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Verslag van de 17e vevgj.if^^van de Werkg-r&gp MIL GEO, gehoude
26 juni 1984 op de Scho.Slê p̂i"4ire Inliohtî g|;n Dienst te
Harderwijk. ' • • • -

Il-D

O
.-Sle Inl-D
É?d Meetdienst
gie G-2
Gnggp-TERDOC

goedgekeurd nadat
L:|afewij.zi|en in "1AGGP"

4P behoefte van de

ë&g. artillerie behoeft
d. Duidelijk wordt

vergader ing

„de KL bezig

h,ee"t de aanwezige

erin

1Lk

|^vïs'rreeds door

A0C, NTC

geeft eerr'kppte to'e".l±c'ht-%ng- op het feit dat het com-
mentaar van 1Lk. hierin.nóg ni<et is opgenomen, gestreefd

te dienen.
Correcties op de tekst zijn ontvangen van SMID Afd BIMA
1Lk; deze zullen worden vérwe'rkt in de volgende editie v
de inventarisatie.

Fiche "Beho.e.f.,te Mil Gep inlichtingen 1Lk".
1Lk zal dit fiche opnieuw' in beschouwing nemen en daarbi
de door GOC verstrekte gegevens1 meenemen, ook hier zal
ernaar gestreefd worden dit in de eerste week van sep '8
te voltooien.



Aktie

1Lk

LAS Inl-D

3

LAS INL-D

LAS Inl-D/1Lk

J
Allen

LAS Inl-D

LAS Inl-D

c. Toezenden Taak/functieanalyse TAP.
Gewijzigde versie nog niet ontvangen.
1Lk wordt verzocht de gewijzigde versie toe te zenden as
AOC, GOC Sie PI, NTC G2 en LAS Inl-D.

d. Voortgang studies 1Lk.
(1) Afgezien van problemen met de reader/printer van het

micro-fiche systeem zijn er geen bijzonderheden te
melden.
Dit punt zal als aktiepunt worden afgevoerd.

(2) Studie repro-capaciteit nog steeds in behandeling bi
LAS Org. LAS Inl-D bewaakt.

e. Terreinanalisten bij 1Lk.
(1) Nu de terreinanalist bij 101 Gnggp is ingestroomd er

de eerste ervaringen met deze functie zich voordoen,
zijn er niets dan goede resultaten te melden. De ter
reinanalist heeft een volledige dagtaak, waarbij nog
vermeld zij dat nog niet alle werkterreinen voor des
functie bij 101 Gnggp onderkend zijn.
Overigens is de functie terreinanalist nog niet in c
OTAS opgenomen. Wel is er aangevangen met het opste!
len van een functiebeschrijving.

(2) Het in de vorige vergadering voorgestelde om de ter-
reinanalist in te delen bij divisie-Xbrigadestaven
"heeft de aandacht" bij staf 1Lk.
SMID citeert de takenlijst van de terreinanalist en
constateert dat hierin een duidelijke oorlogstaak t<
vinden is.
LAS Inl-D checkt bij SOMOB of de mob-tap'n niet beti
ingezet kunnen worden (bijv. als toeg. G2 pers, mob
dan in de pot "algemeen".

f. Mil Geo organisatie-structuur; "voldoet deze?".
Na een korte discussie wórdt besloten mét de organisati
structuurherziening na september '84 aan te vangen.

g. Digitaliseren Topografische Informatie.
LAS Inl-D reikt ter vergadering een afschrift brief SHA
uit met betrekking tot genoemd onderwerp, (expl AOC wor
seperaat verzonden).
Een ieder wordt verzocht van het stuk kennis te nemen e
in de toekomst wanneer men hier mee te maken krijgt dit
de werkgroep kenbaar te maken.
LAS Inl-D zal LAS PL verzoeken dit stuk tevens bij SMID
aan te bieden.

h. Kaarthoekmeter/plaatsaanduider.
Las Inl-D zal met LAS PL contact opnemen over de verder
voortgang van de aanschaffing kaarthoekmeter.
Gestreefd wordt de kaarthoekmeter in het kaartcirouit t
verstrekken; eveneens opname in kaartverstrekkingsschaa

Inventarisatie van organen die ziah binnen de KL bezig houd
met militaire geografie en meteorologie.
Dit onderwerp is reeds behandeld onder pt 3.a. van dit ver-
slag.



5. Rondvraag.
a. Vermessungskarte HL.

Op verzoek van LAS Inl-D heeft AOC de behoeftestelling as
de Vermessungskarte voor het gebied NL kenbaar gemaakt.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal behoefte voorleggen aan LAS OPN en LAS PL.

(SMID Afd BIMA).
DPKL is inmiddels op de hoogte gebracht van dit probleem.

c. Gebruik luchtfoto's.
Het gebruik van luchtfoto's, gemaakt m.b.v. GPLV heli's,
binnen 1Lk is niet geheel duidelijk.

1Lk LAS INL-D stelt voor dat 1Lk een duidelijke procedure voo
het gebruik van luchtfoto's samenstelt.
Ten aanzien van classificatie van militair luchtfotomate-
riaal is een STANAG van kracht die ook door NL geratifi-
ceerd is.
Deze STANAG 3768 (PRI) blijkt niet voldoende bekendheid t
genieten.
Binnenkort wordt een gewijzigde versie verwacht.

LAS Inl-D Wanneer deze nieuwe versie ontvangen is zal LAS Inl-D dez
per brief introduceren bij de Sie's G2 en de ondercomman-
danten van de BLS.

d. Invoeren studierichting operatiën bij de KMA.
SMID heeft in de vorige vergadering meegedeeld dat plotse
ling haast wordt gemaakt met het invoeren van de studie-
richting operatiën bij de KMA.
Na onderling overleg wordt besloten dit onderwerp aan te
houden tot eind van het jaar, omdat er dan een vergaderin
hierover gehouden zal worden.

SMID SMID zal tegen die tijd de resultaten van deze vergaderin
melden aan de werkgroep.

e. Vermessungskarte BRD.
LAS Inl-D vraagt 1Lk de behoefte aan Vermessungkarte BRD,
waarop 1Lk zijn behoefte kenbaar maakt.

LAS Inl-̂ D LAS Inl-D zal zorg dragen voor de opname van deze behoeft
in Normap 80.
Kaarten zullen aangeschaft worden.

f. Kaarten benodigd voor divisies o.q. brigades.
LAS Inl-D vraagt 1Lk of de opgave "benodigde kaarten voor
divisie c.q. brigade" die is gevoegd in Normap 80 nog
steeds van kracht is.
1Lk geeft als antwoord dat deze gegevens nog steeds up to
date zijn.

LAS Inl-D LAS Inl-D zal Afcent t.b.v. opplan Crickflower informeren

g. Boekwerk "markante punten".
1Lk vraagt, op verzoek van de Sie Air Space Control, of e
een boekwerk bestaat m.b.t. vanuit de lucht herkenbare
punten in NL. (z.g. "markante punten")

1Lk r v e r l e S wordt besloten dat 1Lk Hfd Sie ASC
in contact zal brengen met LAS Inl-D.



Allen

SMID

h. Kaart Infanterie Schietkamp (serie M 835 blad Harskamp).
Bij 1Lk bestaat de behoefte aan de kaart van het ISK de
Harskamp zoals deze voorkomt in VS 7-600 (7e druk).
Besloten wordt om voorbeelden van nieuw in te voeren
(speciale) kaarttypen voortaan ter vergadering aan de
werkgroep te tonen.

i. Lijst van scripties gemaakt door cursisten op de SMID.
SMID wordt verzocht een lijst van scripties, welke door
cursisten op de SMID zijn gemaakt, uit te geven.
SMID zegt toe deze lijst aan de leden toe te zenden en
Terdoc in het bezit te stellen van kopieën van de tot nu
toe gemaakte scripties (indien de wens daartoe te kennen
gegeven wordt).

Vaststellen datum en plaats volgende vergadering;
Besloten wordt de 186 vergadering van de werkgroep Mil Geo o;
7 september 1984 bij 1Lk te Apeldoorn te houden.
Aanvang 10.00U.

Sluiting.
Omstreeks 14.30U sluit de wnd Vz, onder dankzegging voor ie-
ders bijdrage, de vergadering.



Agenda voor de 186 vergadering van de werkgroep MilGeo welke
7 september 1984 op de SMID te Apeldoorn gehouden zal worden.

1. Opening.

2. Goedkeuren notulen 17e vergadering.

3. Voortgang aktiepunten.

4. Rondvraag.

5. Sluiting.


