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te voegen aan het referendum dat op
15 en 16 mei is gehouden over de
vraag of de "Republika Srpska" zelfstandig moest blijven en of het zich
mocht aansluiten bij de republiek
Servië van Klein-Joegoslavië en de
republiek Krajina, de Kroaats Servische republiek in Kroatië. Dit referendum
dat
werd
aangenomen
met
twaalf onthoudingen en slechts twee
stemmen tegen werd door de wereld
algemeen gezien als een afwijzing
van het Vance/Owen plan.

SCOOP

De oplettende lezer zal het reeds
zijn opgevallen dat de naam INTELLSCOOP is gewijzigd in INFO-SCOOP. De
reden hiervoor is gelegen in het
feit dat het hier niet gaat om het
verspreiden van inlichtingen maar
dat slechts informatie wordt verstrekt.
Wellicht
ten overvloede wordt er
nogmaals op gewezen dat alle informatie in deze publikatie afkomstig
is uit open bronnen zoals kranten,
weekbladen en vakbladen. Door de
schrijvers wordt keer op keer getracht om uit deze bronnen een verhaal samen te stellen met een zodanige waarde dat het voor u, als ïnlichtingenpersoneel,
goed
te gebruiken is voor de algemene beeldvorming.

De wereld was er vanuit gegaan dat
het parlement het V/0 plan zou accepteren, al was het maar vanwege de
enorme druk die op de Bosnische Serven werd uitgeoefend:
1.
Dreiging met beperkt militair
ingrijpen door de internationale gemeenschap.
2.
De druk van de Serven in de
Republiek Servië op de Bosnische Serven om het plan te accepteren.
President Milosevic van de republiek
Servië was zelfs persoonlijk aanwezig op de parlementszitting om de
Bosnische Serven te overtuigen van
de noodzaak om het plan te accepteren. De Serven hadden in zijn visie
alles bereikt wat zij konden bereiken en nu niet accepteren betekende
slechts enorme druk op alle Serven
en een voortzetting van het embargo
van de wereld tegen Klein-Joegoslavië waarvan de Republiek Servië samen met Montenegro deel uit maakt.

Joegoslavië
dd 180593

Politieke
Reacties oji het afwijzen van het
Het
Bosnische-Servische
parlement
van de "Republika Srpska", de zelf
uitgeroepen zelfstandige
republiek
van de Bosnische Serven in BosniëHercegovina, moest op 5 mei beslissen of zij het Vance/Owen (V/0) plan
goedkeurde. Hiertoe kon het niet besluiten en het voerde een afleidingsmanoeuvre uit: In plaats van ja
of nee tegen het plan te zeggen legde zij de beslissing over het goedof afkeuren neer bij de bevolking.
Het parlement besloot deze vraag toe
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Met de verkapte afwijzing van het
V/0 plan door de Bosnische Serven
had de internationale
gemeenschap
een moeilijk dilemma. De dreiging
met beperkt militair ingrijpen had
blijkbaar niet gewerkt en het dreigement daadwerkelijk
uitvoeren is
een optie die West-Europa niet ziet
zitten vanwege het gevaar voor de al
aanwezige troepen. Wat nu te doen?
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De Veiligheidsraad besloot pal na
het besluit van het parlement zes
'safe-havens' in te richten: Gorazde, Zepa en Srebrenica in oostBosnië, Tuzla in noord-oost Bosnië,
Bihac in west-Bosnië en Sarajevo.
Dit was een voortzetting van wat
door de omstandigheden was bereikt
in Srebrenica. Een situatie waarbij
Moslims zodanig in het nauw zitten
dat zij besluiten tot een wapenstilstand onder toezicht van de UN, om
vervolgens hun wapens in te leveren
teneinde het gebied te demilitariseren en er UN-troepen te stationeren
om het gebied te beschermen.
De EG en de VS hadden min of meer al
plannen gemaakt om het V/0 plan uit
te voeren en een troepenmacht voor
de uitvoering van het plan op de
been te brengen. De VS zouden 2025.000 man aan troepen moeten leveren,
Engeland en Frankrijk ieder
10.000 man. Deze plannen vielen na
de afwijzing van het V/0' plan in het
water.
De EG kwam op 10 mei bijeen en kwam
niet verder dan de uitspraak dat men
in principe "alle mogelijkheden"
open hield, maar dat men militair
ingrijpen afwees en ervan uit ging
dat het V/0 plan doorgang zou vinden. Daarmee trachtte men de houding
van de Bosnische Serven te negeren.
Hoe de VS dan in dat plaatje passen
is vooralsnog onduidelijk. Zij weigeren immers om troepen te leveren
voor een plan waarmee niet alle
strijdende partijen akkoord gaan.
Verder besloten zij om 200-330 waarnemers aan de grens net Servië en
Bosnië te posteren om toe te zien op
de boycot tegen de Bosnische Serven
door de Serven in de republiek Servië. Deze boycot tegen de Bosnische
Serven is het resultaat van het negeren van de wil van Milosevic. Een
maatregel die door de Bosnische Serven pijnlijk gevoeld wordt. Hiermee
ontstaat de tegenstrijdige situatie
dat de man die eigenlijk verantwoordelijk kan worden gesteld voor het
ontketenen van de hele oorlog in
Joegoslavië nu weer de sleutel in
handen heeft om die oorlog te laten
stoppen.
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IGlosevic

Milosevic kwam in 1987 aan de macht
in Servië, toen nog een deelrepubliek van de federatie Joegoslavië.
Hij voerde een propagandacampagne
waarin hij de Serven vertelde dat
zij achtergesteld werden binnen de
federatie en dat gezien de grootte
van hun volk zij recht hadden op
meer grondgebied. Hij vertelde hen
dat de Serven in Kosovo, Bosnië en
Kroatië achtergesteld en bedreigd
werden en dat in Kosovo zelfs genocide werd gepleegd op de Serven aldaar. Daarmee zweepte hij de nationalistische gevoelens van de Serven
op en creëerde de omstandigheden
waarin een burgeroorlog mogelijk
werd. Via radio en TV werden de Serven geïndoctrineerd met de propaganda machine van Milosevic.
Nu denkt Milosevic het maximale uit
de chaotische situatie bereikt te
hebben en moet een periode van oorlog worden afgesloten. De Bosnische
Serven zijn echter hun eigen doelstellingen gaan nastreven en Milosevic heeft hen niet meer onder controle zoals hij wel de Serven in
Kroatië kan controleren. Daar wenste
hij na de oorlog van juli 1991 tot
januari 1992 een wapenstilstand. De
leider van de Kroaatse Serven, Babic, wilde dat niet. Hij werd toen
vervangen door Goran Hadzic die beter aan de leiband van Milosevic
liep. Deze ging wel akkoord met een
wapenstilstand en de daaropvolgende
stationering van UN-troepen in de
door de Serven op Kroaten veroverde
gebieden in Kroatië.
Toen de Bosnische Serven de wens van
Milosevic negeerde om het plan te
accepteren kwam de 'toorn' van Milosevic met alle heftigheid over hen.
Hij kondigde een boycot tegen de
Bosnische Serven af, die voor hun
bevoorrading
volledig
afhankelijk
zijn van de republiek Servië. Leiders van de Bosnische Serven werden
aan de grens tegengehouden en kwamen
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Servië niet meer in. Hieronder ook
Biljana Plavsic, vice-president van
de Bosnische Serven, die haar bereidheid om de wereld te weerstaan
en om te vechten illustreerde met de
volgende uitspraak: "Er zijn 12 miljoen Serven. Je kunt er 6 miljoen
doden maar dan zijn er nog 6 miljoen
over'. Hierop reageerde Milosevic
woedend dat politici die zulke uitspraken doen in het gekkenhuis thuis
horen, en vergeleek haar met de nazi-kamparts Mengele.
Milosevic begon ook een campagne op
radio en TV tegen de Bosnische Serven. Er werden beelden vertoond van
het opblazen van Moskeeën en het
optreden van de Bosnische Serven
werd "...barbaars en extreem misdadig..." genoemd. Het gevolg van deze
campagne was dat ervoor nog 702 van
de Serven in de republiek Servië
tegen het V/0 plan was en nu nog
maar 38Z. Hieruit blijkt hoe groot
de invloed van de politieke leiding,
middels de media, is op het denken
en de meningen van de Servische bevolking. Als de invloed nu nog
steeds zo groot is, hoe groot was de
invloed dan in 1987 tot en met nu,
toen de Servische bevolking rijp
werd gemaakt voor de burgeroorlog?
De EG nam op 10 mei het standpunt in
dat de wig die geslagen is tussen de
Serven en de Bosnische Serven gunstig is en verbreed moet worden.

Europa is tegen het opheffen van het
wapenembargo tegen de Moslims en het
bombarderen van
Bosnisch-Servische
stellingen. De Amerikanen daarentegen zijn niet bereid troepen te leveren aan een plan dat niet door
alle strijdende partijen is goedgekeurd. Het Amerikaanse congres is
ook tegen het leveren van troepen
voor humanitaire hulpverlening..
De Russen hebben toegezegd troepen
te willen leveren voor het V/0 plan.
De Russische minister van Buitenlandse Zaken Kozyrev heeft nu opdracht een reeks van initiatieven te
ontplooien. Doel is om via een reeks
van stappen toch het V/0 plan door
te zetten en de Bosnische Serven
ondanks hun verzet steeds meer te
isoleren.

Frankrijk schijnt nu van plan te
zijn een resolutie in de Veiligheidsraad te brengen die voorziet
40.000 man aan troepen met een verruimd mandaat 'in te planten' in de
veiligheidszones. De Russen zullen
deze resolutie eventueel steunen. De
houding van de Amerikanen is ongewis , gezien hun schroom troepen in
te zetten zonder overeenstemming
tussen de strijdende partijen.

Be VS en Rusland

Blijven over de VS en Rusland. De
lobby in Europa van de minister van
buitenlandse zaken van de VS, Warren
Christopher, om hen achter de Amerikaanse plannen te scharen is mislukt. De VS hebben tot de uitslag
van het referendum een afwachtende
houding aangenomen. Nu blijkt dat de
Bosnische Serven het V/0 plan met
een grote meerderheid hebben verworpen (90-95Z) wil Warren Christopher
opnieuw een tour door Europa maken.
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De internationale
gemeenschap kon
zich geen houding aanmeten na het
impliciet afwijzen van het V/0 plan
door het Bosnisch Servische parlement. Alleen Milosevic nam harde
actie door de Bosnische Serven te
boycotten.
Na het afwijzen van het V/0 plan in
een referendum door de Bosnisch Ser-
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vische bevolking werd duidelijk dat
de Russen meegaan met twee initiatieven:
1.
Proberen ondanks de tegenstand
van de Bosnische Serven het V/0
plan door te drukken.
2.
Eventueel steunen van de Franse
resolutie
om 40.000 troepen
naar veilige zones te sturen en
een verruiming van het UN-mandaat.
De Amerikanen sturen Warren Christopher weer op pad om te overleggen
over militair geweld of nieuwe diplomatieke initiatieven.

troepen

Om een duidelijker beeld te scheppen
van de militaire situatie in de verschillende delen van Kroatië en Bosnië-Hercegovina volgt hier een uiteenzetting.
De
genoemde
sterktes
zijn onder voorbehoud en er dient
rekening
gehouden te worden met
overschattingen. Het overzicht is
gebaseerd op open bronnen waaronder
Jane's, International Defense Review
en kranten.

De EG volgt de lijn van het in principe afwijzen van militair geweld en
het doorzetten van het V/0 plan en
houdt daarbij
"alle mogelijkheden
open".

Militaire ontwikkelingen

Op zondag 9 mei werd er een wapenstilstand gesloten tussen de strijdende partijen. Deze wapenstilstand
bood de ruimte aan de Kroaten om
zuiveringen uit te voeren in gebieden die volgens het V/0 plan aan hen
waren toegewezen. De strijd concentreerde zich eerst in midden-Bosnië
rond Vitez en Busovaca. Dit is het
gebied waar veel UN-troepen zijn
gestationeerd. Na pogingen van de UN
om via wapenstilstanden en onderhandelingen de strijd hier onder controle te krijgen verschoof de strijd
naar Mostar en Jablajnica. Ook hier
wapenstilstanden
die weer gebroken
worden.
De Serven maken ondertussen van de
gelegenheid gebruik om de corridor
bij Brcko te verbreden en hebben
daar een offensief met circa 30
tanks ingezet.
Op 16 mei j.l. is er weer een wapenstilstand gesloten.
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Kroatië

a) Kroaten
Bevelhebber: Bobetko
De reguliere Kroatische strijdmacht
(HV = Hrvatska Vojska) bestaat uit
totaal ongeveer 100.000 man. Hiervan
zijn 52.000 militairen, 20.000 tot
30.000 reservisten en 20.000 man
politie. Georganiseerd in ± 60 brigades, voornamelijk infanterie, die
variëren in grootte van 500 tot 3500
man. Deze brigades vormen een soort
kernen waaraan de reservisten zijn
toegevoegd. Men spreekt hier wel van
de zgn. Home Defence Regiments. De
brigades
zijn gesubordineerd aan
operationele
groepen die op hun
beurt deel uitmaken van een aantal
operationele zones. Deze 6 zones
hebben als centra Zagreb, Osijek,
Karlovac, Bjelovar, Rijeka en Split.
De HV is uitgerust met een grote
verscheidenheid
aan
Amerikaans,
West- en Oosteuropees en zelf geproduceerd materiaal. Een groot deel
van de bewapening is verkregen door
o.a. het capituleren van JNA-eenheden (voormalig Federale Leger), wapenimporten en het onderscheppen van
transporten. De bewapening bestaat
uit naar schatting 200 tanks, 300
stukken
artillerie/mortier,
150
pantserpersoneelsvoertuigen, 60 antitank-kanonnen en een onbekend aan-
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tal antitank- en luchtdoelgeschut.
Het assortiment handvuurwapens is
veelzijdig en hoofdzakelijk van Russische makelij.

b) Serven
Bevelhebber: Novakovic
De in Kroatië zelfverklaarde 'Servische Republiek Krajina' beslaat
het gebied dat samen valt met UNPA
noord en zuid. De hier georganiseerde troepenmacht heeft een sterkte
van ongeveer 20.000 militairen met
daaraan toegevoegd een onbekend aantal reservisten. De brigades waarin
deze milities
zijn georganiseerd
variëren in grootte en komen vaak
niet boven bataljonssterkte uit.
De bewapening van de Krajina Serven
bestaat uit naar schatting 80 tanks
en 200 stukken mortieren/raketwerpers.
In de Baranja en Slavonië, in het
gebied dat UNPA oost beslaat en
grenst aan de Republiek Servië, bevindt zich ook een Servische gemeenschap die zich militair heeft georganiseerd. De grootte van deze mili-,
tie is 3000-7000 man, samengebracht
in 7 brigades. Zij hebben de beschikking over slecht enkele tientallen (oude) T-34/T-55 tanks.
In UNPA west (West Slavonië) bevindt
zich een Servische troepenmacht van
± 5000 man. Dit gebied ligt geïsoleerd ten opzichte van de andere
Servische gebieden en staat hierdoor
militair gezien zwak. De militairen
zijn slechts licht bewapend. De Serviërs hier treden evenals de
Serviërs in UNPA oost separaat op
van het opperbevel van de 'Servische
Republiek Krajina
'(UNPA noord en
zuid).
Wanneer de partijen in Kroatië naast
elkaar gezet worden mag geconcludeerd worden dat de Kroaten zowel
numeriek als wat betreft bewapening
in het voordeel zijn ten opzichte
van de Kroatische Serven. Deze Servische milities zullen in noodgevallen echter steun krijgen van Servische strijdkrachten uit de Republiek
Servië en uit Bosnië-Hercegovina.
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2. Bosnië-Hercegovina

a) Serven
Leider strijdkrachten: Ratko Mladic
De Servische strijdmacht in de 'Servische Republiek van Bosnië-Hercegovina' is gedurende het conflict uitgegroeid tot ± 80.000 man. Het reguliere leger onder bevel van Ratko
Mladic (SRiBH, zie bijlage A) bestaat uit ongeveer 50.000 man. Verder zijn er verschillende kleinere
milities die samen naar schatting
30.000 man sterk zijn. Het militaire
hoofdkwartier bevindt zich in Pale
ten oosten van Sarajevo. Vanuit Belgrado bestaat er geen officiële bevelsstruktuur naar het opperbevel in
Pale.
Het SRiBH (Serbian Republic independent Bosnla-Hercegovina., strijdmacht
van
de
Servische
Republiek
in
Bosnië-Hercegovina) bestaat uit 6
korpsen die elk hun eigen gebied
hebben.(zie bijlage D)
Het Sribh bestaat voor een groot
deel uit voormalige federale eenheden en zijn daardoor i.t.t. de Kroaten en Moslims goed bewapend en georganiseerd. Zij zijn redelijk goed
herkenbaar door de gelijkheid van
uniform, maar niet of nauwelijks te
onderscheiden
van
de
Servische
strijdkrachten uit de Republiek Servië. De bewapening bestaat uit naar
schatting 300 tanks, 280 mortieren/raketgeschut en een groot aantal
pantserpersoneelsvoertuigen.
Tevens
beschikt deze strijdmacht over een
luchtmacht van ongeveer 40 vliegtuigen.

b) Kroaten

;

Leider strijdkrachten: Petkovic
De Kroaten in
Bosnië-Hercegovina
hebben zelfstandig de autonome regio
Herzeg-Bosna uitgeroepen. De Kroatische strijdmacht (HVO, zie bijlage
B) bestaat uit Bosnische-Kroaten en
vermoedelijk elementen uit het Kroa-

j
1
>

INFO-SCOOP / nummer 5 / 25 ine! 1993

i

:

me

tische leger (HV). In totaal ±40.000
man in 22 brigades, 5 zelfstandige
regimenten (Bojna), 2 zelfstandige
compagnieën en een Special Forces
eenheid van 1000 man. Het HVO onderscheid 4 operationele zones, zie
bijlage D.
Naast het 'nationaal' georganiseerde
HVO, voortkomend uit het voormalige
JNA (Joegoslavische Nationale Leger), bestaat ook een lokaal georganiseerde
territoriale verdediging
(TDF). In het Joegoslavië van Tito
werd van iedere gemeente verwacht
een brigade of regiment op de been
te brengen. Deze moest bestaan uit
1800 man maar kon variëren van 500
tot 2500 man. ledere brigade bestond
uit een stafcompagnie, 3 manoeuvre
bataljons, meerdere speciale compagnieën en een peloton militaire politie. De zelfstandige regimenten bestonden uit 1000 tot 1200 man. Deze
lokale eenheden bestaan nog steeds
en strijden nu in de Kroatische dorpen van Herzeg-Bosna aan Kroatische
zijde. De bevelsstruktuur is onduidelijk. Verwacht wordt dat net als
in de Republiek Kroatië deze territoriale eenheden zijn geïntegreerd
in het nationale leger. In welke
vorm is onbekend. Het is mogelijk
dat de eenheden als geheel zijn gesubordineerd aan het HVO, maar ook
een gehele integratie zoals in de
Republiek Kroatië (de zgn Home Defence Regiments) is mogelijk.
In Bosnië-Hercegovina zijn twee
huurling
groeperingen
te onderscheiden, aan Kroatische zijde, die
zich hoofdzakelijk bezig houden met
etnische zuiveringen:
1) HOS (fascistisch)
2) Black Legion
De HOS was van oorsprong de militie
van de Kroatische
extremistische
partij
HSP
(fascistisch),
maar
treedt nu zelfstandig op als huurling militie. De 'Black Legion' was
in WO II een partizanen beweging.
Deze naam staat ook nu voor Bosnisch-Kroatische
partizanen.
Bij
deze groepering sluiten ook veel uit
het buitenland terugkerende Kroaten
zich aan.
De bewapening van het HVO bestaat
naast het lokale territoriale materieel, zoals (lichte) AT-wapens,
mortieren, (lichte) mitrailleurs en
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handvuurwapens uit voormalige JNA
voorraden en door import verkregen
materieel. Precieze aantallen zijn
niet bekend maar naar schatting moeten toch minimaal 100 tanks en 100
pantserpersoneelsvoertuigen aanwezig
zijn alsmede enkele tientallen stuks
artillerie en antitank stukken. Tevens wordt er gewerkt aan het moderniseren van het tactisch en technisch verouderde materiaal.
Politiek gezien is er een tweestrijd
tussen de leider van de Kroaten in
Bosnië-Hercegovina Boban en de leider van de HVO in de operationele
zone Midden-Bosnië Blaskic. Boban
staat bekend,als een radicaal leider
en wil niet samenwerken met de Moslims. Blaskic die het militaire bevel heeft over Sarajevo is veel gematigder en voelt veel meer voor een
gezamenlijke strijd van Kroaten en
Moslims tegen de Serven in dit gebied.
c) Moslims
Bevelhebber: Sefer Halilovic
De strijdmacht in Bosnië-Hercegovina
bestaat uit ongeveer 80.000 man.
Deze zijn georganiseerd in 2 verschillende militaire organisaties:
1) Het nationale leger van BosniëHercegovina (BiH, Bosnia independent Hercegovina, zie bijlage C) dat bestaat uit ± 45.000
man. Hiertoe behoren voor het
grootste deel Moslims, maar ook
Bosnische Serven en Kroaten. Er
zijn 5 korpsen en ieder korps
bestaat uit 4 of 5 brigades
(zie bijlage D). Hoewel vooral
Moslims deel uitmaken van het
BiH bestaat het 2de korps ook
voor een deel uit Kroaten. Het
2de korps bevindt zich in het
gebied rond Gradacac, Orasje en
Brcko (NO Bosnië) en levert
daar strijdt met de Servische
eenheden die de Posavina corridor aldaar proberen vrij te
houden en uit te breiden.
2) Het TDF (Territorial Defence
Force). Deze lokaal georganiseerde troepenmacht is zoals
hiervoor
gezegd overgebleven
uit de communistische periode.
In tegenstelling tot de TDF
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eenheden in het Kroatische gebied zijn deze in het Moslim
gebied niet aangesloten bij het
nationale moslimleger BiH en
hebben hun eigen militaire structuur. De sterkte van de TDF
wordt
geschat
op
ongeveer
35.000 man. De lokale verdediging van dorpen is ook in handen van deze eenheden. Deze
eenheden kunnen echter amper
eenheden genoemd worden aangezien zij slechts bestaan uit
een aantal licht bewapende burgers.
Het BiH is, in tegenstelling tot het
TDF, een volledig bewapende strijdmacht maar heeft een groot tekort
aan lichte wapens, mortieren, antitank raketten en vooral tanks en
zwaar kaliber artillerie. Over de
hoeveelheid wapens bestaat onduidelijkheid, er worden veel verschillende aantallen genoemd. Voor de
beeldvorming kan genoemd worden ±20
tanks en enkele tientallen pantservoertuigen,' artillerie stukken en
mortieren.
Ook zijn er bevestigde berichten dat
Moslim strijders uit andere landen
zich aansluiten bij de TDF. Het gaat
hier om (speculatief) 2000 man uit
voornamelijk Iran, Afghanistan, Pakistan, Libië, Saoedi Arabië en Turkije. Zij treden vaak geheel op eigen initiatief op en onderwerpen
zich niet aan de militaire hiërarchie van de Bosnische strijdmacht.
Deze islamieten zijn te herkennen
aan hun karakteristieke uiterlijk:
lange baarden, vaak een tulband en
grote bandelieren om het lichaam.
De politiek leider van de Moslims in
Bosnië-Hercegovina Izetbegovic en de
militaire leider Halilovic zijn beide extreem georiënteerd hetgeen interventie van buitenaf en samenwerking met de Kroaten moeilijk maakt.

Öragunov SVD

In de serie artikelen over handvuurwapens zal nu het, bij de wapenliefhebbers zeer populaire, scherpschutter sgeweer de Dragunov (SVD) behandeld worden.
De Dragunov, ontworpen door E.F.
Dragunov,
is
een
zelfladend
halfautomatisch wapen dat gebruikt
wordt door de voormalige Warschau
Pact landen. Het is tamelijk eenvoudig geconstrueerd en bestaat uit:
loop met loopdoos
deksel v/d loopdoos
afluiterlichaam met afsluiter
afvuurinrichting
beveiliging
kolf met wang
vizierinrichting
magazijn en een bajonet
Alle onderdelen van het afvuurmechanisme zijn op een as gemonteerd, die
zeer eenvoudig met behulp van een
schroevedraaier of mes verwijderd
kan worden.
Het afsluitersysteem is, in principe, gelijk aan dat van de AK-47, de
AKM en de RPK maar is niet uitwisselbaar, omdat deze gebruik maken
van 7.62 X 39 mm munitie en de Dragunov van 7.62 X 54R (54 mm lengte
en voorzien van hulsrand; R= rim).
De Kalashnikov familie werkt volgens
het zogenaamde 'long stroke' zuigerstang principe, dat ongeschikt is
voor de Dragunov omdat de beweging
van de relatief grote massa automatisch een verplaatsing van het evenwichtspunt tot gevolg heeft. Het mag
duidelijk zijn dat dit een negatieve
invloed heeft op de nauwkeurigheid
van het wapen.
Daarom heeft de ontwerper gekozen
voor een 'short stroke' zuigerstang
systeem, waarbij die beweging is geminimaliseerd.
Omdat bij intensief en langdurig
vuur het gevaar bestaat dat de bewegende delen vastlopen heeft de gas-
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buis twee standen: stand l voor normaal gebruik en stand 2 bewerkstelligt een extra gas-explosie in de
gasbuis waardoor de bewegende delen
energiek terugslaan in de beginstand
(indien dit in stand l niet meer
lukt).

op te sporen en te volgen. Aangezien
deze optie niet gevoelig genoeg is
om als nachkijker te dienen en er
goede wanntebeeld richtapparatuur op
de markt is, is deze mogelijkheid
enigszins overbodig.

De maximale afstand die de kogel kan
afleggen is 3800 m. Het bereik echter van het optisch vizier is 1300
m. en het effectieve bereik is
'maar' 800 m. Andere bronnen spreken
van een effectief bereik van 600 m.
Kenmerken.
Zelfladend

half-automatisch

wapen.
Kaliber: 7.62 X 54R
Gewicht: 4.7 kg.
Eff. dracht: 800 mtr.
Vuursnelheid tijdens
30 sch/min
Optisch vizier:
bereik: 1300 m.
vergroting: 4 x

duurvuur:

*

beeldhoek: .6°.
Standaard tevens voorzien van
een "normaal" vizier
Een niet geïsoleerde bajonet
die gebruikt kan worden als
mes, zaag en draadkniptang.
Richtmiddelen.
De richtmiddelen zijn me-t name bij
een scherpschuttersgeweer van groot
belang.
Het PSO-1 optisch vizier van de Dragunov heeft 4 hoogtestanden (voor
het instellen van 4 schootsafstanden: 1000, 1100, 1200 en 1300 m.),
een gezichtsveld van 6° en een massa
van 580 gr. De lengte met oogdop en
zonnekap bedraagt 375 mm.
Het beperkte gezichtsveld van 6° is
overigens
de
reden
dat
een
scherpschutter
over het
algemeen
samen met een waarnemer werkt, die
de rest van de omgeving in de gaten
houdt.
Verder heeft het PSO-1 vizier een
rubberen oogdop waartegen, zoals de
naam al aangeeft, de schutter zijn
oog drukt. Dit is om een goede positionering van het oog te verkrijgen.
Tevens is in het vizier een dunne
plastic plaat met een speciale chemische
samenstelling
gemonteerd,
waardoor infrarode lichtbronnen zijn
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BIJLAGE A

O R G A N I S A T I E S E R V I S C H E LEGER IN B O S N I E - H E R Z E G O V I N A (SRiBH)

xxxx
SRiBH
hoofdkwartier: PALE
commandant: Lt Gen MLADIC

KRAJINA KORPS
Lf Gen

XXX

TANIC

XXX

1lte K R A J I N A

2de

KRAJINA

XXX

SARAJEVO

XXX

TUZLA

XXX

XXX

HERZEGOVINA

DRINA

ROMANIJA SEMBERiCA

BANJA LUKA
S«n SXSHDEK1JA

. TITO DRVAR
<3»n 30RIC
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Brig QRVBAC

VLASEMCA
" Kol

ZIVANOVIC

993 J
INFO-SCOOP / nummer 5 / 25 nel 1993
J

BIJLAGE B

l

ORGANISATIE K R O A T I S C H E LEGER IN BOSNIE-HERZEGOV1NA (HVO)

xxxx
hoofdkwartier: MOSTAR
commandant: Brig PETKOVIC

operationele zone
«O-OOST HERZEGOVINA

oz

operationele zone
-NOORD-WEST HERZEGOVINA

operationele zone
MIDDEN BOSNIË

oz

operationele zone
PQSAVINA

OZ

TOMISLAVGftAD
fDUVNOJ
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BIJLAGE C

O R G A N I S A T I E MOSLIM LEGER IN BOSNIE-HERZEGOVINA (BiH)

xxxx
hoofdkwartier: SARAJEVO
commandant: HAULOVIC

XXX

XXX

XXX

ZENICA

SAflAJEVO
HAJHULAHOVIC
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BIJLAGE D

Organisatie van de Servische, Kroatische en Moslim troepen in
Bosnië-Hercegovina

Servische troepen (Sribh)
Korps

Gebied

Hoofdkwartier

I Krajina Korps
Noord-Krajina
II Krajina Korps
Zuid-Krajina
III Sarajevo Romanija Korps Centraal, Zuid-Oost Bosnië

IV Tuzla Semberica Korps
V Hercegovina Korps

Noord-Oost Bosnië
Hercegovina

VI Drina Korps

Oost-Bosnië

Banja Luka
Tito Drvar
Lukavica.
Bijeljina
Bileca
Vlasenica

Kroatische troepen (HVO)
Operationele zone

Hoofdkwartier

Zuid-Oost Hercegovina
Noord-West Hercegovina
Midden-Bosnië (Sarajevo)
Posavina Corridor (Noord-Bosnië)

Mostar
Tomislavgrad (Duvno)
Vitez .
Onduidelijk

Naast deze operationele zones bevinden zich nog Kroatische militairen rond
Bihac (Noord-West Bosnië) en in Oost Bosnië.

Moslim troepen (BiH)
Korps

Gebied

Hoofdkwartier

1ste
2de
3de
4de
5de

Midden Bosnië
Noord Oost Bosnië
West Bosnië
West Hezegovina
Noord West Bosnië

Sarajevo
Tuzla
Zenica

Korps
Korps
Korps
Korps
Korps

Naast deze korpsgebieden bevinden zich
Bosnië, Gorazde.
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Mostar
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BIJLAGE E

Hongarije
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Servië
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HERZEGOVINA
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SARAJEVO

M o'n t e n e g r

INFO-SCOOP / numner 5 / 25 nel 1993

