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1~ Hiêrbij dde ik D ter inlichting toekomen een inlichtingen 
rapport; uittreksel uit een publicatie van het Britse 
War Offiöe j o~er de tactische doctrine van het So~j et Leger ~ 

2. Op g~merkt wordt; dat bij de behandeling van riV:ier á.Y:ergärigèn 
ge en frOntbreedtèn worden geno emd~ .... 
He-rinnerd wordt aan de be spreking van de Britse óéfEining 
11 POB'EDA 11 op 16 dec 1955 door ho ofd sectie g2. In dezë 
oefening achtte men e·en Russisch Infanterielege-rkorps in 
staat met de organie-ke aanvalsboten en pontons en met 
steun van één amphibie-regim~:tnt een gec·oördinee-rde· riviè':t
overgang met drie inf di v's in vo orste· lijn ove-r een 
frontbreedte van 40 km uit te voeren. 
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BIJLAGE beh o:r:ende bij br i ef Commandan t 3e :Divisie Nr . 13/ ZG/ 56, 
dd . 23 J uni 1956 . 

Exemp l aar nr . 6 

UJL:t éH'1n;NQ-EN RftfR.Q.!lT_1AC TISQH~_P-OOT~INL~LAN ijET SOVJET LEGEft 
(Uittreks el uit e en publicatie van 
he t Britse War Office; de c 195 5) 

I NLEI :DI NG 
:De Sovjets Zijn ii6h ~ ~Venäl s d~ Wes ters e mo gendheden - volle
dig bewus t van de t bl ~ die A- wapens i n een eventuel e t oek oms ti ge 
oorl og . gaan $,pelen ~ . Zij zijn dan ook be zig de organisatie en 
~e tacti ek van hUn strijdkracht en aan een a t omische oorlog-
voeri-ng aan te p assen ~ .. . 
Dit overzicht beoogt sléchts de wij zigingen aan te geven, die 
in het afgelopen jaar naar voren zijn ge treden. 

HISTORISCH OVERZICHT. 
In het verleden was de Ru s sisch e t ac t ische doc t r ine geb aseerd 
op massaal gebruik vaninfanterie; ar t ill er ie en t anks . 
Het principe in de aanval was omvatting. :De verd edi ging wa s 
gebase erd op een serie achter elkaar gele gen lo opgraa fsystemen, 
bezet door infanteriedivisies, gesteund do or concentr ati es v 
artillerie en pantserstrijdkrachten. :De aanleg van h et verdedi
gingastelsel volgde het schema van: beveiligings gordel, hoofd
weerstandlijn, twede en derde verdedigingsgord el . 
De steun van de l uc htmacht was aanzienli j k; aan ieder "front'1 · 

werd een luchtleger toegewez en. Het s ysteem van luchtsteunaan
vragen en de inzet v.an de luch tmacht was overeenkomstig de 
Westerse methode; de luchtmachtcommandant wa s echter ond er ge
schikt aan de (Leger-) Frontcommandant. 
Een rivierovergang werd uit gevoerd door eenheden van gemecha
niseerde divisiën, die een snelle overgang poogden te force~en. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van de organiek ingedeelde aan
valsboten en pontons en van plaatselijk beschikbaar materiaal. 
Indien deze wijze yan overgan g mislukte, werden de strijdkrach
ten gehergroepeerd -voor een geweldadige rivierovergru1, op divisie
of legerkorpsniveau. :Dezè overgang werd gesteund door lucht
aanvallen en grote artillerie concentraties. 
De infanteriedivisie nam bij deze overgang een fröntbreedte van 
2! - 4 km in. Luchtlandingstroepen werden veelal ingezet voor 
het bezetten van bruggenhoofden, verstoren van vijandelijke 
verbindingen en afsnijden van reserves •. 
Sinds 1947 hebben de Sövjets hun leger gereorganiseerd en uit
gerust voor een meer moderne oorlogvoering. Het A-wapen maakte 

.daarnaast herzièning van de geldende tactische doctrine noodza
kelijk, hetgeeh resulteerde in: grotere (ver) spreiding, ver
hoogde mobiliteit en snelheid, bescherming van troepen tegen de 
uitwerking van het A-wapen en r eorganisatie van de verkennings
organen. 
:Dè organieke artillerie bij de grote eenheden werd uitgebreid, 
waarbij nog vóldoende artillerie op front-niveau beschikbaar 
bleef voor versterking van de leger-, legerkorps- en divisie
artillerie. 
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Aan. het gebruik van ~egiments-gevechtsgroepen wordt de voo~e~r 
gegeven; hierdoor komt het initiatief meer bij de lagere oom~ 
mandanten te liggen. Grote aandacht wordt besteed aan de ver~ 
rassing, terwijl voorts meer nadruk wordt gelegd op het gebruik 
van pant s erstrijdkraohten, vanwege de snelheid, waarmede 
operatiën kunnen worden gevoerd en de bescherming , die de beman~ 
ning van de pantservoertuigen wordt ?eboden. 
Nachtelijke verplaatsingen en oparatleS worden bij de opleiding 
veelvuldig beoefend• 

HET OFFENSIEF 

In de voorwaarts gelegen gebiede~ wordt op ruifue schaal gebruik 
gemaakt van genietroepen om loopgraven en opstellingen in te 
richten voor het personeel en materieel van de eenheden, die 
een uitgangsstelling voor een aanval hebben ingenomen. 
Na "éen Sovjet A-aahvai zullen de tank- en gemechaniseerde een .. 
heden/ ... öndersteuri.d door conventionele artillerie - de aanval 
in colonneverband inzetten; daarbij voorafgegaan door gemecha~ 
niseerde geni.edetachementen. De gemechaniseerde en de tank
colonneB zullen zich eerst voor het gevecht ontpl•fien indien de 
vooruitgeschoven detachementen op georganiseerde weerstand 
'Stuiten. Gedurende de aanval zullen alle troepen speciale be,.,. 
schermende kleding die gen. radioactieve besmetting drage.n t De 
vooruitgeschoven detachementen en de voorste onderdelen de~ 
colonnes worden vergezeld door radio-activiteit-opsporinga
teams om de graad en uitgestrektheid van besmetting te bepalen. 
Deze teams geven routes aan om besmette gebieden te passeren. 
De infanterie-divisiën zullen - naar verwac.hting - de gemechani-"' 
seerde- en tankcolonnes bij de aanval volgen om terrein te bezet
ten en vijandelijke opstelling~ · te vernietigen. 
Indien in de eerste pbase een doorbraak mislukt, zullen de 
gemechaniseerde- en tankcolonnes door infanterie worden vervangen. 
Indien bij een aanval geenA-wapensteun beschikbaar is, kan de · 
"doorbraak worden gedaan do-or infan teri edi visies, waarbij steunen
de artillerie- en tankseenheden tot op divisie- en regiments
niveau worden ingedeeld"' De dichtheid aan artillerie kan dan 
125 kanonnen,houwitsers~ zware mortieren èn raketwerpers per km 
bedragen. · · · 
Aangenomen wordt, dat de frontbreedten bij een aanval bedragen: 
legerkorps 8 km 
infanterie divisie 4 km 
gemechaniseerde divisie 4 km 
infanterie regiment 2 km 
ini'anterie en gemechaniseerde bataljons 1 km 

In d.e aanval zal infan te~rie- in het bijzonder eenheden, die 
be.horen tot gemechaniseerde divisies - wanneer het terrein zich 
daartoe leent - .:±E: ,gepant:serde peTMneelsvoertui:gen na.ar het 
do el worden gereden, in samenwerting m.et tanks en gemechaniseerde 
cart i ll er:i e • 
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RIVIEROVE~GANGEN 

Het bestaan -v-an amphibisohe regimenten kan wijzen op· een wij.". 
ziging in de Russische methode van rivierovergang. . 
Het is zeer Wel mogelijk, dat de Russen vrijwel uits~uitend ~an 
amphibievoertuigen gebruik zullen maken om hun aan-v-alsformaties, 
Wa~ronder licht geschut en voertuigen naar de overzijde te ver
voeren en de pontonuitrusting slechts zullen bezigen om tanks, 
voertuigen en uitrusting; die de capaciteit van de amphibie
voertuigen te boven gaan, eye:: te zet~en. ._ 

11 
l .. , 1 1 Men neemt aan, dat een amph~elsch reg1ment bestaat u1t ± 120 

x 2! ton amphibievoertuigen, verde e ld over twee bataljdhs . , 
rups- en één bataljon wielvoertuigeu. Waarschijnlijk zal bij 
een rivierovergang één regiment bij een infanteriedivisie . 
worden ingedeeld~ Aa~nemende dat een aanval wordt uitgevoerd 
met twe e regintenten v9ór; , zal elk yoorregiment één bataljon , , 
amphibische rupsvoertuigen ter beschikking krijgen~ Dit betekent; 
dat elk infanterie bataljon 12 amphibische voertuigen toegewezen 
krijgt. Hét b~taljdn amp~ibische wielvoertuigen zal vermoedelijk 
voor logistieke onderste~iiing worden ingezet; Voor commando
voering kunnen een aantal t ton ·amphibiejeeps bij de voorste 
bataljons worden ingedeeld. . 
Deze wijz e van rivierovergang vermijdt concentraties van brug
slag - en pontonmaterieel en de moeilijke voorwaartse verplaat
sing van aanvalsboten naar de rivieroever. 

DE VERDEDIGING 

Voor wat betreft de verdediging schijnen de voornaamste wijzi
gingen te bestaan uit vergroting van de frontbreedten en diepten 
ofschoon het oude systeem van beveiligingsgordel, hoofdweer
standslijn en twede en derde verdedigingsgordel nog steeds wordt 
gebruikt. 
De frontbreedten en diepten bij een normale verdediging zijn 
waarschijnlijk als volgt: 

infanterie legerkorps - frontbreedte 24 km, diepte 20 km 
infanterie- of gemechani-
seerde divisie I! 12 km, ,., 

8 km 

infanterie of gemechani"-
seerde regimenten I! 6 km, 11 5 km 
tankregimenten 11 4 km, 11 4 km 

infanterie of gemechani- 11 2 km, 11 2 km 
seerde bataljons 

tirailleur compagnie 11 1 km, 11 600 ,m _ 

De frontbreedten voor dè verdediging op een brpod t•ront bedragen 
waarschijnlijk 60 km voor een infanterieJG~crkorps, 30 •km voor 
een infan teriedi vis ie èn 20 km voor Dct'l gemechaniseerde diVisie~ 
Nadruk wordt gelegd op de constructie van loopgraven, horizon
tale bovendekkingen en diepP. onderk'omens, .r:et ingrave~ van 
voertuigen, wapens en voorraden, het gebru1k van speelale be
schermende kleding tegen A-;invloeden, ontsmetting van ~en
schappen en wapens en het instellen van een waarschuwlngs
systeem om A-gevaar bekend 'te maken. 
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CONCLUSIES 

De wijzigingen in de Russische tactische doctrines zijn: 

a. grotere (ver ) spreiding; 

b~ grotere frontbr eed ten en me er diepte in de v erded iging. 
maar no g st e e d s geb asee rd •P-.loopgravenst els e ls. 
Aangenomen wordt, da t "verdediging op een breed front" 
nog steeds wordt toe gepas t en dat de methode uiteindelijk 
de normale Sovjet-methode van verdediging z a l worden; 

c. de inz e t van r~gim~ntsgevechtsgro ep en; 
meer initiat ief aan de ondercommandant en; 

d. de toewijzing Tan meer a rtillerie en tanks aan lagere 
ond erdele n; 

e. h et gebruik ::lP ruime schaal van amphibievoertuigen voor 
rivierovergangen; 

f. ~e doorbraak, met irtzet van A-wapens; door pantser- en ge~ 
\mechaniseerd e colonnes, gevolgd door infanterie; · 

g~ me e r nadruk op het eiemènt verrassing ; 

h. me.er nachtelijke verplaa tsingen en operaties en gebrui~ 
van infra-rood materieel; 

i. grote nadruk op besche rming tegen invloeden van A-explosies 
op mens en, wapens en voertuigeP, 
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