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01-05-74
13.45 uur
VLK 539
VLK 540

01-05-74
zie toto'•

74

OMSCHRIJUING

Eerioht ia ontvan!en dat de volgende Liba~ezen op 03-0474 te Eeirouth met T&lse referenties Benelux-Til& trachtten te Terkrijgent
tlllt te MajdlayaJ
geb . . . te Baaba.
Betreffende diefstal van mijnen in de tijd van 8 tot 18
april 741 Er zijn uit een leger-munitie-opslagplaats in
het kanton Zurioh in Zwitserland de volgende mijnen gestolen•
••12 strooimijnen type 49kentekens 40T t/m 52TJ
--20 antitankmijnen type óO kentekens 83 t/m 62 P.RJ
••1b0 antipersoneelsmijnen type 59 kentekens 153-62 aet
springschroeven. De antitank- en strooimijnen zijn beiden
voorzien van een drukontsteking.
Zij zijn Terpakt in 8 kisten van 20 stuks. Do kisten sijn
donkergrijs geverfd met kenteken KMV 3~1, afm• 45x21x10cm.
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01-05-74

17.15 uur

De ~olgende leden van de terroristische organisatie "AL-SA'QA" souden sioh in de tweede week van april naar Lyon
begeven oa aldaar andere terroristen te ontaoeten en een
aánslag uit te voeren. (doel en tUd onbekend)•

TU 541
TLX 542

01-05-74
TLX 10
TLX 150

02-05-74
10.00 uur

en uitlevering vana
geb te Irbid, Jordanil•
ge
te Bagdad, Irakr
!egen desa personen ia arrestatiebevel nrtlllllt dd 14-127~ afgegeven door het gerechtshof te Rome
wegens het plegen
van een aanslag en het bezit van een bom, gepleegd op 16-0872 op een vliegtuig van El-Al. Betrokkenen waren reeds gesignaleerd als VLK 10 en VLK 150.
Zie mutatie 14 en 15 maart, betreftende poging tot kaping
KLM-vliegtuig. Ip-Beirouth heeft de volgende namen doorgegeven•

vg 543
TLX 544
TLI: 545

TLX 546
TLI: 547

TLI: 548
'

10-05-74
09.55 UU1'
TLK 549
VLK 550
TLX 54·,x
Dese d.zie.terrori•ten sija lid van het"Japa.nse Rode Leger 11
10-05-74

TLIC 551

Op 26-06-72 d4elie lp Wiesbaden mee dat er plannen souden ba~
staan een vliegtuig aet uitsluitend Duitse passagiers te kapen, aet de bedoeling de leden van de gearresteerde BaaderKeinhot-sroep vrU te krijgen. De VLK sou uitgevoerd worden
terrariet
uit Beirouth waartoe sou behoren•
en ~ Volgens Duit•• person~en sijn aana
ale TLK
signa~
geb ~ e Aoorat
reeds als TLK geeignaleerd)

10-05-74
TLK 290

geb te Beirouth,
opnieuw all VLK sal worden gesignaleerd op oude numaer 290.

BLAD:3
MAAND:Dl 74
DOSSIER

DATUM

vervolg
blad 2•

6.639/35

15-05-74
VLK 552

6.630/287

22-05-74
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Inmiddels is bekend geworden dat
nog steeds illegaal
Nederland komt. Het is gebleken dat hij meermalen reisen beeft gemaakt via Oostbloklanden. {een route die veel
or Arabische terroristen wordt gebruikt) het besluit om
weer in de lijst op te nemen is mede betnvloed door een
a n K a l l 9ericht dat Arabische terroristen tegenwoordig voor
smokkel van wapens en explosieven gebruik maken van da~oe ingerichte in West-Europa gestolen auto's die via Oostopese landen tussen het Midden-Oosten en West-Europa heen
weer reizen.
volgende persoon wordt ervan verdacht connecties te hebben
t órganisaties die vliegtuigkaping tot doel beeftr

tllllllt•

geb
Palestijn.
mede dat er een auto ontplofte voor
t gebouw van Iberi•• de Spaanse luchtvaartm~f later kwamen
ichten binnen van andere auto's met bommen in ~ruasel,
Luik en Antwerpen•
1) FIAT 127J kenteken ......... in Brussel ontploft, eigenaar
as "Holland-Rent-A-Ca~terdam. De huurder was genaamd
te Vindraaf verhuurder geeft
m, slank postuur, donkerav•~v·~~grs, donkerbruine ogen, spreekt
overhemd, geen stropdas.
in ~ aangetroffen aet explosieven
wonende te Aasterdam. Deed aangestolen nab~ sijn woning in de Jor~·
De auto is door de Belgische Rijkswacht onsohadelijk gedoor de wagen met behulp van een extra ontsteking te
aten exploderen.
'
) CITROEN 2CV, stond te Antwerpen voor Spaans gew. Eigenaar• in militaire dienst. Auto uitgeleend aan aaner. De laatste deed op 21-5-74 aangifte van diefstal van
auto. Eigenaar en aangever zijn waarach~nlijk te iOeder
rouw. Beschrijving explosievena achter in de auto lag een
tuk gordijnstof waaronder een gele plastic jerrycan s!ohtwas. Aan de stuurkolom werd een staafbatter~ aangetrotverwijdering van de gordijnstof bleken 2 jerrycans, elk van
liter in de auto te staan. E'n jerrycan was voor f gevuld
t benzine. Tevens werd een zelfgemaakte bom aangetroffen.
se bom bestond uit• een plastic zak met donkergrijze korels (verm magnesium) inhoud } l 4 kilo, via een gat in de
was een ontsteker aangebracht, bestaande uit ~en plastic
indervormig Toorwerp, aan beide zijden gesloten. Desa plas
ie buis bevatte twee foto-flitslampjes, verbonden d.m.v.een
leotrisobe draad aan weerszijden van de ontsteker met de voor
staafbatter~ en een wekker, waarmee de t~dsinstelling
ld werd. verder lagen nog 15 butaangasvullingen in de
~La~.~~L·ll~ke omgeving van de jerrycans. De bom-auto had volde t~dinstelling oa ± 6.30 op 22 mei moeten ontploffen,
is door verm. een !outt constructie van de wekker niet
gelxplodeerd.
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