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social & intercom
Fotografie kap b.d. Harrie Meijers

Dinsdag 7 september kon, voor het eerst sinds lange tijd,
weer een bijeenkomst voor onze leden worden georganiseerd.
Lkol Paul Kerkhoffs had ruim 100 aanmeldingen voor de
social ontvangen en in de Reehorst in Ede verzamelden zich
deze avond dan ook veel leden, al of niet met partner, en
VOV relaties uit de defensie-industrie.
Na een welkom door kol Arjen Straver nam lkol Edwin Saiboo
het woord om de winnaars bekend te maken van de Intercom
Awards voor de beste artikelen in Intercom over de jaren 2019
en 2020. De hoofdredactie van Intercom deelt tweejaarlijks
een bijzondere award uit aan een persoon die een bijzonder
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artikel heeft geschreven of zich bijzonder inzet voor Intercom;
deze award is uitgereikt aan maj Richard Schrijer voor de
unieke en treffende cartoons die hij al acht jaar weet te maken.
Ongebruikelijk en verrassend was de zesde award voor de
scheidend hoofdredacteur lkol Edwin Saiboo. Deze award is
hem toegekend door het bestuur van de VOV voor zijn vele
jaren inzet en betrokkenheid bij Intercom en in het bijzonder
voor zijn prikkelend redactioneel in ons magazine.
Een smaakvol en gevarieerd lopend buffet, gevulde glazen
en natuurlijk het ontmoeten maakten de avond als vanouds
succesvol.
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De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst kent in de categorie
h i sto r i e - t r a d i t i e

historie en traditie verbindingsdienst
de INTERCOM 2019-2020 Award toe
aan kolonel b.d. Frank Peersman voor
het artikel ‘Onderzoek Gevallenen Verbindingsdienst’.
De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
In het artikel ‘Onderzoek Gevallenen
Verbindingsdienst’ doet de auteur een
poging om gezichten en achtergronden
bij de namen op het Leeuwmonument
te achterhalen.
Op uiterst onderhoudende en leesbare
wijze geeft de auteur inzicht in de ma-

nier waarop hij zijn historische bronnenonderzoek heeft uitgevoerd en schetst
hij de verantwoording die hij heeft afgelegd over de uitkomsten daarvan.
Het uiteindelijke resultaat voldoet aan
juistheid en compleetheid, bevestigt en
voegt toe en corrigeert waar nodig.
Frank heeft een historische verdiepingsslag van de tot nu toe onbekende historie van de Verbindingsdienst toegevoegd met zijn onderzoek ‘Gevallenen
van de Verbindingsdienst -

onderzoek
gevallenen
verbindingsdienst
F.F.M. (Frank) Peersman, kolonel van
de Verbindingsdienst b.d.

De laatste jaren komt er gelukkig steeds meer aandacht
en zorg voor veteranen; dit is ingegeven door de vele
missies die de Koninklijke Landmacht de laatste decennia heeft uitgevoerd, maar de aandacht gaat terecht ook
naar de oude veteranen van bijvoorbeeld de Tweede
Wereldoorlog of de Korea oorlog. Dit was mede een
reden voor de regimentscommandant om meer aandacht te geven aan de gevallenen op ons monument door
ze een gezicht te geven. Deze gevallenen zijn immers
veteranen die het ultieme offer hebben gegeven. Het
geven van een gezicht kan letterlijk, bijvoorbeeld door
een foto, en/of figuurlijk, door een beschrijving wie hij
was, waar hij vandaan kwam, enz. De regimentscommandant heeft mij gevraagd om in overleg met de
Historische Collectie dit onderzoek op te pakken.

Dat zij niet worden vergeten.’
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verbindingsdienst techniek en internationale samenwerking
de INTERCOM 2019-2020 Award toe
aan kolonel Rob Miedema, programmaleider FOXTROT en TEN voor de artikelenreeks ‘SITREP FOXTROT en TEN’

In 2018 zijn Rob Miedema en zijn
team begonnen met het periodiek publiceren van artikelen over het programma FOXTROT en later ook over TEN.

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
Samenwerking met partners, zowel militair als civiel, is vandaag de dag belangrijker dan ooit.

Dat heeft tot nu toe acht lezenswaardige en actuele publicaties opgeleverd
die een beeld schetsen van het baanbrekende karakter van deze programma’s in de voorhoede van met name
Duits-Nederlandse samenwerking.

Naast operationele en tactische processen die op elkaar afgestemd moeten zijn, is de rol van een interoperabele
Command & Control ondersteuning van
essentieel belang geworden voor het
onderling uitwisselen van C2-gegevens.

Hiermee is een unieke
voor gedeeld begrip en
wordt inzicht gegeven
weerbarstige wereld van
samenwerking.

basis gelegd
draagvlak en
in de soms
internationale

o p e r at i o n e e l

Kol Rob Miedema, programmamanager TEN

Het programma FOXTROT is door de projectleider en zijn
team uitgebreid beschreven in Intercom. Het eerste artikel
(FOXTROT: de vernieuwing van de IT-infrastructuur voor
het mobiele optreden) verscheen in het najaar van 2017
(Intercom 46.3). Vorig jaar (2018, nrs. 47.2 en 47.3) en dit
jaar (nr. 48.1) zijn zogenaamde Sitreps gepubliceerd, waarmee steeds de stand van zaken bij FOXTROT werd weergegeven. Het programma is inmiddels stevig gepositioneerd
en krijgt naar verwachting vaart, nu de samenwerking met
het Duitse programma D-LBO (Digitization – Land Based
Operations) formeel is beklonken.
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NetApp HCI. Ready for Next.
Enterprise-Scale Hyper Converged Infrastructure.

De Vereniging van Officieren van de Verbindingsdienst kent in de categorie

verbindingsdienst operationeel
uwtedata
de INTERCOM 2019 2020 Award toe
tuur metGebruik
naam en toenaam
benoeaan de heer Jacques Wetzels, Chief
men, staat deals
auteur
stil
bij
een
mogelijk
defensie
NetApp HCI. Ready for Next.
Deliver your applications with confidence
13459 NA HCI RSAWEB Cloud Magazine June17_A4_AD_HR.pdf

C

M

CM

CY

Data Officer, Directie CIO, voor het artikel ‘Defensie Data Science – De oorlog
van de toekomst draait om Data’.

De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
In het artikel ‘Defensie Data Science –
De oorlog van de toekomst draait om
Data’ schetst de auteur op zeer leesbare en toegankelijke manier waarom
data in een conflict relevant is en geeft
hij aan waarom de partij die dat het
beste beheerst een beslissend voordeel
heeft. Zonder de specifieke defensiecul-
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draait om data
J.C. (Jacques) Wetzels MBA, Chief Data
Officer, BS, Directie CIO
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Uw data is de grootste troef die u tegen uw concurrenten kunt uitspelen. Hoog tijd dus om uw data
doeltreffend te gelde te maken. En om blokkades weg
te nemen zodat u uw data waar u maar wilt kunt opslaan. Zo ziet een echte Data Fabric eruit.
De oplossing is duidelijk. Laat data een centrale rol
spelen in uw bedrijfsvoering. Vereenvoudig de manier
waarop u uw data gebruikt en verbeter de integratie in
de omgeving van uw keuze, zoals hybrid of multi-cloud.

Met NetApp HCI, waar storage- en computerresources
onafhankelijk van elkaar worden geschaald, hoeven
clusters minder overbodige resources te bevatten en
profiteert u van sublieme performance van uw storageresources. Dankzij NetApp HCI neemt uw Total Cost
of Ownership (TCO) af als gevolg van lagere operationele kosten en kapitaalinvesteringen op basis van

gerichte consolidatie van datacenters, infrastructuur,
applicaties en resources.
Het resultaat is een TCO die 24% tot 59% lager ligt dan
die van andere grote HCI-leveranciers.
NetApp is als enige in staat alles te leveren wat u nodig
hebt om uw eigen Data Fabric op te zetten. Met elke
public cloud, voor elke hybride multi-cloud en in uw
eigen datacenter. We bieden een volledig scala van
dataservices die het beheer van applicaties en data,
zowel in de cloud als in lokale omgevingen, vereenvoudigen om uw digitale transformatie te versnellen.

Als je door een traditionele bril naar krijgsmachten kijkt,
dan gaat het over manschappen en wapensystemen,
mens en staal, in een competitie tussen staten. Wie
vroeger het meeste staal had, kon (kort door de bocht)
rekenen op een overwinning. De moderne krijgsmacht is
duidelijk anders. Staal wordt ingezet in kleine hoeveelheden, maar het betreft slim staal in combinatie met
slimme mensen. Slimme wapensystemen draaien op
data. Wie de meeste data heeft, heeft een enorme
voorsprong. Data (de grondstof voor informatie), worden
door wapensystemen razendsnel verzameld en verwerkt
met data-technologie. De resultaten maken de commandant en de eenheden proactief en wendbaar. Data
en moderne technologie zijn voor een moderne krijgsmacht onmisbaar. Op termijn is er zonder data-technologie geen inzet meer mogelijk.

Samen met onze partners stellen we wereldwijd opererende organisaties in staat om het volledige potentieel van hun data te benutten, zodat meer innovatie
mogelijk is en operationele activiteiten worden geoptimaliseerd.

Kijk voor meer informatie op: www.netapp.com/nl of op #DataDriven
Of neem contact op met Dyon Dohmen | Senior Account Executive
Tel: 0646 334 048 | Email: dyon.dohmen@netapp.com
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d e f e n s i e - i n d u st r i e

verbindingsdienst defensie-industrie
de INTERCOM 2019-2020 Award toe
aan Léon-Marc Roefs, Account Manager Government & Defence, NETWORK
INNOVATIONS voor het artikel ‘Network
Innovations Missie-Kritische Innovatie’
in Intercom 48.2 2019.
De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
In het artikel ‘Network Innovations Missie-Kritische Innovatie’ geeft deze belangrijke industriepartner van de Verbindingsdienst op aansprekende wijze
weer op welke manier zij als internationale organisatie hun expertise inzetten.
Teamgeest, interesse in het vakgebied
en een open oor voor de uitdagingen
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van de Verbindingsdienst vormen de
rode draad in een kort en beloftevol
artikel. Op subtiele wijze worden medewerkers, met naam en toenaam, in relatie tot hun specifieke ervaring rond missie kritische communicatie genoemd.
Een redactionele opzet waarbij een industriepartner een ‘gezicht’ krijgt, een
gezicht waarbij wederzijds Vertrouwen
een basis is en dit Vertrouwen met een
grote V wordt geschreven.
Het artikel onderschrijft en benadrukt
het ‘levensbelang’ van de apparatuur
welke wordt geleverd. Binnen het Network Innovations team functioneert
Léon-Mark Roefs, met zijn kennis en

NETWORK INNOVATIONS IS EEN BEDRIJF DAT ZICH BEZIGHOUDT MET MISSIE-KRITISCHE
COMMUNICATIE; OF HET NU GAAT OM OVERHEDEN, DEFENSIE, MEDIA OF HUMAN WELFARE,
DE VERBINDINGEN MOETEN ALTIJD EN OVERAL WERKEN. NETWORK INNOVATIONS HEEFT
ZICHZELF DE OPDRACHT GEGEVEN OM DIT VOOR HAAR KLANTEN TE REALISEREN.
Het Europese hoofdkantoor van Network Innovations in Eersel
(Noord-Brabant) maakt deel uit van het Canadese moederbedrijf, met wereldwijd rond de 220 medewerkers in dienst. Het
grote voordeel voor de klanten is dat de werknemers in Nederland ‘lokaal’ kunnen opereren, maar ook terug kunnen vallen
op wereldwijde expertise op het gebied van communicatie.
Hiervoor heeft Network Innovations over de hele wereld engineers in dienst die bij kunnen springen als dat nodig is. Vanuit
Nederland kan op deze manier snel geschakeld worden met
leveranciers, zusterbedrijven en klanten over de hele wereld.
Dit maakt Network Innovations uniek in haar soort.
De teams in Eersel zorgen ervoor dat de behoefte van de klant
vertaald wordt naar een passende oplossing. Het Government
& Defence team, het is immers een internationale onderneming, bestaat uit een aantal gedreven personen die met veel
passie dagelijks hun werk doen. Volgens General Manager
Ronald Valkenburg is dat ook een belangrijke voorwaarde om
bij het team aan te kunnen sluiten.
“Teamgeest, interesse in het vak en luisteren naar de klant”,
volgens Valkenburg is dit waar het om draait in Eersel. Sales
Manager Inge Broods sluit zich aan bij Ronald en voegt daar
nog aan toe: “en je moet altijd doen wat je belooft”.
Adri Van der Mast neemt de technische zaken voor zijn rekening en kent, met 26 jaar satcom ervaring, het klappen van
de zweep. “Defensie is een speciale klant met zeer specifieke
toepassingen en dus ook specifieke wensen”, aldus Van der
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Mast. Volgens hem moet bij het ontwerp en de keuze van apparatuur al goed nagedacht worden over de inzet. De oplossingen zijn dan ook vaak niet standaard, maar tegelijkertijd is
het niet vanzelfsprekend dat alles ‘militair’ moet zijn. Uiteraard
zijn er systemen die in barre omstandigheden moeten kunnen
werken, maar dit is niet altijd nodig. Zo is het plaatsen van een
satellietontvangststation op Nederlandse bodem anders dan
het opzetten van een tijdelijk satellietsysteem door mensen die
eigenlijk getraind zijn voor heel andere taken.
Adri snapt als geen ander hoe belangrijk het is dat een communicatiesysteem altijd werkt; hier gaat vaak belangrijke en
cruciale data overheen. Daarnaast wordt satellietcommunicatie vaak als laatste redmiddel gebruikt. Wanneer de vrouw of
man in het veld nergens meer mee kan communiceren moet
die kunnen terugvallen op satellietcommunicatie.
Projectleider Thorwald van de Ven is de olie in de machine,
hij zorgt dat de processen lopen zoals deze gepland zijn.
Dagelijks heeft hij contact met defensie, collega’s en leveranciers. De uitdagingen die hij hierbij tegenkomt zijn zeer divers.
Van het uitzoeken van levertijden tot het plannen van de uitrol
van een compleet systeem; Thorwald weet als geen ander hoe
hij met dit bijltje moet hakken.
Binnen het defensieteam van Network Innovations is er ook
ruimte voor een ‘jonge hond’. Ronald van Eerdewijk heeft zich
in april aangesloten bij het team. Vanuit zijn binnendienst-
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ervaring in technische sales, als de
spin in het Militaire web van de Verbindingsdienst.
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redactie
de INTERCOM 2019-2020 Redactie
Award toe aan majoor Richard Schrijer.
De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
Richard Schrijer maakt sinds 2014 deel
uit van de redactie van Intercom. Betrokken en kritisch.
Op geheel eigen wijze is hij in de rol
van cartoonist van Intercom in de voetsporen getreden van de alom bekende
heer Wim Rietkerk, wiens cartoons tot
op de dag van vandaag tot de verbeelding spreken. Inmiddels is Richard al
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Tac4G – Broadband communication
for tactical forces, offering complete
situational awareness

acht jaar de cartoonist van Intercom
en alleen al in de afgelopen twee jaar
was hij goed voor 27 cartoons, in zes
verschillende Intercoms en bij meer dan
twintig artikelen.
Met zijn unieke stijl, weet hij op treffende
wijze cartoons te maken die aansluiten
bij specifieke onderwerpen en die passen bij de tijdsgeest. Het blijft verbluffend om elke keer weer nieuwe elementen in de cartoons te ontdekken, ook
al heb je de cartoons al eerder gezien.
Intercom zonder cartoons van Richard
zijn niet compleet.

Maj John van de Wijngaard, H-S6 DGLC

• Based on LTE, 4G cellular technology, adapted to military applications
• Operates on the move and on the halt.

• Various platforms supported – vehicular, aerial (drones and UAV) and manpack tactical cells
• Enables military IoT – connecting users, sensors and weapon systems
• Immune and cyber secured

• Interoperates with the legacy communication systems for gradual migration

Het Defensie Grondgebonden LuchtverdedigingsCommando (DGLC) werd nog niet besproken in Intercom.
Via deze weg wil ik u graag in de keuken laten kijken
van deze joint organisatie, in het bijzonder het CIS-deel.
Ik zal ook de Command en Control (C2) ondersteunende
systemen t.b.v. de verschillende wapensystemen in gebruik bij DGLC bespreken.

• Enables the Network Centric Warfare

IAI-ELTA

DG Systems

Email - gsepton@elta.co.il

Tel - +31 611 190019

Website - www.iai.co.il/17887-en/

Email - luciendegroot@dgsystems.nl

Groups_ELTA.aspx

Website - www.dgsystems.nl

INT_Adv_Elta-DG_Opmaak_01.indd 1
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redactie
de INTERCOM 2019-2020 Award toe
aan luitenant-kolonel Edwin Saiboo.
De toekenning van de prijs geschiedt met de volgende motivering:
De pagina’s van de pen van de hoofdredacteur Intercom kenmerken zich
steeds door een perfecte samenvatting
van de Intercom-hoofdthema’s.
Zonder ook maar één sprietje van het
vaktechnisch inhoudelijke gras voor de
voeten van de auteurs weg te maaien, is het REDACTIONEEL telkens een
nieuwsgierigmakende ‘opmaat’ naar de
redactionele artikelen. Hierbij schuwt
Edwin niet zijn persoonlijk visie te accentueren rond actuele onderwerpen.

Zowel de teamleden van de Intercomredactie als ook de externe gastauteurs
Charge!
worden voor hun bijdragenCavalry
op passenSabre Sale
Internationale sabels in
de wijze bedankt en zo geïnspireerd
tot
Nederlandse dienst
1807-1840
een mogelijk volgend artikel.
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VEILING

21 april 2020 | Online

Lkol Edwin Saiboo, hoofdredacteur

KIJKDAGEN

De immer zo pakkende quotes en kopjes in het REDACTIONEEL prikkelen
tot snel lezen door de harde kern VOVleden, de burelen van de brigadestaven, kenniscentra en de Bestuurstaf.
Zij kunnen en mogen niets missen uit de
Intercom.
De REDACTIONEEL-auteur Edwin Saiboo – in zijn rol als hoofdredacteur – kan
dan ook worden gezien als een richtingbepalend boegbeeld van Intercom.
17 & 20 april 2020
10.00 - 16.00 uur
18 & 19 april 2020
12.00 - 16.00 uur

Voor meer informatie en
de online catalogus
info@venduehuis.com
+31 (0)70 -365 88 57
www.venduehuis.com
Venduehuis Den Haag
Nobelstraat 5
2513 BC Den Haag

De corona pandemie heeft invloed op alles, ook op
Intercom. Voor u ligt een Intercom met een minimaal
aantal advertenties, een Intercom waar dus geld
bij moet. Geen ALV van de VOV in april, geen voorjaarsymposium, geen thema Intercom. Bijzondere
tijden.
De VOV heeft een financiële buffer opgebouwd voor
dit soort calamiteiten. Waarom dan toch een Intercom zult u zich afvragen. Deze Intercom bevat veel
onderwerpen en verslagen van activiteiten waarbij het
een jaar jonge C2OstCo nauw betrokken is of zelfs
de leiding heeft. Het C2OstCo timmert aan de weg
en verdient onze steun. Daarom ook, en juist nu, een
Intercom.

FOXTROT / TEN

Het FOXTROT / TEN programma is ‘anders’. Hoe ‘anders’ dat kunt u zelf bepalen aan de hand van een
tweetal artikelen uit de koker van dit creatieve en innovatieve programma, dat de operationele internationale
community naar een hoger niveau gaat brengen.

Graag herhaal ik dan ook wat ik eerder ook heb opgeschreven. Zonder FOXTROT / TEN zijn we gedoemd
tot ‘eeuwige ellende’ is mijn overtuiging (vrij naar de
‘Gok van Pascal’).

DEZE INTERCOM

In deze Intercom naast ruime aandacht voor het
C2OstCo ook speciale aandacht voor een nieuwe
versie van TITAAN. In gebruik bij natuurlijk het C2OstCo en ook bij 1GNC, dat zich voorbereidt op het
vervullen van de rol van Joint Task Force HQ Land for
minor operations in 2021.
In een rap tempo produceert het Kenniscentrum C2
Ost Land kennisproducten zoals handboeken, maar
ook artikelen. In deze Intercom het artikel Defensie
Vervanging Operationele Wielvoertuigen en C4I, een
informatief artikel van het KC C2 Ost Land.
Leading by reading.
Ik wens u veel en ontspannend leesplezier toe.

intercom | jaargang 49 | 1

intercom | jaargang 50 | 3

5

21

