zaagselver-

len zoals stoelen en kastjes, is ook te vin-

De conclusie dat de voormalige Bergansiuskazerne een multifunc-

we het huidige onderkomen van de voedselbank Ede aan. In ge-

pakkingen e.d. Wie een kijkje in de loods

den bij de marktplaatsadvertenties van de

tioneel gebruik kent, evenals tijdens het militair gebruik van het ge-

bouw 5, waar ook de Veluwse Heidebrouwerij en het Militair Histo-

neemt kan zijn ogen niet geloven over de

ondernemer.

bouw lijkt met voorgaande opsomming alleszins gerechtvaardigd.

risch Informatiepunt hun onderkomen hebben, is de vestiging van

hoeveelheden die hier op pallets tot in

de Kledingbank Ede.

de nok van het gebouw staan opgestapeld. Een opmerkelijke bestemming van

Steigerhouten meubels en
timmerwerken (gebouw 25)

In gebouw 8, de voormalige officiers- en onderofficierskantine, al

Openluchtmuseum (gebouw 18)

gebouw 21 waar een eeuw geleden ook

In het voormalige garagegebouw 25 heeft

eerder vermeld in verband met de aldaar gevestigde oefenruim-

Een wat vreemde eend in de bijt. Het Openluchtmuseum in Arn-

dieren, hooi en stro de hoofdbestandde-

de jonge ondernemer Pieter Gordijn ruimte

te voor het VMTKV, is ook de expositie- en werkruimte voor de

hem heeft loods 18 in gebruik als opslagruimte voor de collectie.

len vormden in de toenmalige rijloods.

gevonden voor de inrichting van een werk-

Modelspoorvereniging Promospoor (gebouw 8)
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Ook professionele stalen ovens met een binnenkleding van hoog-

De gebouwen van de vroegere onderofficiers- en manschappen-

waardiggebakken klei bestemd voor de horeca maken deel uit van

kantines, gebouw 12 en 13, zijn verdwenen en de ontstane ruimte

het leveringsprogramma.

tussen de Van Essen- en Arthur Koolkazerne doet enigszins on-

Deze oven is onder meer in gebruik in de eigen pizzeria van het

wezenlijk aan. Slechts een paal, vroeger met klok, en de behuizing

bedrijf, gevestigd in het voormalig PMT bij de ingang van de kazer-

van een openbare telefooncel herinneren nog aan de grote leven-

ne. De verder geïnteresseerde lezer kan op www.houtoven.com

digheid destijds rondom deze gebouwen.

kennis nemen van nadere details van deze populaire ovens.

De bijgevoegde plattegrond van de Mauritskazerne geeft een helder beeld van de al gesloopte en de vanaf 2016 nog te slopen
gebouwen evenals van de panden die als monument met een herbestemming behouden blijven.

Software-Defined Networking
in vogelvlucht: hype of heilige graal?
Software-Defined Networking (SDN) staat volop in de belangstelling.
De algemene consensus is dat SDN grote impact zal hebben op de
IT-netwerken van morgen. SDN is nog volop in ontwikkeling. Daarmee is het nog niet voor iedereen helemaal duidelijk wat het precies inhoudt. Een interview met Mohamed al Ayachi, LoB Manager
Netwerk Integration & Security Solutions van Dimension Data.

Geb. 28,
Voormalige
Genieloods

Centrale intelligentie

wisselende omstandigheden. Duidelijk is dat je op deze manier

Al Ayachi wijst erop dat in een traditioneel netwerk de intelli-

kosten kunt besparen, hoewel de exacte omvang daarvan nog

gentie in de losse componenten zit. Dat vereist van beheerders

niet duidelijk is.”

veel kennis en ervaring om het netwerk draaiende te houden.
“SDN heeft de belofte in zich dat je de intelligentie kunt centra-

Drie benaderingen

bFA Verzekeringen (gebouw 28)

liseren met alle voordelen van dien. Het is makkelijker te imple-

Een nieuwe technologie betekent in de regel ook veel mar-

In gebouw 28, de voormalige geniewerkplaats, treffen we bFA ver-

menteren, er is minder handmatig werk vereist en je kunt sneller

ketinggeweld van leveranciers die nieuwe markten zien. Zij

zekeringen (buro financieel Advies) aan. bfA is een onafhankelijke

inspelen op veranderingen in de omgeving. Aanpassingen in het

benadrukken uiteraard alle voordelen. “Maar realisme is op zijn

financiële dienstverlener met een breed scala aan verzekeringspro-

netwerk om bijvoorbeeld een nieuwe applicatie te ondersteu-

plaats”, zegt Al Ayachi. “Zo zijn de meeste netwerkdevices in

ducten. Het modern ingerichte kantoor is in goede harmonie met

nen, zijn veel eenvoudiger door te voeren.”

bestaande netwerken niet te controleren met software. Wil je de

de uitstraling van het karakteristieke pand dat als gemeentelijk mo-

stap maken naar SDN, dan wil je geen grootschalige rip-and-

nument naar verwachting ook behouden zal blijven voor het nage-

Scheiding data, software en applicatie

replace-actie moeten ondernemen, wat kostbaar is.” Er zijn drie

slacht. De lezer die meer wil weten over dit in 2000 opgerichte ad-

De reden dat een traditioneel netwerkdevice geconfigureerd

benaderingen voor het implementeren van SDN: OpenFlow, API

viesbureau kan de moderne website www.bfa-ede.nl raadplegen.

moet worden, ligt in de manier waarop ze gebouwd zijn. Al

(Application Programming Interface) en virtualisatie. Alle imple-

Ayachi: “Iedere router en switch kent een aantal lagen, waar-

mentaties draaien om de vraag hoe de controller communiceert

Sloop gebouwen Mauritskazerne

onder een data plane en een control plane. De data plane zorgt

met de netwerkdevices. In voorkomende gevallen kunnen deze

Veel gebouwen zijn de afgelopen jaren al gesloopt. De onderhouds-

voor de verzending van de datapakketjes zelf, terwijl de control

benaderingen ook in hybride modellen voorkomen.

gebouwen, garages, lescomplexen en sportaccommodaties gele-

plane de manier van verzending bepaalt. Bij SDN scheid je deze

gen op het terreingedeelte achter de monumentale gebouwen 41

Tot besluit

lagen, evenals de applicatielaag. Je centraliseert de intelligente

OpenFlow

(Mauritskazerne) en 42 (Johan Willem Friso) zijn allen verdwenen.

Tot zover een impressie van de ontwikkelingen op de Mauritska-

elementen en maakt deze programmeerbaar. SDN-devices zijn

De eerste benadering is de inzet van OpenFlow, een standaard

Ook de imposante werkplaats van de toenmalige 102 Herstel-

zerne na de overdracht van het terrein en de gebouwen ruim vier

te configureren en controleren via gecentraliseerde software, de

die is ontwikkeld door de Open Network Foundation met als

compagnie is onder de slopershamer gevallen. Op een thans im-

jaar geleden door defensie aan de gemeente Ede. In het voorgaan-

controller. Vandaar software-defined.”

deelnemers onder meer Verizon, Deutsche Telecom, NTT, Google,

mens groot en kaal terrein resteert nog eenzaam de karakteristieke

de artikel is het accent gelegd op het vertrek van de vroegere mi-

stinger trainingsbol als relikwie uit de hoogtijdagen van de lucht-

litaire bewoners en de tijdelijke huisvesting van vele ondernemers

Automatisering

Dat betekent dat iedere OpenFlow-controller kan communiceren

doelartillerie in Ede. De gebouwen gelegen langs de Berkenlaan/

en kleinschalige bedrijven. In een volgend artikel in deze serie zal

Een wellicht nog krachtiger feature van SDN is de mogelijkheid

met ieder OpenFlow-netwerkdevice, ongeacht de leverancier.

Kazernelaan, die thans nog verhuurd zijn aan een aantal tijdelij-

ik nader ingaan op de huidige en toekomstige status van de vele

om netwerktaken te automatiseren. Al Ayachi: “Het netwerk

ke gebruikers, zullen ook na 2015 onder de slopershamer val-

gebouwen die met een rijks- of gemeentelijke status behouden blij-

wordt een programmeerbare entiteit waarmee een applicatie

API of virtualisatie

len. Naast de indrukwekkende gebouwen van de Johan Willem

ven. Ook de ontsluiting van het terrein door middel van een nieuw

een directe interface heeft met ieder device via de controller. Het

Een tweede benadering is het gebruik van een API van grote

Friso kazerne en de Mauritskazerne zullen ook de gebouwen van

aan te leggen verbindingsweg zal dan belicht worden. Tot slot zal ik

netwerk is zo direct en geautomatiseerd te configureren met het

netwerkleveranciers. Daarmee kan een externe tool, applicatie

de Van Essenkazerne, de Arthur Koolkazerne en de uit latere da-

in het laatste deel van de serie artikelen over de voormalige kazer-

oog op optimale provisioning. Een software-defined netwerk is

of softwarecomponent communiceren met de infrastructuur.

tum daterende Bergansiuskazerne met enkele bijbehorende pan-

nes in Ede aandacht schenken aan de nieuwe, civiele bewoners

dus gemakkelijker te implementeren, eenvoudiger te controleren

Al Ayachi: “API’s zijn echter leverancierspecifiek en dus merk-

den als Rijksmonument een herbestemming krijgen.

van de voormalige Mauritskazerne.

en te beheren en veel dynamischer in het inspelen op steeds

gebonden. Voordeel is wel dat de integratie optimaal is. Deze
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Microsoft, Facebook en Yahoo. OpenFlow is een open standaard.
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ko n i n k l i j k e
onderscheidingen

aanpak leent zich bijvoorbeeld goed voor omgevingen die
gebaseerd zijn op de producten van één leverancier.” De derde
benadering is virtualisatie. “Dit wordt wel virtual network overlay genoemd. Daarbij creëer je een virtueel, softwarematig netwerk bovenop het fysieke netwerk. Dit maakt het mogelijk om

Maj b.d. Hein Hillen (74) heeft dinsdag 7 april uit

het netwerk centraal te controleren en te programmeren. Een

handen van de Apeldoornse loco-burgemees-

virtueel netwerk functioneert op dezelfde manier als een virtuele
server en biedt daardoor veel flexibiliteit en schaalbaarheid.”

ter O.G. Prinsen de versierselen behorende

Keuzes maken

je-Nassau ontvangen.

Vooral door de dynamiek van moderne technologie is het voor

bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranbij implementatie, support en beheer.”

een organisatie moeilijk kiezen. Al Ayachi: “Iedere organisatie is

Hein Hillen is vanaf 2001 secretaris van de Vereniging Officieren Verbindingsdienst. Vanaf 2004 was

uiteindelijk uniek en dat geldt ook voor het netwerk. Wat voor

Onze aanpak

de één een datasnelweg is, kan voor de ander niet meer dan

Dimension Data heeft een assessment ontwikkeld voor klanten

een smalle straat zijn. Het is dan ook verstandig om eerst goed

die benieuwd zijn of SDN meerwaarde heeft voor hun organi-

de technische implicaties van SDN te bestuderen en op basis

satie. Het Software-Defined Networking Development-model

daarvan te bepalen welke voordelen het voor jouw organisatie

is een strategisch proces dat Dimension Data gezamenlijk met

kan hebben. Ook is het van belang om goed inzicht te scheppen

de klant doorloopt. Het kent drie fasen: de discovery-fase, de

in het bestaande netwerk. Stel jezelf de vraag in hoeverre het

constructie-fase en de rapportage.

van zijn wapenfeiten is zijn bijdrage aan het terugdringen van de overlast van

eruit ziet. Daarbij kan een betrouwbare partner als Dimension

Meer informatie:

antwoordelijk voor de communicatie met de Klankbord Groep, een digitaal be-

Data niet alleen helpen en adviseren in het voortraject, maar ook

Mohamed al Ayachi, mohamed.alayachi@dimensiondata.com

netwerk klaar is voor de toekomst en hoe het toekomstscenario

hij secretaris van wijkraad De Naald. Ook was hij
vice-voorzitter en penningmeester en was hij ver-

Maj b.d. Hein Hillen,

antwoordelijk voor de website. Hij speelde een be-

Lid in de Orde

langrijke verbindingsrol tussen de redactie van de

van Oranje-Nassau

nieuwsbrief van de wijk en het wijkraadbestuur. Eén
de flinke clustering aan kamerbewoningspanden in de wijk. Ook was hij verstand van ongeveer 200 bewoners, dat op gezette tijden geraadpleegd wordt
aangaande vragen die alle bewoners aangaan.

www.dimensiondata.com

Lkol b.d. Chris van den Bos (66) uit Winters-

Cartoon

wijk Corle is op 24 april benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Thijs
van Beem reikte het lintje aan hem uit in het
raadhuis.
Van den Bos kreeg de onderscheiding voor het feit
dat hij zich meer dan 15 jaar als volksvertegenwoordiger heeft ingezet voor de VVD. Commissaris van
de Koning Clemens Cornielje was ook bij de uitrei-

Lkol b.d. Chris van

king aanwezig. Hij overhandigde Chris van de Bos

den Bos, Lid in de Orde

de Statenpenning van de Provincie Gelderland van-

van Oranje-Nassau

wege zijn afscheid als lid van Provinciale Staten.
Chris van den Bos werd in 1948 in Rotterdam geboren. Het grootste deel van
zijn werkzame leven werkte hij bij de Koninklijke Landmacht. In 2005 ging hij
als luitenant-kolonel met leeftijdsontslag. In 1998 werd hij politiek actief voor
de VVD. In de periode 1998-2011 was hij ruim elf jaar raadslid voor de VVD in
de gemeenteraad van Winterswijk, waarvan vier jaar als fractievoorzitter (20022006). Als raadslid onderscheidde Van den Bos zich door zijn dossierkennis,
welbespraaktheid en debatvaardigheden. Van 2011 tot 2015 was hij lid van de
VVD-fractie in Provinciale Staten van Gelderland.
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ov e r p l a at s i n g e n

b e vo r d e r i n g e n

PERIODE TOT EN MET APRIL 2015
Kolonel
November 2014

Lkol ir.

A.D. Visser

DMO/Defensie Munitiebedrijf/Hoofd Afd Kcen WPN&MUN

Lkol ir.

R.J.M. Hamelink

Lkol

C. Verdonk

Luitenant-kolonel
Maj Ir.

Januari 2015

A.D. Visser

Majoor

Kap

E.G. van Huizen

43Mechbrig/Ststcie/Accountmanager Beveiliging

Kap bc.

Maj

F. Bruining

BS/Directie Plannen/Stafofficier IV&C4I

Kapitein

Maj ing.

E. Weegerink

B&TCO/ST/Hoofd Sectie S6

Elnt

W.M. van Rossen

43Mechbrig/43BVE/PC OTK

Maj

J. Lesschen

JISTARC/DIVI/Hoofd Instructiegroep CI&V

Elnt

B. Guit

13Ltbrig/13Hrstcie/Hoofd Sectie S6

Maj

A.A.L.P. Hermsen MSc

St CLAS/Afd F&C/Stafofficier Staf CLAS DP&O SR

Maj

J.C.M. Stauthamer MSc

BS/DOPS/Stafofficier J5

Kap

M.H.W. Track

Zwevend

Maj

M.E. de Wolff

JIVC/C4I&I/SOCC/Coordinator Defcert Sr

		

P.A. Mooren

Elt

D.W.C. Kuipers

Elt

E.P.S. Azimullah

Elt

M.M. Lejeune

uitzending
Lkol C. Jongejeugd EMSD
TAAC-N/SO PLANS AND POLICY, maart - sept 2015

Februari 2015		

Lkol J.P.G. Verhagen EMSD		
CBMI/CJTF/Koeweit/CYBER ADV, maart - sept 2015

Kol

A. Straver

BS/Directie Plannen/Hoofd Afdeling IV&C4I

Kol ir.

R.J.M. Hamelink

1GNC/RES/ACOS G6 (GS)

Maj

P.J. Hoekstra

JIVC/C4I&I/SATS/Bedrijfsvoeringsarchitect Operat Inzet

Kap bc.

J.A. Lubberman

101 CISBAT/S3/Stafofficier Operatiën

		
Maart 2015		

Lkol

G.J.J. Kruijsbergen

CLAS/ST/Directie M&D/Hoofd sectie IV

Kap

J.T. Gerding

101 CISBAT/S3/Stafofficier Operatien

Majbc.

P.A. Mooren

St CLAS/ Sectie LPD/Hoofd Stagebur/Stafoff Leerbedrijf

Lkol

J.J. van der Spoel MBA

JFCB/SO (Military Assistant)

d i e n s t v e r l at i n g
Lkol

J.C. Otte

Kap

P. Visser

Kap

H. Schoeman

Elnt

P. van Lochem

Lkol

J. Peters

		

ov e r l e d e n

April 2015		

Maj

J. Bos

School VBDD/Stafofficier EC C2OST LAND Sr

Lkol

B. Huijgen

CLAS/ST/Directie M&D/Deelprojectleider SPEER CLAS

Kap

S.T. Jans

43Mechbrig/Sectie G6/Stafofficier CISOPS

Kap

J.P.H. van de Wijngaard

DGLC/Zwevend

Kol

C.Verdonk

Opleiding NSP Canada

Lkol ir.

H.P. van der Kuijp

Staf CLAS/Afd Bestuursondersteuning/Stafofficier Sr

Lkol drs.

P.R. ’t Hoen MSc. EMSD

DCC/EXPCENTR/C-Def Cyber Expertise Centrum

Lkol bc.

C.E.P. van Loon MAMN

Staf CLAS/Dir T&O/GSO/Hoofd Sectie GSI

Lkol

R. Miedema

BS/Afdeling IV&C4I /Sr. StafOfficier Sr IV&C4I

Lkol

B. Zonnenberg EMSD BBA

101CISBAT/Bataljonscommandant

Maj b.d.

K. van Coberen (4 jan. 1931-6 febr. 2015)

Dhr.

J. van Dijk (1957-12 febr. 2015)

Lkol b.d.

J.G.H. Hoijtink (26 nov. 1930-27 apr. 2015)

Kap b.d.

H.K.L. Kraaikamp (1950-4 mei 2015)

Juli 2015
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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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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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Kltz Henk Rohaan, Aftredend voorzitter VID

De Vereniging Informatici Defensie (VID) is opgericht op
1 december 2000 en komt voort uit de in 1992 opgerichte
Vereniging Officieren Informatica (VOI) van de Koninklijke
Landmacht en stelt zich tot doel:
• het bevorderen van een juist inzicht betreffende opleiding, taak en tewerkstelling;
• het bevorderen van de uitbreiding van de deskundigheid
op het gebied van informatica;
• het behartigen van alle zaken, welke voor de leden van
belang zijn en niet reeds door andere reguliere verenigingen worden behartigd en het bevorderen van de
kameraadschap en het onderling contact tussen leden.
We doen dit door het organiseren van seminars c.q.
symposia op IV/BV/ICT gebied, het bezoeken van bedrijven
en werkplaatsen, het verzorgen van contacten tussen leden onderling en met derden binnen en buiten Defensie, het
onderhouden van contacten met Defensie-instanties, het
instellen van werkgroepen/commissies, die als gesprekspartner kunnen fungeren.
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De Vereniging kan – weliswaar afhankelijk

nen. Eens per jaar Bronbeek hoorde er

le ontwikkelingen in de techniek (en ook

voor mensen die al werkzaam zijn binnen

en constructief meedenken met defensie.

slissing nemen en dan ook zorgen dat die

van een actieve rol van de leden – een

gewoon bij. Een bijdrage leveren aan dat

in de bedrijfsvoering) mij voortdurend ble-

de IV/ICT, maar ook om het vakgebied

Hieruit zijn ook prima symposia voortge-

uitgevoerd wordt. Niet geheel ongemerkt

bijdrage leveren aan o.a. kennismana-

saamhorigheidsgevoel is ook mijn drijf-

ven boeien. Het aanbod van bijdragen en

weer aantrekkelijk te maken voor nieuwe

komen met actuele thema’s die we afwis-

zijn we nu weer opnieuw begonnen met

gement (het opdoen, uitwisselen en her-

veer geweest toen ik in 2011 voorzitter

sprekers overtrof elk jaar onze capaciteit

instroom.

selend op defensie- en bedrijfslocaties

een nieuwe inrichting, aansturing, financi-

gebruik van kennis en ervaring over de

van de VID werd. We werken nu samen

om dit in te plannen. Ook was het goed

hebben georganiseerd.

ële onderbouwing voor de IV/ICT net als

grenzen van de krijgsmachtdelen heen)

– voor zover dat kan – met AFCEA, VOV,

om te zien dat zich elke keer voldoende

Draagvlak

Ook de medewerking van defensiespre-

2, 4 en 6 jaar geleden.

en aan ‘education permanente’. We le-

VID, NIDV en KIVI en ook deze uitgave

enthousiaste bestuursleden aanboden

In een aantal jaren is IV/ICT van ‘hoofdwa-

kers is altijd zeer positief te noemen en

Ik wens u onder leiding van de CIO van

ren van elkaar, het wiel wordt minder

van de Intercom voor VID- en VOV-leden

om al dat (vrijwilligers-) werk te doen. Ont-

pensysteem’ of ‘enabler’ een kostenpost

m.n. het platform dat we de CIO bieden

harte toe dat het deze keer wel lukt en

vaak opnieuw uitgevonden. De vereni-

is daar een goed voorbeeld van. De VID

zettend leuk om met zo’n club te werken.

geworden en ook u ziet hier elke dag de

om met ons in gesprek te gaan over zijn

dat de aandacht van de verpakking weer

ging vormt een belangrijk kennisplatform

heeft papier al jaren geleden afgezworen,

Wat er in de afgelopen vier jaar binnen

gevolgen van. Het moest vooral goedko-

plannen zijn als zeer positief ervaren.

terugkeert naar de inhoud. De VID blijft

op ICT gebied en draagt daardoor in

maar we zien wel toegevoegde waarde

ons vakgebied gebeurd is laat zich nau-

per en dat doet wel een beetje pijn als je

belangrijke mate bij aan een effectievere

in het hebben van een periodiek op ons

welijks beschrijven in een column, maar

moet constateren dat NLD bijvoorbeeld in

Innovatie

en zal hier ook in themasessies aandacht

en efficiëntere informatievoorziening bin-

vakgebied en we leveren daaraan graag

op verzoek van de Intercomredactie wil

de bijdrage aan bijv. NATO-ontwikkelin-

Blijvend vernieuwen en innoveren wordt

aan blijven besteden.

nen Defensie.

onze bijdrage.

ik een aantal zaken noemen die mij zijn

gen gedegradeerd is van ’grootste van de

als cruciaal omschreven voor de defen-

In 2007 ben ik in mijn toenmalige func-

Waar het om gaat bij de VID is toch de

opgevallen.

kleine landen’, waarbij landen als Noor-

sie-organisatie. De huidige staat van de

Zonder bitterballen geen feest

tie als N6 lid geworden van de VID, die

behoefte om elkaar – vanuit onze heel

wegen, Denemarken en Portugal vooral

middelen is echter zodanig dat we wat we

Genetwerkt samenwerken moet, maar

toen nog samen met de VOV (waar ik ook

verschillende achtergrond – van tijd tot tijd

Samenwerking

naar ons keken en naar ons voorbeeld

hebben al bijna niet meer in stand kunnen

moet niet ontaarden in groepen eenlingen

lid van ben) regelmatig symposia organi-

te ontmoeten met als bindende factor de

Dit is voor mij de bindende kracht van

implementeerden, naar een late volger en

houden en als je vernieuwing wilt vereist

die elkaar alleen nog per e-mail weten te

seerde waar ik zeer goede herinneringen

ontwikkelingen binnen en buiten defen-

defensie en het werken met gemotiveer-

mogelijk zelfs nog erger.

dat nu een ijzeren wil, een dikke huid en

bereiken. Ook VTC is goed, als je elkaar

aan bewaar. IV/ICT (CIS) professionals

sie en hierbij gaat het echt om de IV/ICT

de mensen met 200% inzet geeft een

Met de komst van de nieuwe CIO SBN

vooral een lange adem.

op z’n tijd maar weet te ontmoeten en

bijeen in een informele setting met het be-

inhoud. Ik heb gemerkt dat juist het ont-

toegevoegde waarde waar we zuinig op

de Waard (en aandacht vanuit de Twee-

Ik heb groot respect voor al die vaak jon-

daar ook tijd voor neemt. Ik heb altijd elke

drijfsleven als een soort marktplaats van

moeten van die mensen, het enorm brede

moeten zijn. De afgelopen jaren zijn we

de Kamer) is hier gelukkig wel een ken-

ge (maar zeker ook oudere) medewerkers

vergadering gezien als een ontmoeting

ontwikkelingen, visie, ervaringen en plan-

vakgebied IV/ICT en de complexe en snel-

echter zo vaak door elkaar geschud door

tering zichtbaar en heeft IV/ICT weer de

die nog elke dag bezig zijn met vernieu-

van mensen en daar breng je wat in en je

reorganisaties, bezuinigingen en perso-

aandacht op defensie-topniveau die het

wingen, slimme oplossingen in een po-

neemt er iets van mee.

nele maatregelen dat de negatieve gevol-

verdient. De SBN heeft zich ook bereid

ging de ontwikkelingen in de wereld bij

Het is duidelijk, ook bij VID-bijeenkom-

gen hiervan ook zeker bij de IV/ICT pijnlijk

verklaard als beschermheer van de VID te

te houden. Vaak met lage budgetten en

sten, dat een beetje aankleding en aan-

merkbaar worden. De Can-Do mentaliteit

willen optreden.

studie in de schaarse avonduren. Ik vond

dacht voor de vorm en verpakking wel

de uitreiking van de I-brevetten en René

degelijk bijdraagt aan de sfeer, de open-

lost knelpunten op en maakt zaken ope-
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deze ontwikkelingen nauwlettend volgen

rationeel (net op tijd) werkend zodat de

Relaties

Olthuisscriptieprijs dan ook altijd een van

heid en dus de kwaliteit van het netwerk.

inzet gewaarborgd is, maar op dit mo-

Praten met partijen binnen en buiten de-

de hoogtepunten van het verenigingsjaar,

Ik zie u graag bij volgende bijeenkomsten

ment lijkt het of de hele keten stagneert

fensie over concepten en nieuwe ont-

waarmee wij als VID een blijk van erken-

en socials. Rest mij mijn mede-bestuurs-

en tekorten en achterstallig onderhoud de

wikkelingen mag en draagt – door het

ning en waardering konden geven.

leden van de VID, de leden en het bestuur

norm zijn geworden. Dat doet iets met die

houden van themabijeenkomsten – bij

gemotiveerde mensen. Voor velen is ook

aan het kennisniveau van de VID leden. Ik

Less is more

aard vele anderen te bedanken voor de

nog onduidelijk hoe het verder gaat met

heb heel erg goede herinneringen aan de

Minder gedoe en vooral minder gedoe

interessante periode als voorzitter van de

bijv. sourcing en of ze hun baan binnen

gesprekken met de vertegenwoordigers

over processen, aansturing (governance

VID. Ik deel per 1 augustus mijn tijd wat

of buiten defensie houden. Er is daarom

van bedrijven, NIDV, TNO en anderen die

is altijd een goed excuus) en structuur.

anders in en wens de nieuwe voorzitter

behoefte aan duidelijkheid en perspectief

allemaal enorme betrokkenheid lieten zien

Gewoon eerst goed nadenken, een be-

VID veel plezier en succes!

en (mede-) leden van de VOV en uiter-
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Juryrapport
Toekenning VID René Olthuisprijs 2014

De Commissie Toekenning René Olthuisprijs draagt voor:

Tweede-luitenant S.F.F. van Odenhoven
voor zijn scriptie

Kennisvergaring in Command & Control
Implementatie van non-sensor informatie
in Command & Control
afgerond op 14 maart 2014 ter afsluiting van de opleiding tot Bachelor Militaire Systemen & Technologie aan de
Nederlandse Defensie Academie, in overweging nemende de volgende argumentatie.
In 2007 is door de VID voor het eerst een scriptieprijs ingesteld ter bevordering van het vakgebied Informatie
Technologie binnen Defensie. Het jaar 2014 heeft zes bijdragen opgeleverd. De scriptiecommissie heeft de bijdragen
nauwgezet beoordeeld. Daarbij hanteert de commissie als voornaamste criteria de relatie tussen probleem en de
praktische toepasbaarheid van de oplossing voor een actueel Defensie probleem binnen het aandachtsgebied IT. In een
transparant beoordelingsproces en op basis van objectieve criteria is gezocht naar de scriptie die het meest overtuigend
kon inspireren en uitdagen. Deze inspiratie en uitdaging zijn gevonden in de scriptie “Kennisvergaring in Command &
Control, Implementatie van non-sensor informatie in Command & Control” van tweede-luitenant S.F.F. van
Odenhoven.
De voorgedragen bijdrage is een scriptie die het aspect datamining aan de orde stelt. Datamining is in de hedendaagse
business een trending topic. Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen
met als doel profielen op te stellen voor wetenschappelijk, journalistiek of commercieel gebruik. Bedrijven en
overheden gebruiken datamining om kennis te vergaren over hun potentiele clientèle en overheden gebruiken
bijvoorbeeld datamining op (thans nog) bescheiden schaal om het gedrag van burgers te voorspellen. Het vernieuwende
element in deze scriptie betreft de toepassing van Datamining in het operationele domein. Van Odenhoven heeft vanuit
het perspectief dat hedendaagse missies steeds complexer worden, de meerwaarde van datamining in kaart gebracht
voor het Command & Control proces. C2-systemen zorgen voor beslissingsondersteuning op basis van door sensoren
verzamelde data. Datamining levert een waardevolle aanvulling door gebruik te maken van internet, online open
bronnen en confidentiële bronnen, zodat de operator beter en sneller kan beslissen. Voor de invoering heeft Van
Odenhoven een model ontworpen, dat beproefd is in een simulator. Hiermee is aangetoond dat datamining bijdraagt aan
een snellere analyse in het beproefde inzetscenario waardoor de operator tijd zal winnen.
De schrijver is erin geslaagd ondanks het grote “informatiekundige” gehalte van het onderwerp de lezers duidelijk te
maken wat het grote belang van datamining is voor het C2-proces. Het verdient aanbeveling de bevindingen in deze
scriptie te toetsen op een bredere toepassing. De actualiteit van het onderwerp en de potentie die datamining heeft in de
operationele context hebben een belangrijke rol gespeeld bij de beoordeling. De scriptie levert hiermee een belangrijke
bijdrage aan de bevordering van het vakgebied IT binnen Defensie.
Aldus opgemaakt te ’s-Gravenhage, 5 januari 2015,
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De Voorzitter
Vereniging Informatici Defensie

De Voorzitter Commissie
Toekenning René Olthuisprijs

H. Rohaan
Kapitein-luitenant ter Zee

Drs. D.M. Koen
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Op 18 februari vierde ons regiment zijn 141e verjaardag. In de

bevordering tot kapitein van de dirigent van het VMTKV, Casper

middag was het traditionele regimentsappèl. Tijdens het appèl is

Braafhart. Onze wapenoudste, bgen Duckers, gaf in een toe-

door regimentscommandant lkol Sijnhorst de regimentslegpen-

spraak zijn visie op de toekomst van het regiment.

ning uitgereikt aan bgen b.d. Theo Ent en de draagspeld in zilver

Deze toespraak is voor elke verbindelaar van belang en daarom

aan aooi Paul Hartkoorn. Een derde bijzonder intermezzo was de

integraal afgedrukt op pagina 74 en 75.

72

Aooi Paul Hartkoorn is sinds de samenvoeging van het onderofficiersdiner Verbindings-

Bgen b.d. Theo Ent, wegens het gedurende een lange reeks van jaren leveren van een

dienst en het korpsdiner Officieren Verbindingsdienst lid van de commissie van voor-

groot aantal essentiële bijdragen aan het Regiment Verbindingstroepen. Zowel in de door

bereiding van het regimentsdiner Verbindingsdienst. In de afgelopen jaren heeft hij zich

hem beklede belangrijke commandofuncties, als tijdens de door hem vervulde staf-/plan-

immer enthousiast ingezet om het regimentsdiner Verbindingsdienst bij, met name, de

ningsfuncties heeft hij kans gezien om belangrijke veranderingen binnen het Wapen van

onderofficieren op de kaart te zetten en te houden. Binnen de commissie van voorbereiding

de Verbindingsdienst door te voeren. Het onder zijn leiding uitgevoerde project TITAAN is

heeft hij zich ingezet om de digitalisering vorm te geven.

hiervan een sprekend voorbeeld. Als wapenoudste heeft hij in brede zin de belangen van

De afgelopen jaren is gestart met het geautomatiseerd inschrijven via een door hem

de Verbindingsdienst behartigd. Zijn betrokkenheid bij het regiment kwam onder andere

ontwikkelde en beheerde website. Dit heeft ertoe geleid dat alle leden van

tot uiting in een consequente aanwezigheid bij belangrijke regimentsactiviteiten. Bij de on-

ons regiment zich eenvoudig kunnen aanmelden voor het regimentsdiner en alle relevante informatie eenvoudig te be-

derhandelingen over het behoud van de regimentsleeuw en bij de verplaatsing ervan naar de nieuwe bakermat Amersfoort heeft hij

naderen is. Dit alles heeft hij in eigen tijd en met eigen middelen uitgevoerd. Aooi Hartkoorn is van grote waarde voor

een cruciale rol gespeeld. Ook het nieuwe onderkomen voor de Historische Collectie Regiment Verbindingstroepen op de Bern-

de commissie van voorbereiding van het regimentsdiner. Met zijn geweldige inzet en enthousiasme is hij gedurende lange periode

hardkazerne is door hem zeker gesteld. Door dit alles is hij met raad en daad een grote steun geweest voor meerdere regiments-

een grote steun geweest voor de commandant Regiment Verbindingstroepen en daarmee van grote waarde voor het gehele regi-

commandanten en heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de modernisering van het Regiment Verbindingstroepen. Ik wil u daar

ment. Ik wil u daar op deze wijze hartelijk voor bedanken.

op deze wijze hartelijk voor bedanken.
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Op 18 februari heeft onze wapenoud-

“Oorlog wordt veroorzaakt en beslecht

ste, bgen J.P.L. Duckers, tijdens de

door mensen. Hij wordt gekenmerkt door

viering van de 141 verjaardag van ons

chaos, onzekerheid, angst en geweld.

regiment een toespraak gehouden. In

Leiders voeren hun troepen aan op basis

het kader van het bericht moet door

van de beschikbare informatie. De combi-

vindt u hier de volledige toespraak:

natie van talent, ervaring, intuïtie en snel-

e

heid van informatie-uitwisseling en -verwerking bepaalt grotendeels de uitkomst
van het gevecht. Door de eeuwen heen
is de rol van informatie in het gevecht niet
veranderd. De techniek om informatie over
te brengen, te verwerken en te presenteren echter wel, en deze verandering voltrekt zich steeds sneller. Het werk van ons,
verbindelaren, wordt dus gekenmerkt door
snelle veranderingen, die veelal technologisch gedreven zijn en invloed hebben op
werkwijzen en organisatievormen.
De Verbindingsdienst heeft zich getransformeerd van een intern gericht wapen
voor de hogere staven, waarbij berichten
werden getransporteerd, tot een min of
meer hybride organisatie ter ondersteu-

“We moeten
concentreren
waar mogelijk
en decentraal
organiseren
waar noodzakelijk.”
74
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ning van besluiten, waarbij we deels bi-na-

momenteel wordt op veel niveaus gewerkt

De afgelopen jaren hebben aangetoond

past niet bij ons specifieke vakgebied. Wat

CIS-opleidingen en een volwassen kennis-

tionaal en centraal zijn georganiseerd en

aan gedachtenvorming en plannenmakerij

dat versnippering leidt tot het niet current

wel confectiemaat moet zijn is de bedie-

centrum is voor mij een logische en nood-

deels decentraal bij brigades en bataljons.

over hoe de krijgsmacht er uit moet gaan

kunnen houden van noodzakelijke kennis

ning van organieke CIS-middelen. Dit is

zakelijke stap. Uiteindelijk zal de comman-

De School Verbindingsdienst maakt deel

zien. Hierbij wordt er van uitgegaan dat na

en kunde. Dit is geen kritiek op alle ver-

een militaire basisvaardigheid en niet het

dant landstrijdkrachten hierover beslissen,

uit van het OTCManoeuvre.

jarenlange teruggang in budget er weer

bindelaren bij de eenheden. De foxtrots,

domein van de verbindelaar.

maar gevraagd en ongevraagd is dit mijn

De kennisfunctie is belegd bij respectie-

sprake kan zijn van groei.

C2-ondersteundende elementen, de sec-

velijk het Expertise Center van de School

Een analyse van de omgeving leert ons

ties G6 en S6 werken keihard om onze

Ik begrijp de druk en wens van brigade-

Verbindingsdienst, het Land Warfare Cen-

ook dat in deze minder veilige wereld het

eenheden te ondersteunen. De vraag is of

commandanten om meer zelfstandigheid.

Mij is dikwijls gevraagd naar wie nou de

ter en het Land Training Center

informatiedomein snel aan belang toe-

wij op deze wijze in staat zullen blijven om

Maar ons domein is anders dan Genie,

baas van de Verbindingsdienst is, waarom

neemt. Staten en strijdende partijen ge-

de steeds grotere vraag te kunnen beant-

B&T of Vuursteun. Die functionaliteiten

we geen eenheid van opvatting hebben?

En wat gebeurt er om ons heen? We

bruiken dit domein steeds efficiënter voor

woorden en of de kloof die nu al bestaat

zijn veel minder kort cyclisch en hier zit

Terechte vragen.

moeten constateren dat de wereld niet

hun doelstellingen. Commandovoering via

tussen wat kan buiten de poort, en wat

de schaarste in vuurmonden en wissel-

veiliger wordt. De gebeurtenissen in de

Facebook en Twitter, het beïnvloeden van

mogelijk is tijdens inzet, kunnen dichten.

laadsystemen; onze schaarste is kennis,

Alhoewel hier hiërarchisch momenteel

Oekraïne en de groeiende assertiviteit van

de perceptie van bevolking en leiders door

Ik denk het niet!

en het antwoord daarop is niet een CIS-

geen antwoord op te geven is acht ik

Rusland, de situatie in het Midden-Oos-

filmpjes op YouTube en door dagelijkse

cie per brigade. Natuurlijk zijn er eenheden

mijzelf als wapenoudste de baas van de

ten, radicalisering, jihadisme en de re-

cyberaanvallen op systemen en netwer-

De IT-wereld is kort cyclisch – verandert

die door een speciaal karakter organiek

Verbindingsdienst en het kolonels- en ad-

cente aanslagen in Parijs en Kopenhagen

ken. Het informatiedomein is niet langer

snel – en het draait hierbij om schaarse

moeten beschikken over alle middelen,

judantenberaad vormen daarbij het dage-

hebben er voor gezorgd dat het veilig-

meer ondersteunend maar een virtueel

kennis. Ons werk is mensenwerk en we

inclusief CIS-middelen. One size fits all, is

lijkse bestuur. Eenheid van opvatting is een

heidsbesef in Nederland nadrukkelijk is

operatiegebied geworden waar daadwer-

kunnen de kennis niet op peil houden

daarom ook niet de oplossing.

ander verhaal. Eenheid van opvatting heeft

veranderd. Specifiek voor ons vakgebied

kelijk wordt gemanoeuvreerd. Dit is ons

door een USB-stick of upgrade. Vakman-

eisen de jarenlange bezuinigingen hun tol

operatiegebied!

schap wordt bij ons niet alleen ingegeven

Mijn overtuiging is dat we moeten concen-

door ervaring en anciënniteit maar vooral

treren waar mogelijk en decentraal orga-

en dat is vorig jaar gebleken bij de uitval

advies.

alleen zin als eenieder bereid is hier naar te
handelen en dit uit te dragen.

van systemen. Met kunst en vliegwerk en

Ik vind echter dat onze huidige verbin-

door de laatste cursus. Een verbinde-

niseren waar noodzakelijk. De vorming van

Laat dit dan een begin zijn.

vaak duct-tape ondersteunen we nu bijna

dingsdienstorganisatie niet meer geschikt

laar opleiden is anders dan een sergeant

een C2ost, C4I of CIScommando - het

U kent nu de richting die ik uit wil. Ik ga me

20 missies. De huidige staat van de IT is

is om het opereren in het informatiedomein

der infanterie of geneeskundige dienst.

gaat niet om de naam- waar operationele

hiervoor inspannen. Ik vraag u niet dit ook

gelukkig niet ongemerkt voorbij gegaan en

mogelijk te maken.

Een KL-brede confectiemaat-systematiek

CIS-eenheden zijn samengebracht met

te doen maar ik draag het u op!”
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deze meeting werd onze voorgaande
president CDRA b.d. Willem Voogt geëerd met het Certificate of Recognition
for Outstanding Service. Willem was president van ons Chapter van 1 maart 2003
tot 22 maart 2012.

SPADE Conference
In de periode 19 tot en met 21 hebben
veel leden van ons Chapter deelgeAFCEA International is een wereldwij-

nomen aan de Global Solutions Projects

de non-profit organisatie ten dienste

& Defence Exchange (SPADE) Con-

van defensie, overheid, industrie en

ference. Tijdens deze door IBM, met

onderzoekscentra, en dient als een

medewerking van AFCEA, georgani-

internationaal ethisch forum voor pro-

seerde conferentie in Den Haag is o.a.

fessionele kennis en netwerken op het

ingeaan op nieuwe militair operationele

gebied van communicatie, IT, inlich-

concepten die de complexiteit van cyber-

tingen en veiligheid.

space, special operations en intelligence,

Van de President

surveillance & reconnaissance (ISR) met

24 september - Beter beveiligen - Defensie Cyberspace

zich meebrengt.

Voor deze lunch meeting zijn we zijn te

De Nederlands veiligheidssector profileert
ternationale toneel. Vorig jaar was er de
Willem Voogt bedankt

maar wij voorspellen een hoogst interessante bijeenkomst!

Centrum (DCEC) op de Bernardkazerne

10 december Annual Dinner 2015

te Amersfoort. Het DCEC is onderdeel

Deze keer wordt het Annual Dinner geor-

van het vorig jaar opgerichte Defensie

ganiseerd bij het Nationaal Militair Muse-

gast bij het Defensie Cyber Expertise

PLANNING KOMENDE
MEETINGS 2015

zich de laatste jaren zeer sterk op het inzogenaamde Nucleaire Top in Den Haag,

Wim Broer bedankt spreker Meldkamer

um op de voormalige vliegbasis Soester-

was het aangenaam. Na de opening door

mevrouw Jacq Troostheide, Informatie

2 juli - Ontwikkelingen
IT Defensie

Cyber Commando. Tijdens de briefing zal

ringsleiders uit de westerse wereld.

worden ingegaan op de ontwikkelingen

berg. Naast gezelligheid bieden wij een

In de eerste helft van dit jaar organiseer-

onze president bgen Bert Booman, wer-

Manager, een algemene toelichting op de

Vanuit de Hoofddirectie Bedrijfsvoering/

op het gebied van cyber binnen Defensie

rondleiding door dit vorig jaar geopende

de het Ministerie van Defensie de Future

den de partners van onze leden vergast

KMar taken op Schiphol en de toepas-

CIO Office zal inzicht worden gegeven in

en op de specifieke taken van het DCEC.

museum dat de tradities voortzet van

Force Conference, met een bijdrage van

op een lezing door Henk van Blerck,

sing van ICT daarbij. Vervolgens gingen

de ontwikkelingen op het gebied van IT

de Supreme Allied Commander Europe

Landschapsarchitect BNT, met het on-

vertegenwoordigers van de Justitiële In-

bij defensie in de afgelopen periode, de

(SACEUR), feitelijk de NAVO-opperbevel-

derwerp Passie voor het landschap. De

formatiedienst (Justid) in op het onder-

hebber. Daarnaast was er de Global Con-

leden zelf werden door kolonel Gerard

werp informatie-architectuur en Public

ference on Cyber Space 2015, gericht op

van der Tiel, Commandant Reservisten,

Key Infrastructure.

ontwikkelingen in cyber security. En door

op persoonlijke wijze geïnformeerd over

IBM werd, in samenwerking met AFCEA,

het nieuwe reservistenbeleid.

de SPADE conferentie in Nederland ge-

Het hoogtepunt van de avond, het vijf-

houden. Ik ben ervan overtuigd dat deze
internationale gerichtheid zal worden gecontinueerd en zelfs versterkt in de ko-

met deelname van een groot aantal rege-

museum. Uiteraard zijn ook de partners

wijze waarop zij de gesignaleerde problematiek gaat aanpakken en de manier

Het Haags Centrum voor Strategische

bijzonderheden op afcea.nl en afcea.org.

waarop defensie de markt hierbij wil be-

Studies (HCSS) ondersteunt en adviseert

Wist u dat sinds kort overheidsmede-

trekken. In de presentatie over de afdeling

overheden en de particuliere sector, zo-

werkers en militairen onze bijeenkom-

Nieuwe meldkamer

Kennis & Innovatie (KIXS) van het Joint IV

wel nationaal als internationaal, op het

sten gratis kunnen bezoeken? Geef u

Op 15 maart werd een bezoek gebracht

Commando zal een toelichting worden

gebied van defensie en veiligheid. In dit

op bij Jaap van der Lelie en ontvang de

gangendiner, was met zorg bereid en

aan het Regionaal Coördinatiecentrum

gegeven op de wijze waarop IT-innovatie

luncheon zal HCSS op interactieve wijze

informatie over komende meetings. Lid

maakte dit Annual Dinner tot een feest.

van de Nationale Politie, Eenheid Den

binnen defensie is vorm gegeven en in

de toekomstige rol van het bedrijfsleven

worden van AFCEA International kan na-

Voor allen een geslaagde avond.

Haag, waar Commissaris van Politie Ri-

nauw overleg met de defensieonderde-

binnen het Nederlandse veiligheidsbeleid

tuurlijk ook! Contact - secretariaat: jaap.

chard Vriesde ons ontving. Diverse inlei-

len wordt uitgevoerd. Tevens zal worden

behandelen. De uitkomst is niet zeker,

vanderlelie@kpn.com.

ders gingen in op het thema Intelligen-

ingegaan op de samenwerking met de

ce-gestuurd politieoptreden. Zo werden

kennisinstituten zoals TNO, NLR en MA-

BESTUUR
President: Bgen Bert Booman (NATO CIS Group)

mende jaren. Reden temeer om aan te
sluiten bij AFCEA, Chapter The Hague.
Ook wij ‘gaan’ voor die internationale sa-

het Luchtvaartmuseum en het Leger-

12 november - Rol bedrijfsleven in het veiligheidsbeleid

DE START VAN ONS JAARPROGRAMMA 2015

van onze leden welkom. Kijk voor meer

achtereenvolgens de beleidsondersteu-

RIN en de industrie (de gouden driehoek).

Preventing Identity Fraud &
ICT at Schiphol Airport

ning door toegepast sociaal wetenschap-

Ten slotte zal in de presentatie een aantal

pelijk onderzoek, het belang van Intel-

innovatieprojecten worden toegelicht, die

Het sluitstuk van 2014

Op 29 januari was AFCEA The Hague

ligence voor de politie, en de opzet van

onder leiding van KIXS worden uitgevoerd

Secretaris(1): Jaap van der Lelie (KPN) | Secretaris(2): Lkol b.d. Martin van

Ons Annual Dinner, dat op donderdag 11

Chapter te gast bij de Koninklijke Ma-

het Real Time Intelligence Center (RITC)

en een doorkijk worden gegeven naar de

Riemsdijk | Jaarprogramma: Cor van Waveren (TNO) | Penningmeester en

december 2014 is gehouden in de genm

rechaussee District Schiphol. Na een

behandeld. De lunchmeeting werd afge-

toekomstige IT innovatie activiteiten van

Winkelmankazerne in de Harskamp, is

woord van welkom door de districts-

sloten met een bezoek aan de Gemeen-

defensie. De locatie is waarschijnlijk Bern-

gezellig verlopen. Met ca. 60 deelnemers

commandant, Bgen Pieter Simpelaar, gaf

schappelijke Meldkamer De Yp. Tijdens

hardkazerne Amersfoort.

menwerking tussen overheid, bedrijven
en kennisinstituten. Daar moet u bij zijn!
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Vice President: Kol Ton Bijl (HDBV) | Past President: CDRA b.d. Willem Voogt

Mediamaster: Ad Koolen (Compumatica) | Sponsoring: vacant
Reservisten: Kap (R) Arnold Franse | Adviseur: Toon Akkermans (NCIM)
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ALGEMENE INFORMATIE

VERENIGING OFFICIEREN VERBINDINGSDIENST

LEDEN VAN VERDIENSTE

Penningmeester:

1 oktober bij het redactiesecretariaat (ten-

Lkol b.d. E. van Seters,

Maj P.L.A. Kerkhoffs

zij u met een van de redactieleden anders

oud-hoofdredacteur Intercom

Obrechtlaan 4

bent overeengekomen).

DOELSTELLING

BESTUUR

Lkol C.T. Jongerius,

6711 EL Ede

Auteurs die een artikel schrijven voor

De Vereniging van Officieren van de Verbindings-

Kol A.P.P. Visser, voorzitter

oud-regimentscommandant

Gsm: 06-17392209

Intercom worden vriendelijk verzocht on-

dienst, opgericht op 18 februari 1954, is statutair

Kol b.d. F.F.M. Peersman, vice-voorzitter

Verbindingstroepen

IBAN NL66 INGB 0000 5509 56

derstaande aanwijzingen mee te nemen

gevestigd te Ede. De Vereniging van Officieren van

Maj b.d. G.H. Hillen, secretaris

Lkol M.J.P. Wolfs,

t.n.v. Penningmeester VOV

tijdens het schrijven en aanleveren van

de Verbindingsdienst stelt zich ten doel:

Maj P.L.A. Kerkhoffs, penningmeester

oud-penningmeester VOV

E-mail: penningmeester@vovklict.nl

het artikel.

• het bevorderen van saamhorigheid tussen alle le-

Lkol A.L. van Dijk, lid

Maj b.d. P. Yska,

Tlnt F. Geugies, lid

vrijwilliger Historische Collectie

Ledenadministratie:

Tekstmateriaal:

Maj L.H. Siebering, ledenadministratie

Verbindingsdienst

Maj L.H. Siebering

• Lettertype: Verdana en lettergrootte:

Kap S. Kraijo, representatie

Lkol E.R.L. Saiboo,

Bakkersweg 5a

hoofdredacteur Intercom

3781GN Voorthuizen

• Tekstkleur: zwart.

Gsm: 06-22484233

• Regelafstand/alinea: afstand regel 1.0

den 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

ERELEDEN

wetenswaardigheden betreffende personeel, de

Lkol b.d. R.H. Rijntalder, oud-hoofdredacteur Intercom

ADRESSEN

organisatie en het materieel;

Kol b.d. A. den Boer, oud vice-voorzitter VOV

Secretariaat:

• het actief streven naar samenwerking met gelijkgerichte verenigingen en organisaties;
• het in algemene zin, waar nodig, ondersteunen
van het Regiment Verbindingstroepen.

E-mail: ledenadmin@vovklict.nl

Maj b.d. G.H. Hillen

Representatie:

• Bestand: Microsoft Word doc.

LEDEN VAN VERDIENSTE

Kon. Lodewijklaan 13b

Voor opgave van familienieuws

• Auteur voornaam/familienaam,

Lkol b.d. J.A. Mulder, oud-penningmeester VOV

7314 AR Apeldoorn

en langdurige ziekte:
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