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Majoor Maarten Veenstra, cdt Charlie compagnie
101 Cisbat - Foto’s: de auteur en kpl1 van Zoonen

Met dit artikel wil ik u informeren over de OVG oefening
van ‘mijn compagnie’, de Charlie compagnie van 101
CISBat. Dit doe ik omdat ik van collega’s van de verbindingsdienst overwegend negatieve reacties kreeg als ik
vertelde dat ik met mijn eenheid het OVG ging beoefenen.
Alsof ik infanterist ging spelen, terwijl ik mijn schaarse
trainingstijd beter in nuttige zaken, zoals verbindingen kon
steken. Dit vind ik een zeer onterechte reactie, gestoeld
op vooroordelen of verouderd denken.
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Ik hoop u met dit artikel te kunnen overtuigen van de relevantie
van het beoefenen van OVG door verbindingsdiensteenheden.
Ook hoop ik u te stimuleren tot het ontwikkelen van nieuwe
ideeën en het uitproberen van nieuwe wijzen van optreden
door verbindingsdiensteenheden in het veranderde dreigingsbeeld. Dit omdat ‘wij verbindelaren’ technisch vaak erg
vernieuwend zijn, maar – naar mijn mening – vaak vastgeroest
zitten in oude denkwijzen als het gaat over verantwoordelijkheden en procedures.

Veranderd dreigingsbeeld
De NATO heeft zich de afgelopen jaren vooral gericht op
stabilisatie-operaties. De activiteiten van Rusland de afgelopen jaren in zijn voormalige satellietstaten, waarvan Georgië,
de Krim en de Oekraïne de meeste recente voorbeelden zijn,
zorgen voor een veranderd dreigingsbeeld. Defensie heeft
zichzelf daarom tot doel gesteld zich weer te gaan richten op
het beheersen van de vaardigheden voor het grootschalige
conflict (High Intensity Conflict). Voor de verbindingsdienst
houdt dat automatisch in dat we weer moeten gaan omdenken van statische commandoposten op goed beveiligde
bases in relatieve luxe, naar het ondersteunen van manoeuvre-eenheden in een dynamisch gevecht, onder dreiging, en
in primitieve omstandigheden.
Als we kijken naar de militaire operaties van Rusland (en ook
in crisisgebieden als Syrië en Irak) de afgelopen jaren, dan
vinden deze veelal in verstedelijkt gebied plaats. De tendens is
dat dit in de toekomst alleen maar meer wordt. Dit is logisch

Figuur 1: De statische werkomgeving van het CISdet in Mali
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omdat zich hier over het algemeen de knooppunten van
Lines of Communication en de sleutels tot een succesvolle
militaire campagne bevinden (politieke, informatievoorzienings, financiële, culturele en industriële HUB’s).
Ook voor irreguliere oorlogvoering zijn verstedelijkte gebieden een geschikt gevechtsveld. De infrastructuur biedt goede
mogelijkheden om onvoorspelbaar te blijven en op te gaan in
aanwezige bevolking.

Situatie 101 Cisbat
Zoals het grootste deel van defensie heeft ook 101 Cisbat last
van de grote bezuinigingen van de laatste jaren. De materiële
inzetbaarheid is laag en het inzetbare deel van de eenheid is
bijna continu ingezet t.b.v. de CISost van operaties en oefeningen van andere eenheden. Deze CISost gebeurde i.v.m.
het beperkte oefenbudget met een minimum aan personeel,
waardoor alleen de noodzakelijke bedienaars van de systemen werden ingezet. Een positief gevolg hiervan is dat het
bataljon over zeer zelfstandige en gemotiveerde bedienaars
beschikt, die zich uitgedaagd voelen en zich bewust zijn van
het belang van hun werk. Nadeel is dat daardoor ook minder
is geïnvesteerd in opleiden en trainen. Hierdoor is veel van
wat vroeger basiskennis was weggezakt, zoals de militaire basisvaardigheden op groepsniveau, kennis van onderhoud en
beheer van materiaal en militair tactisch optreden met verbindingsvoertuigen (niveau II/III).
Dit ging zelfs zo ver dat de eenheid in 2016 ten onder dreigde
te gaan aan zijn eigen ‘can-do’ mentaliteit. De kennis op niveau
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instructeurscursus OVG te laten doorlopen. Deze was speciaal gericht op
gevechts(onder)steunende eenheden.
Daarna konden we een week in het oefendorp Oostdorp oefenen. Deze kans
heeft mijn bur OPN met beide handen
aangegrepen.

Het OVG programma

Figuur 2: Ingang Oostdorp

II/III dreigde volledig te verdwijnen, ook
bij de oudere generatie militairen. De
opleidingsprogramma’s werden continu
verstoord door stapeling van opdrachten om missies te ondersteunen en andere eenheden te ondersteunen bij hun
gereedstelling. Het nog inzetbare materieel werd zo veel ingezet dat er geen
tijd meer was dit te onderhouden. Daarbij waren er veel vacatures op cruciale
functies en dreigde er een structurele
overbelasting te ontstaan bij met name
senior-onderofficieren en manschappen
die al deze opdrachten en vacatures
moesten opvangen.

varen korporaal die de afgelopen jaren
alleen maar zelfstandig opdrachten
heeft uitgevoerd, over het algemeen
de startende sergeant (met slechts 5
maanden KMS-opleiding) qua leeftijd
en kennis en ervaring op verbindingsgebied overstijgt. Op het gebied van
tactisch optreden op niveau II hadden
zowel manschappen als onderofficieren
beperkt kennis en ervaring. Door bij de
onderofficieren in deze kennis te investeren en ze vervolgens hun groep te laten trainen geef ik hen de mogelijkheid
om echt de rol van groepscommandant
te pakken.

Voor het jaarplan 2017 is besloten de
compagnieën een aantal momenten te
geven waarin zij een pas op de plaats
kunnen maken. Dit stelt mij als compagniescommandant in de gelegenheid
om een aantal weken per jaar gecontroleerd te investeren in kennis van verbindingssystemen, militair optreden,
bedrijfsvoering en het uitvoeren van onderhoud aan het materiaal.

Gezien de ontwikkelingen op gebied
van urban warfare en de relatieve onbekendheid van de verbindingsdienst met
optreden in verstedelijkt gebied, wilde
ik graag de mogelijkheden bekijken om
daarin te kunnen oefenen. Het is immers
voor Combat Support (en Combat Service Support) eenheden noodzakelijk
om hier ook kennis in op te gaan doen.
Verbindelaars zijn hier geen uitzondering op en kunnen hiermee te maken
krijgen als onderdeel van een staf, als
bemanning van een (vooruitgeschoven)
CP of tijdens het verplaatsen van hun
systemen. Mijn bur OPN bracht daarom
een bezoek aan het Infanterie Schietkamp (ISK). Daar zijn zij zeer welwillend
geholpen door de instructiegroep OVG
en kregen ze het aanbod om mijn onderofficieren een op maat gemaakte

Investeren in niveau II
Om dit militair optreden te beoefenen
heb ik door mijn, niet organieke, bureau operatiën (bur OPN) een aantal
mogelijkheden laten bekijken. Ik wilde
me focussen op niveau II en mijn junior-onderofficieren positioneren als
groepscommandant. Dit was naar mijn
mening noodzakelijk, aangezien de er-

Het programma voor de oefenweek is
onder leiding van één van mijn pelotonscommandanten (die vanuit zijn ervaring als infanterist hier goede ideeën
voor had) opgezet en uitgewerkt door
de sergeanten en korporaals die een
aantal weken eerder de instructeurscursus hadden doorlopen. Zij traden
gedurende de week op als instructeurs
en OT’ers. De lessen zijn toegespitst op
de situatie en werkwijze die voor verbindelaars realistisch zijn. Dit houdt in dat
er uitgegaan wordt van optreden in een
gebied dat al gezuiverd is van een georganiseerde vijand. De dreiging is dus
(achtergebleven) vijandige individuen of
kleine vijandelijke groeperingen die van
guerrillatactieken gebruik maken. Ook is
bij onze wijze van het veiligstellen van
gebouwen, de eigen veiligheid vele malen belangrijker dan de snelheid waarmee dit gebeurt.
Gezien de complexiteit en intensiteit
van de lessen is besloten het programma alleen overdag (bij daglicht) te laten
plaatsvinden. Ieder dagdeel had een
ander hoofdthema waarin les gegeven en vervolgens beoefend werd. De
onderwerpen waren: nadering oord,
verplaatsen door oord en inpandig optreden. Alle drie mijn pelotons draaiden
in een carrousel deze lessen. Deze onderwerpen werden op de maandag- en
dinsdagmorgen eerst in de basis beoefend en vervolgens op de dinsdagmiddag en woensdag nogmaals met meer
complicerende factoren (bijvoorbeeld
met voertuigen of het veiligstellen van
speciale objecten). Op de donderdag
en vrijdagochtend werden er per dagdeel twee scenario’s doorlopen waarin
alle aspecten van de afgelopen dagen
toegepast moesten worden.
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Figuur 3: De basis van het inpandig optreden beoefenen op het balkenveld

Figuur 4: Contact tijdens een verplaatsing

Figuur 5: Het binnengaan van een kamer

Figuur 6: Veiligstellen van een trap

door het oord

De lessen
Het programma werd door de deelnemers als zeer positief
ervaren. De instructeurs waren ter zake kundig en de lessen
werden fanatiek opgepakt. Een van de eigenschappen van het
OVG is de onoverzichtelijkheid en diversiteit aan situaties, met
name in het inpandig optreden. Dit vergt erg veel van ieder
individu. De startende soldaat2 moet als hij een kamer in gaat
zelfstandig de situatie inschatten en bijbehorende beslissingen
nemen. Wachten op aansturing is niet mogelijk.
Ook kan er door de grote diversiteit aan omstandigheden niet
worden teruggevallen op standaard drills. Iedereen moet het
inzicht en de vaardigheden hebben om te kunnen beslissen
en handelen. Zo komt het voor dat, gedomineerd door de situatie per kamer, de soldaat zich in de commandantenpositie
bevindt waarbij hij zijn korporaal en sergeant aanstuurt, simpelweg doordat hij zich in de beste positie daarvoor bevindt.
Na iedere actie wordt deze onder leiding van de instructeurs

50

intercom | jaargang 46 | 2

geëvalueerd. Hierdoor wordt er uitgebreid besproken wat er
is gezien door de deelnemers, instructeurs en eventuele oefenvijand. Dit is zeer waardevol doordat er vaak geen goede
of foute oplossing is, maar er tientallen verschillende oplossingen zijn die ieder hun voor- en nadelen hebben. Met name de
competentie verantwoordelijkheidsbewustheid wordt hiermee
vergroot. De laatste dagen werd er ieder dagdeel een scenario
beoefend. Alle aangeleerde vaardigheden zouden hierin moeten worden toegepast.

SCENARIO A
In scenario A kreeg de groepscommandant de opdracht een
CP in te richten in een huis in het oord. Zodra de groep met
de voertuigen het oord in gaat worden ze beschoten. Daarop
besluit de gpc de huizenrij een voor een veilig te stellen. Hierbij
treffen ze veel lokale bewoners aan, maar in een van de huizen ook twee tegenstanders, die uitgeschakeld worden. Dit
vergt continu schakelen tussen escaleren en de-escaleren en
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Figuur 7: Drill Down Slide van scenario A

inschatten of mensen vijandig, vriendelijk of neutraal zijn.
Ook moeten ze een lokale bewoner helpen die, waarschijnlijk door hun eigen
vuur, gewond is geraakt. Terwijl ze geplaagd worden door lokale inwoners en
dreigingen richten ze de CP in en bouwen ze de steekmast op.
Ook ervaren korporaals die de mast
honderden keren hebben opgebouwd
blijken hierin fouten te maken als ze
steeds weer gestoord worden door locals, meldingen of dreigingen. Uiteindelijk moeten ze onder vijanddruk de CP
afbreken en loslaten. Een enorm chaotisch situatie die door de vele zaken
waarop gereageerd moet worden, het
onder druk afbouwen van de steekmast
en de ineens hoge middagtemperaturen
erg uitputtend is.
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Figuur 8: Nadat er is gevuurd op de eenheid, wordt besloten

Figuur 9: Het beveiligen van de voertuigen is een

de huizenrij huis voor huis veilig te stellen

complicerende factor

Figuur 10: Afbreken steekmast met beveiliging

SCENARIO B
In scenario B kreeg de groepscommandant de opdracht om
met zijn verbindingsvoertuigen door een (Afghaans aandoend)
oord te verplaatsen. Hij voert hiervoor eerst een verkenning
uit en laat vervolgens zijn voertuigen door het oord verplaatsen. Daar krijgt het voorste voertuig panne waardoor hij vastzit
in het oord en zijn 360 graden moet waarborgen. De lokale
bewoners geven aan dat ze allerminst gelukkig zijn met hun
aanwezigheid. Dit vraagt veel de-escalerend optreden.
Dan worden ze ineens beschoten vanuit het oord, waarbij aan
eigen zijde een gewonde valt. Dat vergt een aantal keuzes;
gaan we de gewonde ter plekke (met verhoogd risico) behandelen, gaan we hem verplaatsen, stellen we eerst een gebied
veilig om hem te behandelen, blijf ik defensief bij mijn voertuigen of ga ik het dorp in om de schutter te zoeken en mijn
omgeving veilig stellen?
Na deze casus gebeuren er, afhankelijk van de keuzes die gemaakt zijn, nog veel meer zaken. Zo is er een gewonde local,
verdwijnt er een soldaat, komt er mortiervuur, etc. Net als het
andere scenario duurt dit een heel dagdeel en pas aan het ein-
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de wordt dit geheel geëvalueerd. Ondanks de soms erg complexe scenario’s en de beperkte ervaring van de deelnemers
viel het op dat er toch een erg hoog niveau werd behaald.
Waarschijnlijk is de zelfstandige mindset van de individuele
bedienaar binnen 101 Cisbat hierbij een groot voordeel. De
lessen van de afgelopen dagen werden goed toegepast.
Ondanks dit indrukwekkende hoge niveau bleven er toch genoeg zaken ter verbetering over. Onder druk bleek met name
sommige niveau I zaken (dekking zoeken, ZHKH protocol, wijze van meldingen) vergeten te worden. Aangezien ieder peloton beide scenario’s doorliep was hierin al een mooie stijgende
lijn te zien bij het tweede scenario.

Lessons learned
Los van de OVG-technieken zelf, zijn er deze week talloze
andere lessen geleerd. OVG is een bijzonder waardevolle kapstok waar ontzettend veel aan opgehangen kan worden. Zo is
er in ieder individu geïnvesteerd op gebied van niveau I, niveau
II, verantwoordelijkheidsbewustzijn, zelfstandigheid, situationeel leiderschap, militaire mindset en veiligheidsbewustzijn.
Het is een enorme boost van de teamgeest binnen de eenheid
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Figuur 11: Drill Down Slide scenario B

Figuur 12: De voertuigen verplaatsen
beveiligd door het oord

Figuur 13: De gewonde wordt in de
greppel langs de weg behandeld
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Figuur 14: De quala wordt veilig gesteld

geweest en is het door iedereen als een enorm leuke week
ervaren. De aangeleerde vaardigheden zijn waardevol en de
daaraan gerelateerde vormingsdoelen zijn goud waard.
Ook in niet-OVG omstandigheden zullen we hiervan de voordelen ervaren. Het in deze korte tijd behaalde hoge niveau
maakt mij als commandant trots.

Afsluitend
Ik ben mij er van bewust dat veel mensen vinden dat ik meer
zou moeten investeren in ‘blauw’ (verbindingen) dan ‘groen’
(militair) optreden. Vooropgesteld dat ik begrijp wat mensen
hiermee bedoelen, en er dit jaar óók veel meer in systeemkennis wordt geïnvesteerd, zie ik dit verschil tussen blauw en
groen niet zo.
De kerntaak van de verbindingsdienst is het ondersteunen van
de C2. Dit moeten we kunnen in een grootschalig manoeuvregevecht, dat deels in verstedelijkt gebied zal plaatsvinden.
Als wij in deze omstandigheden onszelf of onze systemen niet
veilig - en dus inzetbaar - op de juiste locatie kunnen krijgen en
in bedrijf stellen, is al onze systeemkennis niets meer waard.
Uiteindelijk kunnen civiele it-bedrijven de CIS waarschijnlijk
beter installeren en bedienen onder vredesomstandigheden
(en zelfs in crisisgebieden op beveiligde bases) dan dat wij
dat kunnen. Zij hebben veel hogere opleidingseisen voor hun
personeel en investeren alleen specifiek in systeemkennis. Wij
zijn echter de enigen die de CIS kan beveiligen, installeren en
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Figuur 15: Tijdens het opbouwen van de steekmast
wordt de groep onder vuur genomen

Figuur 16: Evaluatie

bedienen onder vijanddreiging en in primitieve omstandigheden. Dat is nu juist wat ons onderscheidt en geen it-ers, maar
verbindelaars van de Koninklijke Landmacht maakt.

