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nuttig, nodig en
voor regelmatige
herhaling
vatbaar
Majoor Peter van de Waal en majoor
Ed Azimullah

Jarenlang stonden de oefeningen in het teken van het
uitvoeren van vredesmissies. Daardoor zijn vele vaardigheden bij het personeel verdwenen. Signal Challenge
stond in december 2019 dan ook onder andere in het
teken van de skills en drills met betrekking tot het inrijden en inrichten van een verbindingspost, reports en returns en het werken met een (zeer) beperkte bandbreedte.
Gedurende de tweede fase van Signal Challenge 2020,
eind januari, werd ook gefocust op Concept Development
& Experimentation (CD&E) van toekomstige systemen. Het
testen van een nieuw satellietcommunicatiesysteem en
IT-platform was het primaire doel.
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samenwerking met ‘Werken bij Defensie’, geïnteresseerde jongeren uit te
nodigen voor een VIP-programma. De
praktijk leert dat juist dergelijke initiatieven tot een opvallend hoog percentage
sollicitaties leidt.
Het Mediacentrum Defensie heeft
beeldmateriaal verzameld dat gebruikt
zal worden om een videoclip over het
belang van de verbindingsdienst voor
militaire operaties te produceren. En
last but not least kwam ook Minister

Signal Challenge is een jaarlijkse oefening van de ICT-keten van de landmacht. Het doel van deze training is
het verhogen van de kennis & kunde
op verbindingsgebied en de samenwerking met de verschillende eenheden.
De deelnemers van de 11 Luchtmobiele Brigade gebruikten de training om
zich voor te bereiden op de aanstaande Jungle Warfare Training, terwijl 102
EOV-Compagnie een checklist afwerkte op hun eigen vakgebied, peiling en
interceptie ter voorbereiding op uitzending naar Litouwen.
Daarnaast waren er deelnemers van
de 13e en 43e Brigade, het Bevoorradings- en Transportcommando, 400
Geneeskundig Bataljon, het Defensie
Grondgebonden Luchtverdedigingcommando, het Vuursteuncommando enzovoorts, die de gelegenheid aangrepen
om zaken te oefenen die tijdens het
leveren van verbindingsondersteuning
van andere oefeningen niet mogelijk is.
En als er dan toch veel verbindingspersoneel en materieel te velde is, dan
wordt ook alles uit de kast getrokken
om verschillende doelgroepen kennis
te laten maken met wat de verbindingsdienst te bieden heeft.
De vroege vogels onder ons hebben
wellicht het ontbijtprogramma ‘Wakker
Nederland’ gezien waarin maar liefst
viermaal een live-bijdrage van ver-

schillende collega’s uitgezonden werd.
Ook Eduard van Brakel, de editor van
‘Defensieplatform’ bezocht de oefening
voor een expert-briefing te velde van
kolonel Buskens en publiceerde vervolgens een uitgebreid verslag. Majoor
Mariska Kroon greep de kans om, in

van Defensie Ank Bijleveld op bezoek.
Signal Challenge was uiterst nuttig,
was hard nodig en roept om herhaling
om nog meer puntjes op de ‘i’ te zetten
en weer verworven vaardigheden vast
te houden.
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