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within means and
capabilities
Majoor F.H. Peer, CLAS/OOCL/HQ/
SIE G6/CISOPN

Net als in 2016 en 2017 heeft de CIS-ketentraining in 2018, in
de vorm van de oefening Signal Challenge, plaatsgevonden.
De oefening was opnieuw vanuit CLAS (OSE) toegewezen
aan Commandant OOCL (OCE). Voor 2018 stond de oefening in het SJP gepland in de weken 49 en 50, hetgeen direct
een heel nieuw licht op deze oefening zou werpen. Niet alleen, dat de oefenperiode niet in de zomer gepland was,
maar ook het feit, dat de oefening Trident Juncture in Noorwegen, ongeveer gelijktijdig met de oefening Signal Challenge gepland was, zou deze oefening gaan beïnvloeden. Doordat de oefening in de winterperiode gepland was, was een
tent, waar we altijd gebruik van hadden gemaakt, geen optie
meer. Gebruik maken van harde infra was noodzakelijk.
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De oefening Trident Juncture zou effect hebben op beschikbaarheid van CIS-middelen in genoemde periode. Al snel werd
de conclusie getrokken dat Signal Challenge 2018 (SC18) in
Amersfoort bij de School Verbindingsdienst moest plaatsvinden, hier waren CIS-middelen en VBDD personeel al aanwezig. Daarnaast zijn er in de omgeving van de Bernhardkazerne
verschillende oefenterreinen beschikbaar. Met deze ideeën en
het feit dat de oefening meer gedragen moest gaan worden
dan in 2017 zijn we gestart met het beleggen van een brainstormsessie in Apeldoorn. Mijn idee was dat er meer aandacht
diende te komen voor andere onderwerpen dan TITAAN. De
G6n hebben deze handschoen opgepakt en ieder een onderwerp uit het domein van de Verbindingsdienst zich toegeëigend als eigenaar. Op deze manier ontstond een breed scala aan onderwerpen die in de oefening uitgebreid behandeld
zouden gaan worden.
Majoor Hoeks nam de taak van C2OST op zich, majoor Vennik
de taak van G6/S6/IV, majoor de Jong de taak van foxtrot,
majoor Wiedeman de taak van COMSPEC en kapitein Donders de taak van het organiseren van een seminar.
Al snel werd duidelijk dat het CISBn uit Eibergen in zijn geheel
gebonden zou zijn in Noorwegen. Hierdoor zouden zij niet in
staat zijn deel te nemen aan de oefening in Nederland. Nagenoeg hetzelfde was van toepassing op 101 CISBat uit Garderen. De Assured Availability, RACE 5 en 6 ten behoeve van het
CISBn, was gepland in Noorwegen ingezet te gaan worden;
dit in combinatie met andere opdrachten en de verminderde
vulling van personeel maakte dat 101 CISBat niet kon deelnemen aan de oefening. Daarnaast waren DGLC en het KCT niet
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in de gelegenheid om deel te nemen vanwege uiteenlopende
redenen. Maar wat bleef er dan nog over? Na inventarisatie
bleek er voldoende VBDD personeel bij de eenheden van de
brigades aanwezig te zijn. Daarnaast kon er ook op de SVBDD
personeel worden vrijgespeeld voor de oefening. Met deze
wetenschap in het achterhoofd zijn we van start gegaan en
hebben we het planningsproces doorlopen.
De school VBDD gaf aan te willen meewerken door personeel
en infra beschikbaar te stellen. Natuurlijk moesten ook andere
infrazaken worden vastgelegd. Bij het JIVC/SATS konden we
het gebruik van gebouw AC-10 vastleggen; dit leverde beschikbare leslokalen en het Battle Lab op. Infra waar we wel
wat mee konden. Daarnaast konden we de volledige twee weken ook gebruikmaken van het auditorium in geb. AC-11.
Gedurende de periode van voorbereidingen werd er gewerkt
aan de programma’s die de kennis moesten gaan verbreden
voor hun doelgroepen.
Het C2OST verdiepte zich in netwerken, glasvezelkabel, satellietcommunicatie en andere onderwerpen. Zij hadden de
mogelijkheid te putten uit ‘het grote boek’ met incidenten.
Deze incidenten werden tijdens de uitvoering opgespeeld.
G6/S6/IV had de kans aangegrepen om zijn doelgroep te
voorzien van vernieuwende informatie over IT/ICT en daarbij
vele sprekers uitgenodigd die zich in het vakgebied van de
G6/S6/IV bewegen.
Foxtrot, de vertegenwoordiger van het mobiele domein, had
een instructie in carrouselvorm georganiseerd. Hierbij werden
de foxtrots van de compagnieën uitgedaagd in FM/BMS,
ELIAS en andere onderwerpen.

o p e r at i o n e e l
De COMSPEC deelnemers werden geïnstrueerd over HF en PRC 117F/152
radio. Zowel theorie als praktijk.
In het seminarprogramma werden algemene onderwerpen behandeld. Deze
kolom week qua doelgroep af van de
andere vier kolommen. Waar de andere kolommen een specifieke doelgroep
hadden, richtten de seminars zich op de
totale deelnemerspopulatie van SC18.
In de voorbereidingen werd de organisatie regelmatig verrast. Zo werd als
donderslag bij heldere hemel de oefening door CLAS omgevormd naar een
seminar. Na rijp beraad is er voor gekozen om de oefening within means and
capabilities door te laten gaan. Dit heeft
wel tot enige verwarring geleid, maar
door snel te handelen kon de verwarring
worden weggenomen en kon de planning weer doorgaan.

De volgende verrassing werd gepresenteerd door Paresto op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Doordat op de
Bernhardkazerne de keuken verbouwd
werd waren zij niet in staat de 200 deelnemers in de voeding op te nemen. Dit
leidde ertoe dat na koortsachtig overleg
besloten werd het C2OST deel (80 deelnemers) van de oefening te verplaatsen
naar de Majoor Mulderkazerne te Stroe.

Legering, voeding en een oefenlocatie
in een loods werden ter plaatse met veel
medewerking van de FBD, Paresto en
DUO geregeld.
Maar de oefening zou toch in Amersfoort gehouden worden vanwege beschikbaarheid van materieel en personeel? Het personeel van de school was
gelukkig zo flexibel dat zij naar Stroe
gekomen zijn. Het materieel van de
school was niet meer benodigd aangezien de eenheden die deelnamen aan
het C2OST-onderwerp voldoende eigen
materieel mee brachten en daarmee
was dat probleem opgelost.

uitlezen om hoeveel mensen het ging.
Sterker nog, we waren in staat iedereen
persoonlijk een e-mail te sturen. Ook de
planning, wie in welk leslokaal was gepland voor lessen, stond er allemaal in
en was voor alle deelnemers zichtbaar.
Voor de organisatie was het een uitkomst, hoewel we ook moeten erkennen dat er daarmee wel vrijblijvendheid
is gecreëerd, waardoor deelnemers zelf
gingen bepalen wanneer ze aanwezig
waren.

In week 47 ging het C2Ost deel bij het
JIVC van start met primen en stagen.
Na aanvankelijk wat strubbelingen verliep dit gesmeerd en kon er ruim de
tijd genomen worden voor een goede
plaattest.

Het C2Ost startte met opbouw en daarna begon het opspelen van incidenten.
Het opspelen van incidenten heeft twee
weken (zonder tussenliggend weekend) geduurd en daarbij zijn weer veel
eenheden getraind. Hierbij hebben we
moeten constateren dat er voor een
volgende oefening Signal Challenge het
bijzonder nodig is om nieuwe incidenten
toe te voegen aan ‘het grote boek’.

We hebben bij de inschrijving gebruik
gemaakt van een speciaal voor de oefening Signal Challenge gecreëerde
samenwerkingsruimte op Sharepoint.
Door hiervan gebruik te maken hadden
we op ieder moment de beschikking
over de juiste getallen. Toen we onverwacht het C2Ost deel van de oefening
moesten verplaatsen naar Stroe konden
wij direct deze omgeving raadplegen en

Op 3 december startte de oefening op
de twee bekende locaties.

G6/S6/IV had voor de doelgroep een
programma geschreven waar op zeer
veel onderwerpen werd ingegaan. Zo
was er de workshop Security Awareness georganiseerd onder auspiciën
van de KPN. Er werd ingegaan op de
onderwerpen cyber, CCT200, HF, interoperabiliteit en EOV, maar er werd ook
gediscussieerd over het opmaken van
een bijlage Q bij een bevel en over het
HB S6. Daarnaast is er ingegaan op de
IV/CIS planner in theorie en praktijk.
Het foxtrot programma was opgezet in
carrouselvorm. Daarvoor waren diverse
voertuigen naar Amersfoort gekomen.
De foxtrots kregen instructie over FM/
BMS en over ELIAS. Het werd eerst in
theorie onderwezen en daarna in de
voertuigen in de praktijk beoefend.
Het COMSPEC programma was vergelijkbaar met dat van foxtrot, maar dan
toegespitst op de doelgroep. Er was
een stevig theoriedeel ingeruimd voor
de deelnemers waarbij ze goed moesten opletten want op donderdag was er
eeuwige roem te vergaren.
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De deelnemers werden in voertuigen op pad gestuurd door
heel Nederland om op diverse locaties in de verbinding te komen. Het koppel dat het vaakst in de verbinding zou komen,
had de eeuwige roem (en een prijs) vergaard. Dat ging zo fanatiek dat er zelfs in de file in de berm verbinding werd gemaakt.
Overigens ging dat in week 50 gewoon door met lessen over
de PRC 117F/152. Een zeer geslaagde opleiding.
Voor wat betreft het seminar hadden de G6n een shortlist
samengesteld van interessante onderwerpen. Belangrijk bij
deze samenstelling waren weegfactoren als actualiteit en
relevantie. Daarnaast is er rekening gehouden met vragen als
past de seminar bij de deelnemers qua interesse? Wat wordt
per seminar de take away voor de deelnemers?
Bij de daadwerkelijke invulling van de sprekers waren we zeer
afhankelijk van de wil en het initiatief van de aangeschrevenen.
Wie is er bereid, heeft tijd en beschikt over de juiste kennis per
geselecteerd onderwerp? Om vragen als deze te ondervangen
is aan o.a. de G6n en de school VBDD gevraagd om na te
denken over mogelijke sprekers die in het gevraagde profiel
passen.
Nadat er een shortlist van namen was opgesteld is er contact
gezocht met de benodigde sprekers. Een opvallende terugkerende zaak was het feit dat iedereen die benaderd werd
het belang van een ketentraining voor de Verbindingsdienst
inzag. Deze constatering sterkte de sprekers er in, om zelf
naar directe collega’s te zoeken wanneer zij zelf verhinderd
waren om een seminar te verzorgen. Mede door deze wil tot
slagen is er een lijst aan daadwerkelijke te geven seminars tot
stand gekomen. Zo werd het eerste seminar verzorgd door
kol Boom, CS 43X die een boeiende presentatie gaf over High
Tech International Combat Power. Het totaaloverzicht van de
gegeven seminars tijdens SC18 zag er als volgt uit:

Ten opzichte van 2017 was de opkomst verdubbeld. Ruim 200
deelnemers, hetgeen onder de gegeven omstandigheden een
goed gevoel gaf. De oefening was meer compleet. Meer diversiteit van onderwerpen en meer training. Ook voor 2019 staat
er weer een Signal Challenge gepland in week 49 en 50.
Aangezien deze oefening in de voorbereiding veel tijd gevraagd
heeft van alle betrokkenen, die zich daarbij actief hebben ingezet, wil ik hen daarvoor hartelijk danken. Er is op alle gebied in
ons Wapen van de Verbindingsdienst veel te doen. Er komen
mooie nieuwe projecten op ons af waarmee we een hele nieu-

• Het operationeel raamwerk

Kolonel Boom

43 Mechbrig

• GrIT

Kolonel van de Pol

KIXS

• C2Ostco

Kolonel Buskens

C2Ostco

• Interoperabiliteit

Overste van de Braak

FOXTROT

• Verbindingsdienst 2.0

Majoor van Dam- Vredenbregt

Staf CLAS

• FOXTROT

Majoor Meun

Directie Plannen

• 3D

Ritmeester Smits

LTC

• Space Weather

Kapitein van der Laan

CLSK/KMSL

• Electronic Warfare

Aoo de Jong & Sm Doelwijt

JISTARC/EOV

• LRC

Dhr. Jansen

SATS

Alle seminars zijn succesvol gehouden op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Sommige konden ook nog ingepland worden in het rooster van het C2Ost te Stroe. Het bedrijfsbureau
van SATS heeft er voor gezorgd dat de benodigdheden voor
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de seminars aanwezig waren in gebouw AC11. Via deze weg
nogmaals een woord van dank voor de ondersteuning en assistentie op facilitair- en technisch gebied. Daarnaast heeft de
toekomst van ons wapen, de VTO KMA–klas, een rol gespeeld
bij de seminars. Aan de vaandrigs was het de taak om de
sprekers aan te kondigen en bedanken. Ook aan jullie via deze
weg een woord van dank.
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we weg inslaan. Een uitdaging voor ons allemaal. Laten we
met zijn allen de schouders er onder zetten en ons voorbereiden op de toekomst. Al met al een oefening, die within means
and capabilities goed geslaagd is.

