
Ie Jaargang/Nummer 18/21 februari 1994 Deze uitgave bestaat u i t ! 2 pagina's



Van de redactie

Op het voorblad prijkt het officieel goedgekeurde nieuwe logo van 101 MIDCie dat u vanaf nu zal
aantreffen op onze faxformulieren, brieven en documenten. Het logo is op het voorblad afgebeeld om
u alvast vertrouwd te maken met dit nieuwe embleem.

In nummer 18 van In f o-Scoop ditmaal, naast het gebruikelijke aanbod van artikelen, een ingezonden
stuk over de VHKL organisatie sectie G2 1LK, en een Britse visie op het optreden in Bosnië-
Herzegowina.

VHKI; Projectorganisatie 1 IK

Algemeen.
Na het bekendstellen van de Prioriteitennota
zijn door de BLS beleidsvoornemens voor de
verdergaande herstructurering van de KL uitge-
geven. Teneinde deze gedegen te kunnen
realiseren word een projectorganisatie ontwik-
keld.

Doestelling.
a. De nieuwe KL organisatie dient in 1998

te zijn gerealiseerd. (Crisisbeheersings-
ehdn opgericht, overgang naar beroeps-
ehdn afgerond en niet kerntaken moeten
zijn afgestoten.)

b. Personeelszorg heeft een hoge prioriteit.
(informatie, overleg en medezeggen-
schap)

Uit de evaluatie bleek dat de projectorganisatie
een kleine slagvaardige organisatie diendo te
worden welke is gebaseerd op een indeling per
ressort.

Organisatie.
Projectorganisatie HKL zie bijlage A.

Oeze organisatie geeft leiding aan de projecten
i.h.k. v. VHKL voor het LK ressort.

Deze organisatie bestaat uit:
Projectofficier 1 LK de CS 1 L.k
Projectteam (PT) VHKL bestaande uit het
BVC
Projectburo (PB) VHKL bestaande uit bu-
reau plannen
Projectcoordinatoren, hoofdofficieren
toegevoegd aan het G-hoofd, welke
coördinerend optreedt m.b.t. de projec-
ten die tot de verantwoordelijkheid van
de betreffende G-sie behoren.
Projectofficieren (PROn), per deelproject
van 1LK.
Werkgroepen (WG), vertegenwoordigers
van ressorts, ehdn en St UK.

Projectbureau VHKl
ramt;

Deze bestaat uit de volgende functionarissen:
Maj inln burhfd/coordinatieoff
Mftj inln projectoff
Kap inin projectoff
Aoo inln toeg secretaris

Taak coördinatie-officier.
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Draagt zorg voor de integrale fijnafstemming
cq coördinatie van de aan hun sectie gerela-
teerde projecten en coördineert met de overige
coördoffn, de aan de sectie gerelateerde pro-
jectoffn en het projectbureau 1LK.

Taak nrpiectofficier.
Uitvoeren projecten cfm de door het
projectverantwoordelijke G-Hfd op te
stellen instellingsbeschikking en volgens
de vastgestelde procedures.
Stelt de werkgroep samen en treedt op
als voorzitter.
Bewaart op zijn gebied alle aspecten
m.b.t, multinationaal optreden danwei
draagt hij bij aan ontwikkelingen op dit
gebied.

G2 gerelateerde projecten.
Reorganisatie 101 MIDcie.
Reorganisatie KCT,
Reorganisatie 1Q2 EOV-cie.
Oprichten RPV-cie.

Daarnaast dient een aantal ontwikkelingen te
worden gevolgd die mogelijk consequenties
hebben op bovengenoemde herstructureringen.

Stand van zaken
62 projecten

Alle hieronder vermelde gegevens berusten op
aannames en voorstellen en zijn alleen ge-
noemd ter verduidelijking van de huidige stand
van zaken. Eerst bij het vervaardigen van de
realisatiememoranda komt er enige zekerheid,
a. 101 MID-cie

(1) In de beleidsvoornemens van de
BIS wordt er voorshands vanuit
gegaan dat deze ehd in 1997 gere-
organiseerd zal worden tot be-
roepsehd. Op dit moment is er een
verzoek aan de BIS gericht de
reorganisatie van de cio eerder te
laten plaatsvinden teneinde de
huidige taken te kunnen uitvoeren,
waarbij in een iatar stadium de
eenheid zal wijzigen in oen be-
roepsehd.

(2) De organisatie van 101 MIDcie
dient n.a.v. de studie van decem-
ber 1993 ts worden herzien. Dit
houdt in dat do zelfstandige com-
pagnie-structuur moet worden
losgelaten, zodat de logistieke ele-
menten (adm, tsvo en onh) ver-
dwijnen en ds ehd in vredestijd

dient terug te vallen op een in de
nabijheid gelegen bestaande orga-
nisatie. Uitvoering van dit aspect
moet worden meegenomen in het
realisatiememorandum.

(3) De integratie van het TERDOC en
de Tek en Reprodeel 101 Krtver-
strehd zullen vooruitlopend op de
reorganisatie van hun moederehd
worden gedetacheerd bij 101
MIDcie.

(4) 101 MIDcie zal zowel in vredes-
afs oorlogstijd ob zijn bij 1 (NL)
Div, omdat een Duitse Frontna-
chrichtenkompanie op 1 GE/NL
Corps zal optreden,

(5} Vooruitlopend op een besluit is
reeds gebruik gemaakt van een
andere benaming van de eenheid
te weten 101 Militaire Inlichtingen-
peloton.

b. KCT
(1) in de beleidsvoornemens staat de

reorganisatie KCT gepland voor
1997. Ook hier zal een verzoek
aan BLS worden gericht de realisa-
tie eerder te laten plaatsvinden.

(2) De voornaamste wijzigingen t.o.v.
de vorige reorganisatie KCT (Ipl
510) zijn:

Personeelsbestand vredes-
en oorlogstijd.
Wijziging aantallen specóps
van 6 naar 8 personen per
groep.
Wijziging aantal parate
cotrplgn van 12 naar 15
plgn.
Wijzigen parate 104
wrnverkcie in mob.
Het opsplitsen van de staf in
oorlogstijd in «en spoc ststs
op GE/NL Corps- en oen
stsie op 1 (NU Div niveau.
Uitbreiding vsn de School
Instructie Compagnie met
een extra instructiegroep
vooralsnog t,b,v. grensver-
leggende activiteiten voor
alle BBT ehdn, De gedachten
gaan daarbij uit naar een
keuze uit een paraopleiding,
klimactiviteiten of vear- en
wateractiviteiten. Het geheel
is nog in studie bij DPKl/BI-
O,
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Oe achterwaartse basis
wordt opgenomen in de
StStcie.

c. 102 EOV-cie
(1) De reorganisatie zal conform de

beleidsvoornemens worden gerea-
liseerd in 1996. Waarbij de nadruk
ligt op meer technische interceptie
i.p.v. spraakinterceptie gezien de
internationale ontwikkelingen op
het gebied van spraakversluiering.
Het vrijgekomen materieel van 103
EOV-cie dient optimaal te worden
benut en de eenheid dient mobie-
ler te zijn door in bedrijf stellen
van PW-EOV- Vtgn, waardoor de
kwetsbaarheid geringer wordt.

(2) Oe voornaamste wijzigingen zijn:
Vermindering van het func-
tiebestand.
Opnemen van extra L,
installaties
Vervallen SOSgpn en uitbrei-
den van de analysecapaciteit
van de EOVpels.
Aanpassing van de logistie-
ke structuur n.a.v. CEN-
MAT.
Aanpassingen materieel.

d. 101 RPV-cie
(1) Uit de deelstudie Gevechtsinlich-

tingen en Doelopsporing (1993) is
gebleken dat er een behoefte
bestaat aan een RPVehd voor het
verworven van gevechtsinlichtin-
gen en doelopsporing.

(2) Teneinde deze end op te richten
zijn diverse werkgroepen opgericht
om tot een duidelijk en eenslui-
dend produkt te komen.

(3) Op dit moment is het DM P B/C
document aangeboden aan de
centrale organisatie. In dit docu-
ment-wordt voorzien in de aan-
schaf van 4 systemen en staan de
wensen en eisen gesteld aan het
systeem, (per systeem 8 lucht-
vaartuigen)

(4) Het verwachte tijdschema:
DMP-D document goedge-
keurd in december 1994
Bestelopdracht maart 199U
Start levering eind 1996
Eind 1997 de RPV-cie opera-
tioneel.

VN optredenjn Bosyiiè-
Biitse

VdtfiMBB»/
v»

Bron: Vertaling uit The Times van 040294

Naarmate de incidenten tegen VN personeel in
het voormalig Joegoslavië toenemen, wordt in
veel landen de verlengde aanwezigheid van VN
militairen meer en meer omstreden. Een aantal
landen, waaronder Frankrijk, Groot Brittannië
en Canada hebben al gedreigd hun eenheden
terug te trekken als niot op korte termijn een
oplossing in zicht komt. Ook over zaken als
luchtaanvallen tegen Servische stellingen en
het opheffen van het wapenembargo tegen de
Bosnische moslims kunnen de Europese Unie,
de NAVO en de Verenigde Naties het maar
moeilijk eens worden. Hier volgen de "voors
en tegens* van de diverse wijzen van optreden
in hst voormalige Joegoslavië.

• In Bosnië-Herzegowina zijn bijna 3 miljoen
mensen afhankelijk van de humanitaire hulp.
Wanneer de VN eenheden uit Bosnië-Herzago-
wina worden teruggetrokken is het niet waar-
schijnlijk dat de humanitaire hulpkonvooien
kunnen worden voortgezet.
• Wanneer de VN eenheden Bosniê-Horzogo-
wina en Kroatiö verlaten, zal het conflict tus-
sen Kroaten en moslims en tussen Serviër» en
moslims waarschijnlijk in het voordeel van de
Kroaten en de Serviërs worden beslecht, maar
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het conflict tussen Kroaten en Serviërs kan
nog lang voortduren.
• De Oekraïne is één van de grootste leveran-
ciers van VN personeel in het voormalig Joe-
goslavië, maar is tegen de terugtrekking van
VN eenheden uit Bosnië"-Herzegowina.
• Als de strijd in de loop van 1994 op het
slagveld beslist wordt, geeft dat de VN eenhe-
den de kans om alsnog zonder gezichtsverlies
naar huis terug te keren.
• De media blijven de burgers uit Europa be-
stoken met gruwelbealden uit het voormalig
Joegoslavië. De Europese burgers zullen een
terugtrekking van de VN eenheden dan ook
naar alle waarschijnlijkheid niet accepteren.
« De kosten voor de deelnemende landen aan
de operatie zijn erg hoog. Doordat veel bij de
VN aangesloten tanden hun bijdrage niet be-
taald hebben, is de VN niet in staat bij te dra-
gen in de kosten.
• De aanwezigheid van VN eenheden in het
voormalig Joegoslavië kan de oorlog mogelij-
kerwijs verlengen, doordat militaire operaties
door de aanwezigheid van de VN wel worden
vertraagd, maar niet voorkomen. EU onder-
handelaar Lord Owen meent, dat de strijdende
partijen de vredesonderhandelingen weinig
serieus nemen zolang de VN aanwezig is.
• De militaire leiding van UNPROFOR en de
secretaris-generaal van de VN Boutros Ghali
krijgen een steeds groter verschil van mening
over de wijze van optreden. De militairen wil-
len meer manschappen sturen en de mogelijk-
heid tot luchtaanvallen verder uitwerken, ter-
wijl Boutros Ghali terughoudend is.

Voor on tegen luchtaanvallen

Eén van de grootste voordelen van bombarde-
menten op Serven is de schok die zowel mili-
tair als politiek wordt veroorzaakt.

• Vooral voor de VS betekent dit een grote
propaganda-stunt, aangezien dit land geen
grondtroepen in het voormalig Joegoslavië
heeft. Tevens neemt de geloofwaardigheid toe
van het stellen van een ultimatum en militair
ingrijpen.

* Aan de andere kant zal dit ook leidden tot
meer mogelijkheden voor de Moslims om de
oorlog voort te zetten in plaats van de onderte-
kening van een vredesakkoord in Genève.
« Een praktisch probleem is de noodzakelijke
goedkeuring van de NAVO, Tussen goedkeu-
ring en daadwerkelijke actie ligt een tijdsbestek
van ca. 2 uur. In deze tijd kunnen de Serven
hun posities (artillerie-opstellingen) intussen
hebben veranderd.
» Ook kunnen onschuldige burgers het slacht-
offer worden van de eventuele bombardemen-
ten, zoals dat ook in de Golf-oorlog het geval
was. Bosnië is geen vlak woestijngebied, maar
een land vol bergen met veel bos.
» Moskou heeft een historische verwantschap
met de Serviërs. Het Russische parlement
heeft al om opheffing van de sancties tegen de
Serviërs gevraagd. Russische diplomaten heb-
ben te kennen gegeven met Boutros Ghali te
willen spreken voor aanvang van de eventuele
luchtaanvallen. Opgepast moet worden voor
het afkappen van de Russische bijdrage aan de
Westerse Balkan-politiek.

•, • t

< Voor en tegen bewapening
van <!B moslims « < , *

Met belangrijkste voordeel hiervan is het
beïnvloeden van de wereldopinie. Vooral de
Moslims worden internationaal gezien als
slachtoffer van de oorlog.

• Vooral voor Turkije, waar veel Moslims naar
toe vluchten, zal het opheffen van het embar-
go een goede oplossing zijn.
• Meer wapens leidt ongetwijfeld tot meer
gevechten en meer doden.
• Nieuwe wapens zullen het conflict zeker
verlengen. Momenteel hebben de Moslims de
indruk meer land te kunnen veroveren dan dat
ze aan de onderhandelingstafel kunnen verkrij-
gen.
• De kans bestaat dat de Serviërs en de Kroa-
ten een grootscheepse aanval zullen openen in
de tijd tussen de aankondiging van de ophef-
fing van het embargo en ds aankomst van de
nieuwe wapens. Hiermee kunnen ze dan de
tijd zo effectief mogelijk benutten.
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Update Joegoslavië

Bosnische Kroaten

De leider van de Bosnische Kroaten, Mate
Boban, heeft op 8 februari ontslag genomen.
Waarnemers in het voormalig Joegoslavië
vermoeden dat dit onder druk van de Kroati-
sche regering in Zagreb is gebeurd. De Bosni-
sche Kroatische strijdkrachten, de HVO, heb-
ben de afgelopen maanden onder leiding van
Boban opmerkelijke militaire tegenslagen on-
dervonden. Vooral in de strijd tegen de mos-
lims in centraal Bosnië-Herzegowina hebhnn de
Kroaten gebied moeten prijsgeven. ban
stond bekend ais een man van de harde lijn en
werd door de moslims als oorlogsmisdadiger
beschouwd. Met het vertrek van Boban is er
voor de moslims een obstakel verdwenen op
de weg naar een vredesakkoord met de Bosni-
sche Kroaten

In de eerste weken van 1994 wordt een
steeds grotere bemoeienis van Kroatië in de
"interne" aangelegenheden van Bosnië-Herze-
gowina bemerkt. De rol die Kroatië speelt in de
vredesonderhandelingen was al aanmerkelijk
maar steeds vaker wordt ook militaire Kroati-
sche inmenging bemerkt. Zo werden elemen-
ten van tenminste 5 Kroatische HV brigades in
zuid en centraal Bosnié-Herzegowina gesigna-
leerd. Geschat wordt dat er tenminste 5.000
HV militairen in Bosnié-Herzegowina actief zijn.
Vermoed wordt dat de opbouw van troepen
verband houdt met een nieuw offensief van de
HV/HVO tegen de moslims in centraal Bosnië-
Herzegowina

* Nederlandse inbreng
in Bosnië-Herzegowina
'

Op 8 februari zijn 320 man van het "Dutchbat"
naar Bosnië-Herzegowina vertrokken. De 320
man, waaronder 90 infanteristen van de 11
luchtmobiele brigade, vertrekken per vliegtuig
naar Split vanwaar de reis naar de eindbestem-
ming in Bosnië-Herzegowina wordt voortgezet.

Eerder arriveerden al een verkenningsparty en
een groep van ruim honderd kwartiermakers in
Bosnië-Herzegowina. In totaal gaat het om
1200 man voor bescherming van de mosli-
menclaves te Zepa en Srebrenica in Oost Bos-
niö-Herzegowina.

De Nederlandse generaal van Baal zal in
Bosnié-Herzegowina de functie van chef-staf in
het UNPROFOR hoofdkwartier in Kiseljak gaan
vervullen. De Nederlandse generaal zal hiermee
direct onder generaal Rose, de bevelhebber
van UNPROFOR in Bosnië-Herzegowina, vallen.

luchtaanvallen

Een mortiergranaat die op 6 februari insloeg op
een markt in de Bosnische hoofdstad Sarajevo
heeft daar een waar bloedbad aangericht. Op
de drukke markt vielen meer dan 60 doden.
Ook twee dagen eerder vielen er veel doden in
Sarajevo door beschietingen. Het incident deed
VN secretaris generaal Boutros Ghali besluiten
de NAVO te vragen luchtaanvallen uit te voe-
ren op Servische stellingen rond Sarajevo.
Eerder had de Europese Unie na lang overleg al
ingestemd met luchtaanvallen. De ministers
van buitenlandse zaken van ondermeer Frank-
rijk en Groot-Brittanniö waarschuwden voor
tegenacties van de Serviërs tegen VN grond-
troepen in Bosnië-Herzegowina.
De NAVO stemde 9 februari in met een voor-
stel van de Franse regering. Het voorstel houdt
in dat de Serviërs de belegering van Sarajevo
binnen 10 dagen moeten staken. Na het ver-
strijken van dit ultimatum zullen mogelijk lucht-
aanvallen worden uitgevoerd op de Servische
stellingen rond Sarajevo.
Deze Servische stellingen moeten zich volgens
dit ultimatum terugtrekken, buiten een straal
van 20 km, rondom Sarajevo danwei de wa-
pens onder VN-controle plaatsen. Om dit te
kunnen controleren heeft het Russisch» parle-
ment ingestemd mot de zending van 400 Rus-
sische VN-militairen naar Sarajevo. Deze Russi-
sche militairen zullen de posities innemen die
voorheen door de Bosnische Servische strijd-
krachten werden bezet. Dit zou de kans op
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luchtaanvallen op Bosnisch Servische stellin-
gen rond Sarajevo aanmerkelijk verkleinen.
Hoewel Frankrijk uiterst terughoudend is om
zich uit te spreken voor militaire acties tegen
de Bosnische Serviërs heeft Frankrijk toch één
van zijn vliegdekschepen naar de Adriatische
zee gestuurd. Op dit vliegdekschip bevinden
zich in ieder geval 20 jachtbommenwerpers die
geschikt zijn voor het uitvoeren van bombarde-
menten. De VS heeft het vlieedekschip USS
Saratoea en de Engelsen het vliegdekschip
HMS Ark Royal in de Adriatische Zee liggen.
Na het verstrijken van ultimatum op maandag
21 februari 0.00 uur is de NAVO niet overge-
gaan tot het uitvoeren van luchtaanvallen.
Door de slechte weersomstandigheden is nog
niet al het materieel teruggetrokken maar in
afwachting daarvan wordt geen actie onderno-
men.

't /•' " ^ < y *' / ^
Hardor Optreden VörenJöde Neties

De houding van de strijdende partijen en van
de lokale bevolking tegenover VN militairen en
hulpverleners wordt steeds vijandiger. Zo
werden onlangs 3 Britse militairen in Zenica uit
hun auto gesleept en gegijzeld. Eén van de
Britten kwam om het leven en de twee ande-
ren raakten gewond en konden maar ternau-
wernood ontsnappen. Bovendien worden VN
eenheden met steeds grotere regelmaat be-
schoten. Ook de Nederlandse eenheden wor-
den niet ontzien. Bij het transportbataljon werd
een voertuig geraakt tijdens een beschieting.
Gevreesd wordt dat wanneer de dreigementen
met vergelding van de VN en de NAVO niet
worden waargemaakt, het aantal incidenten
toe zal nemen.

Het optreden van de nieuwe bevelhebber van
UNPROFOR in BosniêVHerzegowina kenmerkt
zich door een harde hand. Generaal Michael
Rose (hoofdkwartier te Kiseljak) is onder meer
van mening dat VN eenheden die beschoten
worden direct terug moeten vuren. De ferme
taal van de generaal dwingt jn ieder geval
respect af bij de Serviërs, toen begin februari
de Serviërs een WSQ visk buiten Sarajevo
afgezet hadden, was een dreigement van Rose
om de route met pantserwagens te ontzetten
voldoende voor de Serviërs om de weg vrij te
geven, Op 8 februari werd de opvolger van de
Franco. UNPRpFOR-cpmmandant, Jean Cot
(hoofdkwartier te Zagreb), officieel door de
VN-Vell/0höldsraad goedgekeurd. Die benoe-
ming van de nieuwe Franse commandant, ge-

neraal Betrand de Lapresle (56), 0aat half
maart in. Generaal de Lapresle heeft een groot
deel van zijn carrière doorgebracht in het
vreemdelingenlegioen.

Vredesdasprekingen

De grote internationale verontwaardiging over
het incident in Sarajevo heeft wel de druk op
de vredesonderhandelingen opgevoerd. Op 10
februari werd in een onderhandelingsronde in
Genève een nieuw vredesplan besproken.
Voorgesteld werd om Sarajevo te demilitarise-
ren on onder VN bestuur te brengen. Het ove-
rige gebied van Bosnië-Herzegowina zal dan in
vieren gedeeld worden: Een Servisch deel, een
Kroatisch deel, een moslim deal en een viorde
deel waar geen van de bevolkingsgroepen een
meerderheid zal bezitten.
Tevens eiste de Bosnisch Servische leider
Karadzic tijdens deze onderhandelingsronde
een onderzoekscommissie die zich over de
vraag moet buigen wie schuldig is aan de
artilleriebeschieting van zaterdag 5 februari in
Sarajevo. Het onderzoek van de VN heeft
vastgesteld dat de granaat door zowel de
moslims als door de Bosnische Serviërs kan
zijn afgevuurd.
De vredesonderhandelingen in Genève hebben
uiteindelijk niets opgeleverd en zullen pas eind
februari of begin maart worden hervat.

copyright 1994, \ö\e Info-Scoop/Nummer 18/21 februari 1994

O 7 9 S O 2 8



Op de korrel: de BRDM-2
* A >• . ^ •̂•1 ̂ ^MÉ f . * * ^

Na de Antey 5-300 en de Barren .50 is het nu
weer de beurt aan een iets ouder voertuig, het
gepantserd verkenningsvoertuig BRDM-2.
Alhoewel gedateerd komt dit voertuig nog
veelvuldig voor in de voormalige Warschau-
pact landen en landen als Angola, Afghanis-
tan, Mozambique, Somalië en niet te vergeten
het voormalig Joegoslavië.
De BRDM-2 is er in een groot aantal uitvoerin-
gen, waaronder een anti-tank-, luchtafweer- en
transportuitvoering.

Ontwikkeling

De BRDM-2 is begin jaren 60 ontworpen als
opvolger van, hoe kan het ook anders, de
BRDM-1 en is voor het eerst in 1966 gesigna-
leerd. De belangrijkste verbeteringen zijn de
volledig gesloten vuurinrichting, een krachtiger
achter geplaatste motor, wat resulteerde in
betere prestaties op de weg, in het veld en
ook in het water want de BRDM-2 is volledig
amfibisch.

Beschrijving

De gelaste gepantserde romp van de BRDM-2
beschermt de bemanning tegen vuur van klein-
kaliber wapens en granaatscherven. De be-
stuurder zit linksvoor met de voertuigcomman-
dant aan zijn rechterzijde. Beiden hebben de
beschikking over van kogelvrije ramen, waar
tijdens gevechten twee gepantserde platen
voor worden geklapt. In dat geval kijken ze
door periscopen die rondom op gelijke hoogte
met het dak zijn gemonteerd. De enige manier
om het voertuig in te komen is via 2 ronde
luiken in het dak direct achter de posities van
de commandant en de bestuurder. De toren is
in het midden geplaatst en is dezelfde als die
van de BTR-60PB en de Tjechische OT-64
SKOT-2A gepantserde personaelsvoertuigen,
Aan iödsre zijde van de romp is een vuurope-
ning met daarnaast 3 kijkpoorten.

BRDM-2 met luiken voor de commandant en
de bestuurder en de boeggolfkeerplaat

Het motorcompartiment is aan de achterkant
en heeft in totaal 6 ventifatie-openingen. Het
motorcompartiment is door middel van eon
waterdicht schot afgescheiden van het beman-
ningscompartiment.
De handgeschakalde BRDM-2 heeft 4-wiel
aandrijving en is voor en achter voorzien van
een sperdifferentieel. De vering bestaat uit 4
semi-elliptische veren met telescopische "dual-
action" schokbrekers (2 per as). Voor betere
prestaties in het veld (met name het overste-
ken van sloten en greppels) kan de bestuurder
2 extra wielen laten zakken. Deze zijn aan
beide zijden tussen de voor- en achterwielen
gemonteerd. Bovendien kan hij via een cen-
traal regelsysteem de spanning in de banden
regelen zodat een optimale tractie voor ieder
terreintype is te creëren. Hij kan dit tijdens het
rijden doen en als dat nodig mocht zijn ook
nog eens voor iedere band afzonderlijk. Wan-
neer één van de banden lek is kan een com-
pressor deze toch op spanning houden tot dat
het voertuig uit de gevechtszone is.

De BRDM-2 is volledig amfibisch en wordt in
het water aangedreven door een enkelvoudige
hydrojet. Voordat het voertuig het water In
gaat wordt de boeggolfkeerplaat aan de voor-
zijde van de romp omhoog geklapt. Sturen in
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het water gaat precies hetzelfde als op het
land alleen is nu het stuur aan een roer gekop-
peld. Op het land wordt de waterstraalopening
afgedekt door een driehoekige ptaat.

Naast een overdruk NBC-systeem met de
luchtinlaat linksachter de toren behoren nog
een aantal andere zaken tot de vaste uitrusting
van de BRDM-2: infra-rood (zoek)lichten die
van binnenuit zijn te bedienen, een lier (30 m
en max 4000 kg), radio en een TNA-2 landna-
vigatiesysteem. Verder is hij ook voorzien van
een speciale detector die de bemanning waar-
schuwt wanneer er chemische stoffen worden
gebruikt.
De standaarduitvoering van de BRDM-2 be-
schikt over een niet gestabiliseerde 14.5 mm
KPVT zwaar machinegeweer waarvan de pa-
tronen een pantserdoorborend vermogen heb-
ben van 30 mm op 500 m en 20 mm op 1000
m. De secundaire bewapening bestaat een
coaxiaal 7.62 PKT mitrailleur. Telescopisch
zichtapparatuur is links van de hoofdbewape-
ning gemonteerd.

Varianten

BRDM-2 RKhb
Van de BRDM-2 bestaan een redelijk groot
aantal varianten waaronder bijvoorbeeld het
NBC-verkenningsvoertuig dat gemakkelijk is te
herkennen aan twee rechthoekige rekken met
markeringsstokken aan de achterzijde van het
voertuig. Deze stokken worden gebruikt om
doorgangen in besmette gebieden aan te ge-
ven. Van deze variant zijn weer twee typen
aan te geven: één met het standaard 14.5 mm
machinegeweer en één met twee 7.62 rnm
mitrailleurs en verbeterde sensoren,

BRDM-2U
Het eerste type van de variant die voor com-
mandovoering wordt gebruikt beschikt over de
standaard toren en in totaal vier radio-anten-
nes. Bij het tweede type is de toren verwijderd
en vervangen door een luik. Achter dit luik is
een generator gemonteerd voor de extra com-
municatie-uitrusting die meegevoerd wordt. Dit
laatste type is voorzien van twee radio-anten-
nes.
De BRDM-2U wordt zowel door artillerie-een-
heder» als manoeuvre- en verkenningseenhe-
dan gebruikt.

BftDM-2 Ssgger
Van deze variant is de toren verwijderd on
daarvoor in de plaats is een inrichting met zes

3RDM-2 RKhb mot markeringsstokken

Sagger AT-3 anti-tank geleide rakenen aange-
bracht (8 stuks reserve). Tijdens verplaatsin-
gen bevindt de gehele installatie zich binnen
het voertuig, pas wanneer er gevuurd gaat
worden, wordt het geheel mét bovenliggend
pantser omhoog geschoven. Vanuit het voer-
tuig leidt de voertuigcommandant de raket
naar zijn doel.
Modernere versies van de Sagger beschikken
in plaats van het standaard draadgeteidings-
systeem over een semi-automatisch infra-rood
draadgeleidingssysteem waardoor het effectie-
ve bereik van de raket vergroot wordt naar het
maximale bereik circa 3000 m.
Een andere variant is de BRDM-2 uitgerust met
AT-2 Swstter geleide raketten {totaal 8 stuks).
Het bereik hiervan is circa 3500 m.

8RDM-2 Spandrel
Deze variant werd Jn 1977: Voor het eerst
gezien tijdens de parade In Moskou en be-
schikt over een inrichting voor v|jf stuks AT-5
Spandrel fleleide rakenen (plus circa 10 stuks
extra). In eert enkel geval wordt deze variant
ook wei BRDM-3 genoerndi; t)eze; raket Is van
de tweede generatie en hét e^|óévv|it<ié ope-
rator !moi6t doen orh het doel 'téKraker» is er
voor te zorgen dat de kruisdraden van zijn
richtapparatuur op fiet doel gericht blijven. De
explosieve kop (HEAT) weegt ca 7kg en gaat
door 500 tot 600 mm bepantsering bij een
hoek van 90°. Het maximale bereik is 4000 m.
Een andere uitvoering van de BRDM-2 Spand-
rel is uitgevoerd met twee AT-4 Spigot en drie
AT-5 Spandrel rakenen met respectievelijk
acht en zes stuks extra.

BRDM-2 SA-9 Geskin
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BRDM-2 AT4/5 Spigot/Spandrel

Het mobiele SA-9 grond-lucht rakotsys\ is
gebaseerd op een aangepaste BRDM-2. Deze
heeft geen extra wielen onder de romp en de
originele toren is vervangen door een éönper-
soons toren met daarop een arm met aan
beide zijden een lanceerinrichting voor de SA-9
"fire-and-forget" raket. Het maximale bereik is
7000 m en wat de hoogte betreft ligt de grens
tussen 900 (min) en 5000 m (max).
Tijdens transport is de gehele installatie naar
beneden geklapt en verder zijn er geen extra
rakenen in het voertuig aanwezig.

Bemanning 3
Gewicht (gevechtsklaar) 7.000 kg
Lengte (voertuig) 5.70 m
Breedte (voertuig) 2.30 m
Hoogte (voertuig) 2,30 m

Bewapening (hoofd) l x 14.5 mm mitr
bereik 2000 m
aantal 500 stuks AP-I en APl-T
(secundair) 1 x 7,62 mm mitr

Bereik (voertuig) 750 km
Snelheid (weg) 95-100 km/h

(water) 9-10 km/h
Klimvermogen 30 %
Opstap 0.40 rn
Overschrijdingsvermogen 1.25 m

BRDM-2 SA-9 Gaskin
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