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KOMENDE MEETINGS 2016

This year’s “Jubilee TechNet Europe 2016” will be organized under the patronage of The Netherlands’ Ministry of Defence and with the support of AFCEA’s
The Hague Chapter. Also supported by NIDV (Netherlands Industries for Defence & Security) and VID (Defence IT Experts Association) TechNet Europe
2016 will be held in Rotterdam from 3 to 5 October under the umbrella theme
“Changing the Game in Security - Key role for C4ISR”.

Van de president
De hoofdlijnen van het programma
liggen inmiddels vast en worden nu in
detail verder uitgewerkt. Onder de deelnemers en sprekers zijn vice-admiraal
Arie-Jan de Waard (Directeur DMO),
generaal-majoor b.d. Koen Gijsbers
(General Manager NCI Agency) en
de heer Rini Goos (Deputy Director
EDA). Voor actieve militairen en
overheidsfunctionarissen is de deelname aan de conferentie aantrekkelijk gemaakt, met een deelname-fee
van minder dan e 100. Kortom, alle
reden om snel in te schrijven, via de
website van AFCEA Europe (website:
www.afcea.org/event/?q=node/309).

Impressie recente meetings
28 januari 2016
Op 28 januari 2016 vond op de Bernhardkazerne de eerste AFCEA meeting
van het jaar plaats. Deze meeting stond
geheel in het teken van Joint ISR. In
een drietal briefings werd dit onderwerp
belicht door respectievelijk de heer Joe
Ross, deputy JISR Chief bij het NATO
Communications and Information Agency, KLTZ Bert Boom, senior adviseur IT
& C4I bij de Defensiestaf en kol Hans
van Dalen, commandant Joint ISTAR
Commando (Joint Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance Commando). De heer Ross
gaf een toelichting op de definitie van
ISR en besprak enkele NATO programma’s. Overste Boom ging in op de ISR
programma’s bij Defensie en kol van
Dalen hield een briefing over zijn werk
als commandant van de All Sources

Information Fusion Unit (ASIFU) bij de
MINUSMA missie in Mali. Deze zeer informatieve bijeenkomst werd afgesloten
met een lunch.
17 maart 2016
Op 17 maart 2016 was AFCEA The Hague Chapter te gast bij Thales in Huizen.
Na een warm welkom door de General
Manager and VP van Thales Nederland,
Marcel Grisnigt, gevolgd door een algemene briefing door bgen Bert Booman
over het onderwerp Tactical Networks
was het woord aan de vertegenwoordigers van Thales, die innovaties op het
gebied van tactische netwerken bespraken. De heer Jos Bormans, hoofd
Productmanagement en Innovatie, hield
een briefing over netwerken voor tactische voertuigcommunicatie en de heer
Frank Notebaard, Technical Director SIX
Business Unit, ging in op tactische (software defined) radionetwerken. Deze
informatieve meeting werd afgesloten
met een borrel en enkele interessante
demonstraties.

Op 19 mei gaat het over Professional
Gaming. Vanuit verschillende invalshoeken zullen we dit onderwerp belichten en het belooft een inspirerend
programma te worden met voor ieder
wat wils. Deze meeting zal naar alle
waarschijnlijkheid plaatsvinden bij
TNO in Soesterberg, in de vorm van
een namiddagsessie.
Op 30 juni staat een bezoek gehost
door Fox IT op het programma. Het
onderwerp laat zich gemakkelijk raden; Cyber zal centraal staan! Houd
ook voor deze meeting het eind van
de dag in uw agenda vrij. En vanwege de te verwachten opkomst zal de
bijeenkomst plaatsvinden bij de locatie
van Fox-IT in de HSD (The Hague Security Delta).
We sluiten het jaarprogramma af met
een bezoek aan Airbus Defense &
Space te Leiden op 24 november.
Hier kunnen we kennismaken met de
boeiende high-tech wereld van space
waarin Nederland een innovatieve rol
speelt. Zoals de ontwikkeling van efficiënte zonnepanelen voor ruimtevaart, infrastructuren voor de Ariane 5
raket, etc.
Het jaar wordt afgesloten met het Annual Dinner, gecombineerd met een
ALV, in december. Kijk voor meer bijzonderheden op afcea.nl en afcea.org
Wist u dat sinds kort overheids
medewerkers en militairen onze bijeenkomsten gratis kunnen bezoeken?
Geef u op bij Jaap van der Lelie en
ontvang de informatie over komende
meetings. Wees er snel bij, want voor
elke meeting zijn slechts een beperkt
aantal kaarten gratis beschikbaar.
Contactgegevens - secretariaat:
E-mail: jaap.vanderlelie@kpn.com
Tel: 06 5324 5648.
Lid worden van AFCEA International
kan natuurlijk ook!
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