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OFFENSIEVE OPERATIES VAN EEN SOVJET LEGER

A. ALGEMEEN

1. Inleiding

Dia 1-1 Deze studie omvat een op stafkaarten uitgewerkte aanval van een

Sovjet leger. De organisatie van een dergelijk leger zoals in

deze studie gebruikt, kan worden beschouwd als de organisatie

van een gemiddeld leger (zie par. A.4).

Het optreden van de Sovjet strijdkrachten is ontleend aan de

Sovjet gevechtshandleiding van 1962. Voorts zijn de recente

ontwikkelingen op het gebied van de Sovjet militaire doctrine

verwerkt.

Deze studie vertoont geen enkele relatie met bestaande plannen

van een defensief optreden van NAVO-zijde en is voor wat betreft

dit laatste dan ook vaag en algemeen gebleven.

2. Doelstelling

Deze studie beoogt een grondslag te geven voor:

a. de opzet van een gedacht optreden van WP-landstrijdkrachten

ten behoeve van (staf)oefeningen;

b. de opleiding van cursisten voor een snelle beoordeling van

de vijandelijke toestand;

c. het per moment bepalen van locaties, soort en aantal van

aanwezige doelen in een bepaalde fase van het gevecht;

d. het per moment meten van de troependichtheid in bepaalde

sectoren;

e. het per moment meten van wegbezettingen.

De doelstelling wordt bereikt door middel van opeenvolgende

opmarsbeelden (opnamen).

3. Uitgangspunten

a. De kaarten waarop de offensieve operaties zijn geprojecteerd

zijn genomen uit de series M 6011 en M 646; de schaal van

deze kaarten is 1 : 100.000, zodat elk vierkant op de kaart

10 x 10 km in werkelijkheid bedraagt.

b. De grootte van de afzonderlijke opnamen is zodanig gekozen,



dat het gebied van inlichtingenverantwoordelijkheid van een

NAVO legerkorps, zijnde 75 km, zichtbaar is.

c. Het gemiddelde terrein, waarin deze studie zich afspeelt is

weliswaar bepalend geweest voor het gedachte optreden, doch

is opzettelijk onafhankelijk van bepaalde plannen gekozen.

De op de kaart aangegeven daadwerkelijke landsgrens tussen

Nederland en West-Duitsland dient genegeerd te worden.

d. In tegenstelling tot een verwacht optreden van oost naar west,

hetgeen relaties oproept met daadwerkelijke plannen, is in

deze studie bewust gekozen voor een optreden van west naar oost.

e. De aanval van het Sovjet leger - hierna aangeduid als GROEN -

is gericht tegen een verondersteld defensief van een NAVO

legerkorps - hierna aangeduid als BLAUW -; het defensief

wordt gevoerd in het toegewezen vak, waarbij:

(1) een beveiligende strijdmacht wordt uitgezonden west van

de voorste rand weerstandsgebied;

(2) de hoofdmacht de verdediging voert in het weerstandsgebied.

f. Teneinde de krachtsverhoudingen te relateren is ervan uitge-

gaan, dat een Sovjet regiment optreedt tegen een gemiddeld

NAVO bataljon.

g. Ten aanzien van de verliespercentages is ervan uitgegaan, dat

een Sovjet regiment wordt afgelost, nadat het 50$ gevechts-

verliezen is opgelegd.

h. Teneinde voor de NAVO de meest ongunstige omstandigheden in

te voeren zijn de volgende lichtgegevens gehanteerd:

BNMS; 04.19 A ENAS: 21.OJ A

i. Uur U is gesteld op 04.00 A.

j. Tot het moment waarop de aanval wordt ingezet door het leger,

zijn grenstroepen aanwezig.

k. De aanval van het leger moet worden beschouwd als een gemiddelde

aanval. In het legervak ligt het zwaartepunt in het zuiden.

1. De opmarssnelheden, die in deze studie zijn gehanteerd, zijn

als volgt:

opmars naar de landsgrens: 20 km/uur;

aanval tegen beveiligende strijdmacht: 2 - 4 km/uur;

aanval tegen verdedigende strijdmacht: 1 - 2 km/uur.



4. Organisatie

Dia 1-2 a, Gemiddeld leger

De organisatie van het Sovjet leger die gebruikt is bij deze

studie is een gemiddelde organisatie. Van een volledige or-

ganisatie van een Sovjet leger is hier geen sprake, omdat

uitsluitend die elementen uit de organisatie van een leger

hier zijn opgenomen, die bij deze studie een rol spelen.

Het SA-2 regiment - niet behorend tot de organisatie van het

leger - is voor deze offensieve operaties aan het leger in

steun gegeven.

Dia 1-3 b. Gemechaniseerde divisie

De organisatie van de gemechaniseerde divisie geeft geen vol-

ledig beeld van de totale organisatie van deze eenheid. Hier-

bij is ook weer de beperking gemaakt, slechts die eenheden op

te sommen die in deze studie worden gebruikt.

Dia 1-4 c. Tankdivisie

Voor de tankdivisie gelden dezelfde regels als die bij de

gemechaniseerde divisie zijn gebruikt.

Dia 1-5 d. Gemechaniseerd regiment

Evenals bij de eerder vertoonde organisatieschema's is de

organisatie niet volledig opgenomen; slechts die eenheden

die in deze studie een rol spelen zijn op het schema aange-

geven. Elke gemechaniseerde divisie heeft één BMP-regiment

en twee BTR-regimenten. Het regiment dat is uitgerust met de

BMP, heeft de beschikking over de 122 mm gemechaniseerde

vuurmond M-1974 in plaats van de 122 mm houwitser D-30» die

bij de BTR-regimenten in de organisatie staat.

Dia 1-6 e. Tankregiment

Van het tankregiment zijn ook slechts die eenheden aangegeven

die gebruikt zijn in deze studie.

Dia 1-7 f. Luchtlandingsregiment

In de organisatie van het luchtlandingsregiment, zoals dat in

deze studie wordt gebruikt, is ervan uitgegaan, dat één batal-

jon is uitgerust met de BMD en dat het verder enige artillerie-

steun heeft gekregen van de luchtlandingsdivisie.



B. WIJZE VAN OPTREDEN BIJ OFFENSIEVE OPERATIES

1. Doctrine begin zestiger jaren

In het begin van de zestiger jaren gaf de Sovjet doctrine aan, dat

bij de aanvang van een gewapend conflict de inzet van nucleaire

middelen noodzakelijk was voor onder meer het slaan van bressen in

de vijandelijke verdediging. De, op deze wijze tot stand gekomen

corridors konden door de tankeenheden benut worden om snel in de

diepte van het vijandelijke gebied te kunnen doorstoten.

2. Doctrine tweede helft zestiger jaren

Vanaf de tweede helft van de zestiger jaren heeft, als gevolg van

een gewijzigd inzicht, een verandering in de doctrine plaatsge-

vonden.

Het optreden met conventionele middelen werd als uitgangspunt ge-

nomen. In de organisatie is dit de afgelopen tien jaar duidelijk

waarneembaar geweest door de uitbreiding met en de verbetering

van conventionele middelen.

3. Wijzigingen in de organisatie

Vanaf 1969 en de daaropvolgende jaren tot 1975 werd deze veran-

dering in de doctrine in feite bevestigd door de invoering van

extra tanks in de bestaande gemechaniseerde regimenten, een extra

tankbataljon in de gemechaniseerde divisie en uitbreiding/verbe-

tering van de artillerie.

De versterking van de gemechaniseerde divisies moet dan ook worden

beschouwd als een gevolg van het loslaten van het denkbeeld, dat

bressen in de vijandelijke verdediging worden geslagen door de

initiële inzet van kernwapens en het uitbuiten hiervan met tank-

eenheden.

4. Ontwikkeling anti-tankwapen

Voorts heeft de ontwikkeling van de anti-tankwapens aan NAVO-

zijde veel bijgedragen tot de ontwikkeling van de huidige wijze

van optreden van Sovjet landstrijdkrachten.

5* Huidige Sovjet doctrine

De Sovjet doctrine geeft op dit moment aan, dat een offensief op-

treden tegen een hechte verdediging onder conventionele omstandig-'

heden start met de inzet van gemechaniseerde eenheden met maximale

ondersteuning van conventionele artillerie. Het doel is een tac-

tische doorbraak van de vijandelijke voorste rand weerstandsgebied



te bewerkstelligen en het succes uit te buiten door middel van een

operationele doorbraak naar dieper gelegen doelen. Voor de omzet-

ting van de tactische doorbraak in de operationele doorbraak

zullen tankeenheden worden gelanceerd.

Bovengenoemde wijze van optreden ligt ten grondslag aan deze

studie en is voor wat betreft het offensief van een Sovjet leger

toegepast in de operatiebeelden.

C. TERREIN

(volgt)

D. DE AANVAL VAN EEN GEMIDDELD LEGER VANUIT DE BEWEGING

1. Opdracht

In het kader van het frontoffensief heeft het leger opdracht ge-

Dia IV-1 kregen om overgangen over de rivier WESER tussen niet inbegrepen

BREMEN en inbegrepen NIENBURG te vermeesteren. Er moet rekening

worden gehouden met een BLAUWE verdedigende strijdmacht, die de

rivier HUKTE als weerstandslijn heeft gekozen. Vanaf de weer-

standslijn tot aan de landsgrens zal BLAUW een beveiligende

strijdmacht inzetten.

De legercommandant besluit om met twee gemechaniseerde divisies

vóór de landsgrens te overschrijden. De derde gemechaniseerde di-

visie en de tankdivisie volgen. Zodra er ruimte is zal de tank-

divisie gelanceerd worden om doelen in de diepte te vermeesteren.

2. Fase I

a. Het verlaten van de verzamelgebieden - de opmars - de

ontplooiing

Dia IV-A-1 Als uitgangsfase is het moment gekozen waarop beide vóórdivi-

sies een verzamelgebied hebben betrokken op ongeveer 70 km van

de landsgrens.

De legercommandant heeft besloten de landsgrens te overschrij-

den met twee gemechaniseerde divisies vó<5r. Deze operatie zal

worden ondersteund door alle beschikbare artillerie van de

divisies, het leger en enige afdelingen van het Front, te weten

drie afdelingen 152 mm gemechaniseerde vuurmond M-1973»



j,.a, IV-A-2 b. D-1 19.00 uur (ïï-9)

Het leger is in opmars naar de landsgrens. De twee divisies

van het eerste tactische echelon hebben vooruitgeschoven ver-

zamelgebieden betrokken op ongeveer 70 km vanaf de landsgrens

tussen GROEN en BLAUW.

De verzamelgebieden van de divisies hebben in dit terrein een
2

grootte van ongeveer 400 km .

Het leger heeft ook een SCUD-brigade en een SA-6 regiment

vooruitgeschoven verzamelgebieden laten betrekken.

De in het noorden optredende divisie is en wordt voor wat be-

treft de manoeuvre elementen niet verder gedetailleerd weerge-

geven dan in regimenten.

De in het zuiden optredende divisie is en wordt in bataljons

weergegeven.

De diensten eenheden van de zuidelijke divisie zijn, voor zover

van belang, zichtbaar weergegeven.

Bij het bepalen van het tijdstip U-9 is rekening gehouden met:

- ongeveer twee uren voorbereiding in het betrokken verzamel-

gebied, te weten aftanken en het realiseren van onder bevel-

stellingen;

- een opmarssnelheid naar de landsgrens van 20 km/uur, waarbij

de vóórregimenten op uur ü de landsgrens zullen kunnen over-

schrijden en de artillerie op U-2 tot U-1-^ de stellinggebie-

den moet hebben betrokken.

Het gebied tussen de vooruitgeschoven verzamelgebieden en de

landsgrens is bezet door GROENE grenstroepen, zodat deze de

opmars kunnen beveiligen.

Dia IV-A-5 c, D-1 21.00 uur (U-7)

Enige eenheden hebben de opmars ingezet. De volgorde waarin de

eenheden de verzamelgebieden (gaan) verlaten is:

- verkeersregelaars (worden niet aangegeven);

- verkenningseenheden van beide divisies;

- geniedetachementen (worden niet aangegeven);

- tactische raketeenheden;

- overige steunende artillerie eenheden;

- vóórregimenten;

- overige eenheden.

De opbouw van de vuursteun van de artillerie ia zodanig dat

tactische groeperingen worden geformeerd teneinde de coördina-

tie zo soepel mogelijk te maken en de concentraties van de



vuren zo efficiënt mogelijk te verdelen. Tevens kunnen op deze

wijze snel zwaartepunten worden gelegd. Het grootste gedeelte

van de artillerie m.u.v. de FROG's en de anti-tankwapens, orga- :

niek tot de divisies behorend, wordt gegroepeerd tot regiments

artilleriegroepen (RAG), die ondersteuning geven aan het regi-

ment. In deze groepen kunnen ook afdelingen artillerie van

tweede echelons divisies zitten.

Het leger staat een gedeelte van zijn artillerie af teneinde

divisie artilleriegroepen (DAG) te formeren, die tot taak hebber

het gevecht van de divisies te ondersteunen.

Soms wordt ook een leger artilleriegroep (LAG) geformeerd

- deels uit eigen artillerie, deels van het Front - die in het

zwaartepunt in het legervak steun verleent.

IV-A-4 De tactische groepering van de artillerie is als volgt:

LAG: één afdeling 152 mm gemechaniseerde vuurmond M-1973»

subordinatie artilleriebrigade van het leger

twee afdelingen 150 nim kanon M-46, subordinatie artillerie-

brigade van het leger

DAG: (in het noorden optredende divisie)

twee afdelingen 122 mm houwitser D-JO, subordinatie

artillerieregiment van de divisie

één afdeling meervoudige raketwerper BM-21, subordinatie

artillerie van de divisie

DAG: (in het zuiden optredende divisie)

drie afdelingen 152 mm gemechaniseerde vuurmond M-1973»

aubordinatie artilleriedivisie van het Front

RAG: (in het noorden optredende divisie)

regiment noord:

één afdeling 152 mm houwitser D-1, subordinatie

artillerieregiment van de divisie

één afdeling 152 mm houwitser D-1, subordinatie

artillerieregiment tweede echelons divisie

regiment zuid:

twee afdelingen 122 mm houwitser D-30, subordinatie

artillerieregiment tweede echelons divisie

RAG: (in het zuiden optredende divisie)

regiment noord:

één afdeling 152 ram houwitser D-1, subordinatie

artillerieregiment van de divisie



één afdeling 122 mm houwitser D-30, subordinatie

artillerieregiment tweede echelons tankdivisie

regiment zuid:

één afdeling meervoudige raketwerper BM-21, subordinatie

artillerie van de divisie

twee afdelingen 122 mm houwitser D-30» subordinatie

artillerieregiment van de divisie

De lengte van alle colonnes ter grootte van een afdeling/

bataljon is gesteld op 3 km. De tussenruimte tussen de enkele

voertuigen bedraagt 50 meter terwijl tussen de eenheden de

tussenruimte minimaal 1 km bedraagt.

Op de opnamen zijn pijlen aangegeven, rekening houdend met de

aanname zoals hierboven gesteld. Elke centimeter van de pijl

is dan 1 km lengte van een colonne. Een colonne van 3 J™

heeft een pijl van 3 cm, een colonne van 10 km heeft een

pijl van 10 cm, enz.

Pijlen die met de punt voorwaarts zijn gericht, geven colon-

nes aan die op het moment van de opname rijden. Pijlen, waar-

bij de punt achterwaarts is gericht, geven op het moment van

de opname stilstaande colonnes aan.

Dia IV-A-5 d. D-1 22.00 uur (ïï-6)

De verkenningseenheden en de afdelingen artillerie zetten de

opmars voort.

Twee afdelingen van de SCUD-brigade blijven in het verzatnel-

gebied; één afdeling gaat voorwaarts teneinde stellingen in

te nemen.

Luchtdoelartillerie eenheden verplaatsen zich in het leger-

vak teneinde stellinggebieden te betrekken.

Dia IV-A-6 e. D-1 23.00 uur (ü-3)

Enige afdelingen luchtdoelartillerie hebben stellinggebieden

betrokken. De FROG-afdeling van de in het noorden optreden-

de divisie heeft opstellingen ingenomen.

De opmars wordt voortgezet.

Dia IV-A-7 f. D 00.01 uur (U-4)

De verkenningseenheden hebben de landsgrens bereikt. Zij

voeren de hun opgedragen taak uit in kleine groepen (deze

worden niet meer aangegeven).



De opdracht aan de verkenningseenheden luidt:

"Stel de zwak bezette terreindelen aan de landsgrens vast;

spoor tankconcentraties ter grootte van een bataljon op en

stel mogelijke overgangsplaatsen over de rivier HÏÏNTE vast

met de sterkte van de verdediging aan de oostzijde van de

rivier HUNTE."

De FROG-afdeling van de in het zuiden optredende divisie

heeft opstellingen ingenomen.

Enige afdelingen artillerie hebben de stellinggebieden be-

reikt of zijn bezig deze te betrekken.

De afdelingen luchtdoelartillerie hebben meer stellingen

betrokken.

De opmarswegen die nu vrijgekomen zijn, worden bezet door

de vóórregimenttsn van de beide vddrdivisies. Deze regimenten

verlaten in regimentscolonnes de verzamelgebieden en vangen

de opmars aan in de richting van de landsgrens.

Opmerking 1: Er is aangenomen dat het tankbataljon van de

gemechaniseerde regimenten reeds gesplitst in

de gemechaniseerde bataljons is opgenomen (dit

wordt verder niet aangegeven in afzonderlijke

symbolen).

Opmerking 2: De diensteneenheden van het regiment worden

met de letter "D" aangegeven.

Dia IV-A-8 g. D 01.00 uur (ïï-3)

Nagenoeg de gehele artillerie, die de overschrijding van

de landsgrens moet ondersteunen, is in stelling.

De afdeling anti-tank (LD-54) en het zelfstandig tankbataljon

(LD-53), beide van de zuidelijke divisie, zetten de opmars

in over de meest zuidelijke as van de zuidelijke divisie

vanwege:

- het vrijhouden van de overige assen voor de regimenten;

- het verkrijgen van een beveiliging op de zuidelijke flank

van de divisie;

- het behoud van de mogelijkheid de beide eenheden snel

op elke gewenste plaats in het divisievak te krijgen.

De vdórregimenten zetten de opmars voort.

De divisiecommandoposten (LD-76 en LD-54) van beide divisies

volgen de vdórregimenten.
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Dia IV-A-9 h. D 02.00 uur (ü-2)

Alle artillerie-eenheden (veld-) staan in stelling.

De opmars van de noordelijke divisie is enigszins vertraagd

om gelijke tred te houden met de zuidelijke divisie.

De vóórregimenten zullen nu overgaan in bataljonscolonnes.

Er is voldoende ruimte achter de vó*<5rregimenten om de tweede

echelons regimenten de opmars te laten aanvangen.

Het geniebataljon (LD-64) van de zuidelijke divisie volgt

centraal in het divisievak.

De diensteneenheden van de zuidelijke divisie verplaatsen

naar het divisieverzorgingsgebied.

Voor het verdere verloop van de aanval worden per situatie

twee beelden geprojecteerd, te weten:

- een beeld van de artillerie-eenheden, die de artillerie-

groepen van het regiment, de divisie en het leger vormen,

aangevuld met de luchtdoelartillerie vanaf divisieniveau

en hoger;

- een beeld van de overige eenheden, te weteni manoeuvre-

eenheden, artillerie-éénheid van de regimenten, luchtdoel-

artillerie-eenheid van de regimenten, anti-tankeenheid van

de divisie en de diensteneenheden.

Dia IV-A-10 i. D 03.00 uur (ïï-1)

De vóórregimenten zijn overgegaan in bataljonscolonnes.

De diensten-eenheden hebben hun verzorgingsgebieden bereikt

met uitzondering van een hersteleenheid van de divisie,

Dia IV-A-10-a j. D 03.00 uur (ïï-1)

Geen wijzigingen. Ter vergelijking met het schematisch

beeld van de ondersteunende artillerie: zie Dia IV-A-4.

Dia IV-A-11 k. D 04.00 uur (ü)

De vóórregimenten hebben de uitgangsposities bereikt, waar-

bij zij volledig tot ontplooiing zijn gekomen. De commando-

posten en alle diensteneenheden van beide divisies (alleen

diensteneenheden van de zuidelijke divisie zijn aangegeven)

hebben de bevolen locaties bereikt. De geniebataljons hebben

een zodanige positie ingenomen dat zij over het gehele

divisievak kunnen steunen met extra middelen. De diensten-

eenheden van het leger worden voor zover van belang naar

voren verplaatst.
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Dia IV-A-11-a 1. D 04.00 uur (U)

De voorbereidende beschietingen zijn sedert JO minuten be-

gonnen. Met masserende vuren wordt de BLAUWE beveiligende

strijdmacht onder vuur genomen.

Door het leger worden meer luchtdoelartillerie-eenheden

naar voren verplaatst, teneinde in het gehele legervak te

kunnen optreden.

3. Fase II

a. De overschrijding van de landsgrens - de inzet van de aanval

bereiken van het divisiedagdoel

.a IV-B-1 Het overschrijden van de landsgrens wordt uitgevoerd met

twee divisies vóór.

De in het noorden optredende divisie is ontplooid met twee

gemechaniseerde regimenten vóór; de in het zuiden optredende

divisie (in het zwaartepunt van het legervak) is ontplooid

met twee gemechaniseerde regimenten vóór.

Op het moment dat het terrein meer ruimte biedt zal deze

divisie een derde gemechaniseerd regiment vóór inzetten.

In deze formaties bereiken beide divisies het divisiedag-

doel. Het leger zal tijdig extra artilleriesteun ontvangen

om de inbraak in de BLAUWE voorste rand weerstandsgebied te

o nd ers t eunen.

^ia IV-B-2 Op het moment dat de landsgrens wordt overschreden wordt

noordwest en west van NIENBURG één luchtlandingsregiment

versterkt ingezet. Twee luchtlandingsbataljons landen west

van NIENBURG, west van de rivier de WESER en een luchtlan-

dingsbataljon landt noord-west van NIENBURG, oost van de

rivier de VESER. De taak van het regiment is het vermeeste-

ren van de bestaande overgangen bij NIENBURG en het open-

houden van deze overgangen ten behoeve van de hoofdaanvals-

macht. De BLAUWE legerkorpscommandant zal tegen deze ge-

lande GROENE eenheden moeten optreden door het inzetten van

een sterke reserve.

In het kader van deze studie wordt deze luchtlanding niet

verder behandeld, de hoofdaandacht blijft bij de ontplooi-

ing van het leger.
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Dia IV-B-3 b. D 05.00 uur (ü+1)

De aanval is over de gehele breedte van het legervak inge-

zet.

Noord: (de in het noorden optredende divisie)

Het overschrijden van de landsgrens door beide vóórregimen-

ten heeft nog geen noemenswaardig succes opgeleverd. De

gevechten worden aan de landsgrens gevoerd. De tweede eche-

lons regimenten hebben halt gehouden.

Zuid: (de in het zuiden optredende divisie)

In het noordelijk deel van het divisievak heeft het aldaar

aanvallend regiment enig succes verkregen; plaatselijk is een

penetratie van ongeveer 2 km bevochten.

In het zuidelijk deel van het divisievak zijn nog geen

vorderingen.

De tweede echelons regimenten hebben halt gehouden.

De legercommandopost (LD-55) verplaatst naar een nieuwe

locatie.

De diensteneenheden van het leger hebben hun locaties be-

trokken.

Dia IV-B-3-a c. D 05.00 uur (ü+1)

De voorbereidende beschietingen zijn gestopt.

De artilleriegroepen zijn overgegaan op de directe steun

van de vóórregimenten. Een derde gedeelte van elke artil-

leriegroep houdt zich gereed om zich te verplaatsen naar

nieuwe stellinggebieden.

De luchtdoelartillerie-eenheden hebben stellingen betrokken.

Dia IV-B-4 d. D 06.00 uur (U+2)

Over de gehele breedte van het legervak zijn successen

gemeld.

Noord:

In het noordelijk deel van het divisievak heeft het aldaar

optredende regiment meer succes dan het regiment dat in

het zuidelijk deel van het divisievak optreedt. Een van

de redenen is het gunstiger terrein,

Het zelfstandig tankbataljon (MH-07) krijgt opdracht naar

het noorden te verplaatsen, omdat de terreinomstandigheden

beter zijn voor het optreden van tanks en omdat het divisie-

vak te breed wordt voor twee regimenten.
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Het geniebataljon (MD-16) krijgt opdracht naar voren aan te slui-

ten, om bij het bereiken van de SOESTE steun te kunnen verlenen.

Zuid:

Beide regimenten hebben succes.

Het tweede echelons regiment dat centraal in het divisievak

gehouden is voor directe inzet als vóórregiment, zet de

opmars voort.

Dia IV-B-4-a e. D 06.00 uur .(U+gJ

Enige afdelingen verplaatsen naar nieuwe stellinggebieden.

Dia IV-B-5 f. D 07.00 uur (U+3)

Noord:

In het noorden van het divisievak verloopt de aanval traag.

Er is weinig voortgang.

In het zuiden van het divisievak heeft het regiment meer

succes,

Zuid:

De aanval in het gehele divisievak verloopt traag.

De anti-tank afdeling (MD-24) krijgt opdracht te verplaat-

sen en stellingen in te nemen tusaen de beide BMP-bataljons

teneinde het ontstane gat op te vullen.

Het centraal in het vak opmarcherende tweede echelons

regiment zet de opmars voort.

Dia IV-B-5-a g. D 07.00 uur (ü+3)

De verplaatsing van enkele afdelingen gaat voort.

Dia IV-B-6 h. D 08.00 uur (ü+4)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Noord:

De aanval wordt over de gehele frontbreedte van de divisie

vertraagd door moeilijke terreinomstandigheden, waaronder

de rivier SOESTE.

Het geniebataljon ( MD-26) wordt aangetrokken om steun te

verlenen bij het oversteken van de SOESTE.

Het zelfstandig tankbataljon is op de noordflank aange-

komen.

De anti-tank afdeling (MD-16) zal centraal in het divisie-

vak volgen.
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Zuid:

De buitenrand van CLOPPENBURG ie bereikt in het noorden.

In het zuiden verloopt de aanval nog steeds traag. De

anti-tank afdeling ia ingezet tussen de beide BMP-bataljons

(MD-34).

Het tweede echelons regiment, centraal in het vak, zet de

opmars voort.

De opdracht voor dit centraal opmarcherend gemechaniseerd

regiment luidt: -"Omtrek de stad CLOPPENBURG zuid langs

het aldaar vastgelopen regiment;

- Ontlast het bij CLOPPENBURG vastgelopen

regiment door de aanval zuid van het vastgelopen regiment

in te zetten."

Op het moment dat de BLAUWE beveiligende strijdmacht uit

CLOPPENBURG is teruggetrokken zal het vastgelopen regiment

de aanval voortzetten. Op dat moment treedt de divisie op

met drie gemechaniseerde regimenten vóór.

De divisie commandopost is verplaatst naar MD-06 en MD-15.

De tweede echelons divisies volgen de beide vóórdivisies.

Twee tankregimenten van de tankdivisie zijn reeds zicht-

baar binnen het gebied van inlichtingen verantwoordelijkheid.

Dia IV-B-6-a i. D 08.00 uur (U+4)

Door enkele afdelingen zijn nieuwe stellinggebieden be-

trokken.

De overige afdelingen gaan de huidige stellinggebieden ver-

laten en verplaatsen naar voren.

Dia IV-B-7 j. D 09.00 uur (U+5)

Noord:

Door de rivier SOESTE is het tempo uit de aanval gehaald.

Het geniebataljon verleent steun aan de overgang van de

SOESTE.

Het zelfstandig tankbataljon is nog niet ingezet bij de

aanval. Nadat de SOESTE is overschreden zal dit bataljon

de aanval inzetten.

Zuid:

Het noordelijk regiment is rond CLOPPENBURG gestopt door

eenheden van de BLAUWE beveiligende strijdmacht. Dit

regiment heeft het derde gemechaniseerde bataljon ingezet.



Bij het zuidelijk regiment wordt de aanval voortgezet.

Het derde gemechaniseerde regiment omtrekt CLOPPENBURG

zuid van het vastgelopen regiment en heeft reeds één

bataljon vóór, dat de aanval inzet.

De tweede echelons divisies zijn de vóórdivisies gevolgd.

In het noorden volgt nu ook zichtbaar een gedeelte van de

tweede echelons gemechaniseerde divisie.

Dia IV-B-7-a k. D 09.00 uur (ü+5)

De nieuwe stellinggebieden zijn nagenoeg door alle afde-

lingen betrokken.

Teneinde gelijke tred te houden met de manoeuvre-eenheden

zijn enige luchtdoelartillerie-eenheden naar voren ver-

plaatst.

De extra artilleriesteun, benodigd voor ondersteuning bij

de inbraak in de BLAUWE voorste rand weerstandsgebied

bestaat uit drie afdelingen 130 mm kanon M-46 en is zicht-

baar binnen het gebied van inlichtingen verantwoordelijk-

heid (LD-63).

Dia IV-B-8 1. D 10.00 uur (ü+6)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Noord:

De SOESTE is overschreden. Beide vóórregimenten zetten

met succes de aanval voort. Het zelfstandig tankbataljon

zet de aanval in.

De beide tweede echelons regimenten zetten de opmars

voort.

Zuid:

Bij het noordelijk vastgelopen regiment worden de BLAUWE

eenheden in CLOPPENBURG gebonden, terwijl het derde regi-

ment nu zuid langs CLOPPENBURG en het vastgelopen regiment

de aanval kan voortzetten.

Bij het zuidelijk regiment wordt de aanval met succes voort-

gezet. Het regimentsvak wordt smaller. De anti-tank afde-

ling heeft de opdracht uitgevoerd en zal nu zuid in het

divisievak volgen.

Het tweede echelons tankregiment zet de opmars voort.

De tweede echelons divisies zetten de opmars voort.
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Dia IV-B-8-a m. D 10.00 uur (ü+6)

Een regiment SA-2 zal worden ingezet aan het DORTMUND-EMS

kanaal voor de luchtverdediging. Dit regiment verplaatst

naar de nieuwe stellinggebieden. Van de overige luchtdoel-

artillerie-eenheden hebben enkele batterijen nieuwe stellin-

gen ingenomen. Enkele afdelingen artillerie verplaatsen

naar nieuwe stellinggebieden.

De FROG-afdelingen zullen nieuwe stellinggebieden moeten

betrekken. Per divisie verplaatst de helft van de afdeling

naar verder naar voren gelegen stellinggebieden.

Dia IV-B-9 n. D 11.00 uur (ÏÏ+7)

Noord:

De weerstand is zo ver afgenomen, doordat de BLAUWE eenheden

de voorste rand weerstandsgebied naderen, dat de aanval

met succes wordt voortgezet.

De tweede echelons regimenten zetten de opmars voort.

Zuid!

Het regiment, dat CLOPPENBURG heeft omtrokken heeft bewerk-

stelligd, dat het west en zuid van CLOPPENBURG vastgelopen

regiment de aanval nu kan voortzetten. Over de gehele

breedte van het divisievak wordt met drie regimenten v<5ór

de aanval voortgezet.

De voortgang van de aanval zal worden bemoeilijkt door de

opgehoogde autoweg, die transversaal door het vak loopt.

Het tweede echelons tankregiment heeft halt gehouden.

De tweede echelons divisies hebben de opmars gestopt.

Dia IV-B-9-a o. D 11.00 uur (ïï+7)

Door de wijziging bij de manoeuvre-eenheden - de aanval

wordt met drie gemechaniseerde regimenten voortgezet -

vindt bij de steunende artillerie ook een wijziging plaats.

Het derde regiment wordt gesteund door:

Dia IV-B-10 - één afdeling meervoudige raketwerper BM-21 afkomstig van

de RAG van het zuidelijk regiment;

- één afdeling 152 mm gemechaniseerde vuurmond M-1973»

afkomstig van de DAG.

De sprongsgewijze verplaatsing van de artillerie wordt

voortgezet. Idem bij de luchtdoelartillerie.



Dia IV-B-11 p, D 12.00 uur (U+8)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Noord:

De BLAUWE voorste rand weerstandsgebied is op 10 km na be-

reikt. Er wordt weinig weerstand ondervonden.

De tweede echelons regimenten hebben halt gehouden.

Zuid:

De aanval wordt vertraagd door de opgehoogde autoweg.

De divisiecommandant heeft het volgende plan voor de in-

braak in de BLAUWE voorste rand weerstandsgebied (voor zo-

ver van belang):

- De aanval op de BLAUWE verdedigende strijdmacht zal wor-

den ingezet met drie gemechaniseerde regimenten en het

zelfstandig tankbataljon.

- Het regiment dat bij WILDESHAUSEN zal optreden zal de

BLAUWE verdedigende strijdmacht aldaar binden. Dit regi-

ment staat één gemechaniseerd bataljon af, teneinde het

zelfstandig tankbataljon te versterken.

- Het zelfstandig tankbataljon zal voor het overwinnen van

de rivier de HUNTE versterkt worden met o.a. een gemecha-

niseerd bataljon, afkomstig van het regiment dat bij

WILDESHAUSEN bindende acties moet uitvoeren. Dit bataljon

verplaatst naar het zuiden (MD-45)»

Het tweede echelons tankregiment wordt centraal in het

divisievak gehouden.

De diensten-eenheden van de divisie verplaatsen zo ver

mogelijk naar voren, teneinde bij de inbraak zo dicht mo-

gelijk achter de te ondersteunen eenheden hun taak te

kunnen uitvoeren.

De tweede echelons tankdivisie zet de opmars voort.

Dia IV-B-11-a q. D 12.00 uur (U+8)

I>« sprongsgewijze verplaatsing van de ondersteunende veld-

artillerie en de luchtdoelartillerie gaat voort.

Het SA-2 regiment heeft opstellingen ingenomen.

Dia IV-B-12 r. B 13.00 uur (ü+9)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Noord:

Over de gehele breedte van het divisievak is de weerstands-

lijn van de BLAUWE verdedigende strijdmacht bereikt. Het
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geniebataljon heeft de overgangsmiddelen verdeeld over de

vóórregimenten. Dit bataljon is zodanig verspreid, dat het

niet verder meer wordt aangegeven.

De anti-tank afdeling wordt centraal in het divisievak ge-

houden, teneinde een na de inbraak volgende doorbraak uit

een bevochten bruggehoofd te steunen.

Zuid:

De aanval wordt met succes voortgezet. De weerstand wordt

minder zodat het tempo van de aanval kan worden verhoogd.

De aanvalsvakken worden gewijzigd omdat:

- het zuidelijk deel van het divisievak onbegaanbaar wordt

door een groot moerasgebied oost van VECHTA;

- WILDESHAUSEN en omgeving slechts geblokkeerd zal worden

waardoor met weinig vakbreedte kan worden volstaan;

- het vierde in te zetten manoeuvre-element, het versterkte

zelfstandig tankbataljon, een eigen aanvalsvak het meest

zuidelijk gelegen moet worden gegeven.

Het tweede echelons tankregiment zet de opmars voort.

Enige diensteneenheden hebben nieuwe locaties betrokken.

Dia IV-B-12-a s. D 13.00 uur (U+9)

Voorzover het op dit moment mogelijk is worden de afdelingen

artillerie zo ver mogelijk naar voren verplaatst voor de

ondersteuning van de inbraak in de weerstandslijn.

De FROG-eenheden van de noordelijke divisie, die waren ver-

plaatst, hebben nieuwe opstellingen betrokken. De overige

eenheden worden nu verplaatst.

De sprongsgewijze verplaatsing van de luchtdoelartillerie

gaat door.

Dia IV-B-13 t. D 14.00 uur (ü+10)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Over de gehele breedte van het legervak is de rivier HUNTE,

de weerstandslijn van de BLAUWE verdedigende strijdmacht,

bereikt.

Noord:

Geen wijzigingen.

Zuid:

Het geniebataljon is naar de vó"<5rregimenten verplaatst en

de overgangsmiddelen worden verdeeld over de vóérbataljons.



(Het geniebataljon wordt niet verder aangegeven).

Het gemechaniseerde bataljon dat het zelfstandige tank-

bataljon gaat versterken, is aangekomen in het vak van het

zelfstandig tankbataljon.

Het tweede echelons tankregiment sluit zover mogelijk naar

voren aan.

Be diensteneenheden hebben hun locaties betrokken.

De tweede echelons divisies zijn aangetrokken.

Dia IY-B-13-a u. D 14.00 uur (U+10j

De verplaatsing van de artillerie is nog niet voltooid.

De FROG-eenheid van de zuidelijke divisie heeft het nieuwe

stellinggebied betrokken (MD-55) ê  de achtergebleven een-

heid wordt nu verplaatst.

De SCUD-brigade minus, van het leger, verplaatst naar voren.

De sprongsgewijze verplaatsing van de luchtdoelartillerie

gaat voort.

Dia IV-B-14 v. D 15.00 uur (U+11_I

De vóórregimenten en de overige ingezette manoeuvre-eenheden

hebben goede uitgangsposities ingenomen, teneinde een inbraak

in het BLAUWE weerstandsgebied aan te vangen.

Dia IV-B-14-a w. D 15.00 uur (u+11)

De artilleriegroepen hebben nieuwe stellinggebieden betrok-

ken, met uitzondering van enkele PROG-eenheden, enkele SCÜD-

eenheden en enkele luchtdoelartillerie-eenheden.

De drie afdelingen 1JO mie kanon M-46 zijn over het gehele

legervak - zwaartepunt zuid - verdeeld.

De resterende artillerie-eenheden van de tweede echelons

divisies verplaatsen naar voren.

4. Fase III

a. De tactische doorbraak - operationele doorbraak - het

inzetten van de achtervolging

Dia IV-C-1 De inbraak in de BLAUWE voorste rand weerstandsgebied wordt

vertraagd door de rivier de HUNTE. De tactische doorbraak

wordt vertraagd door een BLAUWE brigade tegenaanval zowel

in het noorden als in het zuiden. Nadat de tactische door-

braak in het noorden door het vastlopen van de BLAUWE
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tegenaanval een feit is, wordt dit succes uitgebuit door

de inzet van de tot nu toe in tweede echelon gehouden regi-

menten.

Na het vastlopen van de BLAUWE tegenaanval in het zuiden

wordt de tactische doorbraak voltooid door inzet van het

tankregiment. Het aldus verkregen succes wordt uitgebuit

door een operationele doorbraak, ondanks een nieuwe BLAUWE

tegenaanval op divisieniveau die gedeeltelijk succes heeft,

naar de aan de WESER gelegen doelen door de tweede echelons

tankdivisie.

Samen met de noordelijke divisie wordt de achtervolging

ingezet.

Het luchtlandingsregiment in de omgeving van NIENBURG kan

standhouden. De BLAUWE reserve, die hiertegen is ingezet,

kan niet anders dan het luchtlandingsregiment inkapselen,

omdat dit reeds goede posities had ingenomen.

Het beeldschema is verlegd van één uur tussenruimte naar

twee uren tussenruimte, omdat gedurende de inbraak-operatie

een nagenoeg statische situatie wordt bereikt in de eerste

fase. Van zichtbare vooruitgang is geen sprake.

Dia IV-G-2 b. D 17.00 uur (ü+13)

Noord:

De aanval van beide vóórregimenten is geslaagd. De voort-

gang is ongeveer 1,5 km oost van de rivier HUNTE. Hierbij

is een optreden van uitgestegen infanterie noodzakelijk

geweest. De voertuigen kunnen echter nog niet worden aan-

getrokken omdat er te weinig ruimte voor is.

Zuid:

In het noorden van het vak is één gemechaniseerd regiment

belast met het binden van BLAUWE eenheden rond WILDESHAUSEÏÏ.

Centraal in het vak en zuid in het vak hebben twee gemecha-

niseerde regimenten en het versterkte zelfstandig tankbatal-

jon met uitgestegen infanterie posities veroverd die onge-

veer 1,5 km oost van de HUNTE liggen.

Van de tweede echelons tankdivisie is het gemechaniseerde

regiment centraal in het divisievak ingeschoven.
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Dia IV-C-2-a c. D 17.00 uur (ü+15)

Ondersteuning van de vóórdivisies is ongewijzigd.

De afdelingen van de tweede echelons divisies die nog niet

waren ingezet, zetten de opmars voort.

De afdelingen SCUD hebben bevolen posities bereikt. Eén

afdeling heeft opstellingen ingenomen.

Dia IV-C-5 d. D 19.00 uur (ü+15)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

De BLAUWE verdedigende strijdmacht heeft een tegenaanval

ingezet op brigadeniveau.

Noord:

De terreinomstandigheden zijn ongunstig voor de door BLAUW

ingezette tegenaanval, die dan ook een beperkt resultaat

heeft, zodat het momentum in de aanval van de GROENE strijd-

macht is gehandhaafd.

In het zuiden van het divisievak heeft het regiment de voer-

tuigen kunnen aantrekken.

Zuid:

In het noorden van het divisievak blijft het gemechaniseerde

regiment, dat blokkerende posities heeft ingenomen, zich

handhaven. Het centraal optredende regiment heeft posities

kunnen behouden.

Het zuidelijk aanvallend regiment en het zelfstandig tank-

bataljon zijn door een BLAUWE tegenaanval gedeeltelijk terug-

geslagen achter de HUNTE.

De tweede echelons divisies blijven halt houden, met uit-

zondering van het in het zuiden opmarcherende gemechani-

seerde regiment, dat ter hoogte van de beide tankregimen-

ten halt houdt. Dit regiment moet een bataljon infanterie »

zonder voertuigen - afstaan voor een verplaatsing naar

LASTRUP. In LASTRUP zal dit bataljon met behulp van heli-

copters worden ingezet in het gebied west van TWISTRINGEN

met de opdracht een eventuele tegenaanvalsmacht te binden.

Dia lv-C-3-a e. D 19*00 uur (U+15)

De afdelingen van de tweede echelons divisies verplaatsen.
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Dia IV-C-4 f. D 21.00 uur (ü+17)

Noord:

In het noorden van het divisievak heeft het aldaar optreden-

de gemechaniseerde regiment de voertuigen kunnen aantrekken.

De beide vóérregimenten hebben eveneens hun voertuigen aan-

getrokken.

De tweede echelons regimenten hebben de opmars sinds de

vorige situatie voortgezet en hebben op dit moment weer

moeten halt houden.

Zuid:

De aanval verloopt stroef. De bevochten bruggehoofden wor-

den uitgebouwd om zo snel mogelijk de voertuigen te kunnen

aantrekken.

Het gemechaniseerde regiment van de tweede echelons tank-

divisie zet de opmars voort. Dit regiment buigt af naar het

zuiden vóór het aldaar opmarcherende tankregiment. De reden

is, dat het terrein in het zuiden zich meer leent voor een

gemechaniseerd optreden na de operationele doorbraak, dan

voor een tankoptreden.

In het gebied west van TWISTRINGEN is onder dekking van de

invallende duisternis een infanterie bataljon per helicopter

ingezet. Van de mogelijkheid van inzet in de vroege morgen

is afgezien, omdat dit bataljon dan mogelijk te laat ingezet

zou kunnen worden om een verwachte BLAUWE tegenaanval te

onderscheppen.

Dia IV-C-4-a g. D 21.00 uur (ü+1?)

Verdere opmars van de afdelingen artillerie van de tweede

echelons divisies.

Overigens geen wijzigingen.

Dia IV-C-5 h. D 23.00 uur (ü+19)

Noord:

Gebruik makend van de duisternis worden de bruggehoofden

uitgebouwd. Hierdoor worden gunstige uitgangsposities ver-

kregen teneinde bij dagaanbreken de aanval voort te zetten.

De tweede echelons regimenten zetten de opmars voort, ten-

einde zodanige uitgangsposities te kiezen dat zij uit de

bruggehoofden kunnen breken zodra er voldoende ruimte is.



Zuid:

De bruggehoofden zijn voldoende groot om de voertuigen aan

te trekken. Be bruggehoofden worden, gebruik makend van de

duisternis, verder uitgebouwd.

Het tankregiment zet de opmars voort, om gedurende de duis-

ternis in het gunstige tankterrein oost van de HUNTE achter

de gemechaniseerde regimenten te kunnen ontplooien.

Het met behulp van helioopters ingevlogen bataljon heeft

met succes opstellingen kunnen innemen in het gebied west

van TWISTRINGEN. Eventueel opmarcherende eenheden kunnen

ernstig worden vertraagd in hun opmars door dit bataljon.

De tweede echelons tankdivisie marcheert verder op om, zodra

door de vóórdivisie het bruggehoofd voldoende is uitgebouwd,

uit dit bruggehoofd te breken.

Dia IV-C-5-a i. D 23,00 uur (ïï+19)

Afdelingen artillerie van het tweede echelon hebben halt

gehouden.

Overigens geen wijzigingen.

Dia IV-C-6 j. D+1 01.00 uur (ïï+21)

Noord:

De tweede echelons regimenten ontplooien achter de vóór-

regimenten om bij dagaanbreken uit te breken.

Zuid:

Het tankregiment is met drie tankbataljons ontplooid achter

de vdórregimenten aan de oostzijde van de HUNTE.

Bij dagaanbreken zullen deze tankbataljons mede het bevoch-

ten bruggehoofd uitbouwen.

De ruimte die ontstaat tussen de noordelijke en zuidelijke

divisie oost van WILDESHAUSEN, wordt bezet door een mobiel

hindernisdetachement en een anti-tankreserve. Deze eenheden

worden niet aangegeven.

De tweede echelons divisies zetten de opmars voort.

Dia IV-C-6-a k. D+1 01.00 uur (ü+21)

Met uitzondering van het opmarcherende luchtdoelartillerie-

regiment van de zuidelijke tweede echelons divisie is alles

ongewijzigd.
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Dia IV'C-7 1. D+1 03.00 uur (U+23)

Zowel de noordelijke als de zuidelijke divisie bouwen de

bruggehoofden uit. Alle eenheden zijn gereed om over JO

minuten de aanval voort te zetten en de bruggehoofden uit

te bouwen of hier uit te breken.

Zuid:

De diensteneenheden hebben de wegen verlaten om ruimte te

maken voor de tweede echelons eenheden.

De tweede echelons divisies zijn verder naar voren opge-

marcheerd, maar moeten halt houden tot er voldoende ruimte

is om in het noorden te volgen en in het zuiden te door-

schrijden.

De diensteneenheden van de tankdivisie verplaatsen naar

voren.

Het heligelande infanteriebataljon heeft inmiddels vuur-

contact gemaakt met de opmarcherende tegenaanvalsmacht.

Zij zijn vanuit verspreide opstellingen in staat om deze

tegenaanvalsmacht te vertragen en verliezen op te leggen.

Dia lV-C-7-a m. D+1 03.00 uur (ïï+23)

Met uitzondering van het opmarcherende luchtdoelartil.lerie-

regiment van de zuidelijke tweede echelons divisie is alles

ongewijzigd.

Het beeldschema wordt weer teruggebracht van twee uren tussen-

ruimte naar één uur tussenruimte.

Dia IV-C-8 n. D+1 04.00 uur (ü+24)

Noord:

De aanval wordt ingezet met de vóórregimenten terwijl het

tweede echelons tankregiment in het zuiden wordt ingezet

om contact te houden met de in het zuiden in te brengen

tankdivisie.

Zuid:

Op het moment dat het tankregiment uit het bruggehoofd

uitbreekt wordt door de BLAUWE verdedigende strijdmacht

een tegenaanval gelanceerd op divisieniveau. Deze tegenaan-

val komt uit het zuidoosten en heeft tot gevolg dat in het

noorden van het GROENE divisievak hiervan vrij weinig hinder

wordt ondervonden, maar in het zuiden worden het zelfstandig
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tankbataljon en het centraal optredende gemechaniseerde

regiment teruggeslagen. Ook één tankbataljon van het tank-

regiment wordt teruggeslagen.

In het noorden van het GROENE divisievak kan het verkregen

bruggehoofd worden uitgebouwd.

Ondanks het feit dat het heligelande bataljon midden tussen

de tegenaanvalsmacht is gelegen, is dit bataljon redelijk

in staat zijn posities te handhaven, omdat dit verspreide,

goed gecamoufleerde opstellingen zijn.

De tweede echelons divisie in het noorden zet de opmars

voort.

De tweede echelons tankdivisie moet halt houden.

Dia IV-C-8-a o. B+1 04.00 uur (ïï+24)

Als gevolg van de BLAUWE tegenaanval in het zuiden is het

aantrekken van artillerie naar de oostzijde van de HUNTE

nog niet mogelijk.

In het noorden wordt de artillerie sprongsgewijze ver-

plaatst. Uit het tweede echelon is de afdeling meervoudige

raketwerper BM-21 ingezet bij het tankregiment.

Dia IV-C-9 P. D+1 05.00 uur (U+25)

Noord:

Het tankregiment valt aan over een smal front- richting

zuid-oost, teneinde aansluiting te zoeken met de zuid optre-

dende divisie.

Zuid:

De positie van het gemechaniseerde regiment bij WILDESHAUSSN

blijft ongewijzigd.

Het centraal optredend regiment buigt af naar het noorden

en kan nog steeds het bruggehoofd blijven uitbouwen.

Het in het zuiden optredende regiment en het zelfstandig

tankbataljon houden stand tegen de BLAUWE tegenaanvals-

macht.

Dia IV-C-9-a q. D+1 05.00 uur (U+25)

Enige afdelingen artillerie verplaatsen.

Dia IV-C-10 r. D+1 06.00 uur (U+26)

Noord:

Het tankregiment heeft aansluiting gevonden met de zuid

aanvallende divisie.
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Het tweede echelons gemechaniseerde regiment doorschrijdt

het vódrregiment en zet de aanval voort.

Zuid:

Het bruggehoofd wordt ondanks de grote druk uitgebouwd;

in het noorden met meer succes dan in het zuiden, waar de

BLAUWE tegenaanval heeft plaatsgevonden.

Met het met behulp van heli1s ingezette bataljon ia contact

gemaakt.

De legercommandant heeft opdracht gegeven binnen twee uren

de tankdivisie uit het bruggehoofd te laten breken.

De tankdivisie zet de opmars voort met twee tankregimenten

v<5<5r en een gemechaniseerd regiment dat nog geen ruimte

heeft om de opmars voort te zetten.

Het derde tankregiment volgt.

Dia IV-C-10-a s. D+1 06.00 uur (U+26)

De ondersteuning van de regimenten loopt gevaar, omdat de

maximum dracht nagenoeg is bereikt. De verplaatsing van de

afdelingen wordt ingezet, waarbij de afdelingen van het

tweede echelon als eerste de steunende artilleriegroep gaan

vormen.

Dia IV-C-11 t. D+1 07.00 uur (ïï+2?)

Noord:

Beide tweede echelons regimenten hebben de vóórregimenten

doorschreden en zetten de aanval voort.

Zuid:

Het bruggehoofd is zover uitgebouwd dat er ruimte is voor

de tankdivisie. Ook in het zuiden is de BLAUWE druk afge-

nomen, zodat een voortzetting van de aanval mogelijk is

geworden.

De tweede echelons gemechaniseerde divisie zet de opmars

voort.

De tankdivisie heeft twee tankregimenten ontplooid in het

bruggehoofd en vangt aan met de doorschrijding.

Het gemechaniseerde regiment volgt.

Dia IV-C-11-a u. D+1 07.00 uur (U+2?)

Enige afdelingen hebben de nieuwe stellinggebieden betrokken.
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Dia IV-C-12 v. D+1 08.00 uur (ïï+28)

Noord:

De aanval door "beide regimenten heeft succes.

De vóó*rregimenten hebben verzaraelgebieden betrokken.

Zuid:

Het door middel van helioopters ingevlogen bataljon wordt

niet meer aangegeven.

Het verliespercentage van de divisie wordt aangenomen op

meer dan 5̂ » zodat doorschrijding noodzakelijk is.

De tankdivisie heeft twee regimenten volledig ontplooid en

deze zijn voortgegaan met de doorsohrijding.

~Ha IV-C-12-a w. D+1 08.00 uur (ïï+28)

De verplaatsing van de resterende afdelingen naar de nieuwe

stellinggebieden is bijna voltooid.

De luchtdoelartillerie-afdeling van de tankdivisie is ont-

plooid.

Dia IV-C-12-b x. D+1 08.00 uur (U+28)

Dezelfde situatie als Dia IV-C-12, Hierbij is de tankdivisie

tot op bataljonsniveau nauwkeurig aangegeven. De af te lossen

gemechaniseerde divisie is tot regimentsniveau aangegeven.

Dia IV-C-13 y. D+1 09.00 uur (ïï+29)

Het opnamebeeld is 10 km naar het oosten verschoven.

Noord:

De weerstand is nihil. De aanval gaat over in de achtervol-

ging.

Zuid:

De leidende divisie is doorschreden door de tweede echelons

tankdivisie.

Tankdivisie:

Met twee tankregimenten en één gemechaniseerd regiment in

het zuiden is de gemechaniseerde divisie doorschreden en

wordt de achtervolging ingezet.

Dia IV-C-13-a z. D+1 09.00 uur (ü+29)

De afdelingen artillerie worden sprongsgewijze verplaatst

naar nieuwe vooruitgelegen stellinggebieden.

De derde afdeling SCUD verplaatst naar voren.
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Dia IV-C-14 De aanval wordt nu voortgezet teneinde de overgangen over

de WESER en ALLER te vermeesteren en contact te maken met

het rond WIENBURG gelande luchtlandingsregiment, dat aldaar

de overgangen open houdt zodat de opmars in oostelijke

richting kan worden voortgezet.


