GEHEIM
KLU- bijdrage CVin dd 20 okt.1973

;

Sinai-front
!ƒ
Isr. vliegactiviteiten concentreren zich op strijd aan beide
zijden van het Suez kanaal. Het betreft hier steun aan de grnnd-

•

strijdkraohten en het neerschieten van Bg vtgn die aanvallen op
het Isr. bruggehoofd en de Isr. bruggen over het Suez kanaal uitvoeren.

;:

Bij de Eg. vltgn. zouden Mirages zijn. Volgens persbericten maakt isr. bij
de bevoorading van haar strijdkr. op de westoever gebruik van twee vliegvelden:.
2.

De effectiviteit van de Eg. SAM- gordel schijnt ats gevolg van de

Isr. Grond/ luchtacties en mogelijk wegens gebrekkige bevoorrading,
ernstig te zijn aangetast.
/y**^i^ts?'2&\s
3. De Isr. Fouga-Mycrore Combat- trainers zijn thans weer gevechtsgereed: zij zouden speciaal (evenals in de é - daagse oorlog) worden
ingezet voor het aanvallen van tanks)
Syrie^ front
4.

De geringe activiteit van de Syr. Isk wordt toegeschreven aan het

gebrek aan piloten dat zich na twee weken strijd begint te openbaren.
De voortgaande vltg. leveranties van de S.U. zouden dan ook weinig
effect sortenen» In Irak zouden sedert 6 okt 150 vltgn. van het type
Mig 19, 21 en Su-7 zijn aangekomen ,waarvan er 30 naar Syrië zijn
doorgevlogen.

5.

Syr. autoriteiten zouden bij hun Hussische advéseurs geklaagd hebben

over de ondeugdelijkheid van de schietstoelen van de Fishbeds. Piloten
die uit hun j^oestel moesten springen hebben ernstige rygkloiohton.

6„

Gemeld wordt dat Iran bepaalde overvluchten van Aeroflot naar het

M.O. gedoogt. Ook zouden aan Saoedi- Arabie jachtvltgn. zijn afgestean
ter vervanging van verliezen.
7.

In het kader van de Euss. luchtbrug naar het M.O. zouden t/m

18 okt. 513 vluchten zijn gemaakt, waarbij 10,425 "ton vracht werd vervoerd
8.

Yan de Oost-Duitse basis Marxwalde landden op 19 okt. 6 An- 12 die

in de namiddag naar Budapest vertrokken. Budapest/ Tokol is een tussenlandingsplaats voor de vluvhten op het M.O.
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