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A. IDENTIFICATIE

Confidentieel -1. Oost-Duitsland/GSVG

a. Toekenning Erenaam

Door de Ministerraad van de Sovjet-Unie werd de erenaam

"Maarschalk v.d. Tanktroepen Mikhail Katukov" toegekend aan

het "Chertkover" Gde Tkreg, behorend tot de GSVG.

Het Gde Tkreg zal de traditie voortzetten van 4 Tkbrigade.

Pers

Commentaar; De benaming 4 Tankbrigade werd op 11-11-'41 gewij-

zigd in 1 Garde Tankbrigade. In de periode

1945-1952 zijn o.a. in de GSVG tankbrigades gereorga-

niseerd in tankregimenten.

Zo werd 1 Gde Tkbrig gewijzigd in 1 Gde Tkreg.

Aangenomen kan worden dat aan 1 Gde Tkreg te

Glauchau (TJS 2751 )/20 Gde Mechdlv bovenvermelde

erenaam is toegekend.

GEHEIM



SLO 1/77 GEHEIM

B. LOCATIE

1. Oost-Dui t sland/HYA

a. SCÜD-brigade/5Lr

(1) Vanaf 5/75 zijn er diverse berichten waarin vermeld wordt

dat de eenheden van de SCUDbrigade/5 Leger (MD V) te

Klein Stallberg (W 3736) naar o.a. een nieuw gebouwde ka-

zerne te Demen (PE 8046) overgebracht zullen worden.

Sinds sept '76 zijn er nu diverse aanwijzingen welke de

aanname recht vaardigen dat ^ SGITDbriga.de te Demen ia on-

dergebracht .

(2) Sinds 10/75 zijn er ook vage aanwijzingen omtrent de ver-

plaatsing van 5 BRTB (Beweglicher Haketen Technischen

Basis)/5 Lr (MD V) van Torgelow-Droegerheide (W 3741)

naar Demen (PE 8046) of Dabei (PE 9048).

Nu 5 SCïïDbrigade te Demen is gelokaliseerd, moet aangeno-

men worden dat 5 BRTB ook in W-richting is verplaatst,

daar het onmogelijk is raketeenheden op een afstand van

ca 150 km te verzorgen.

Onderbrenging in Demen of Dabei is gezien de legeringsca-

paciteit mogelijk doch behoeft bevestiging.

C. ORGANISATIE

1. Sov.1 et-Unie

a. SS-21

In september 1976 werd in Tsjechoslowakije een Sovjet colonne

met o.a. een 30-tal drie-assige wielvoertuigen, waarop één

nieuw type grond-grond raket, met zeil afgedekt, waargenomen.

(H) (C-3)

Commentaar; Er zijn aanwijzingen dat de Sovjets een nieuw

grond-grond raketsysteem (SS-21) hebben ontwik-

keld, dat mogelijk als vervanger van de h'uidige

PROG-7 zal dienen. ;'

De SS-21 zou te vergelijken zijn met de Ameri-

kaanse LANCE (zie ook MO 1/77, Hoofdstuk G,

punt 4«a (1) - niet bij allen bekend).

GEHEIM



SLO 1/77 GEHEIM

Afwijkend van de LANGE, heeft de SS-21 een

drie-assig onderstel dat zeer waarschijnlijk

van de SA-8 is afgeleid.

Indien de SS-21 op divisieniveau wordt ingedeeld

als vervanger van de FHOG-7 en het aantal van

vier per divisie gehandhaafd blijft, zijn voor

de TsGV slechts twintig raketsystemen benodigd.

Het moét dan ook niet uitgesloten worden !ge-

acht, dat, gelet op bovenvermelde waargenomen

aantallen van het nieuwe type grond-grond5 raket

en de mogelijk grotere dracht van deze raketten,

deze eveneens op legerniveau zullen worden in-

gedeeld, i

2. OoBt-Duitsland/GSVG

Geheim a. O/i zelfst Tkreg

Tot nu toe werd aangenomen dat het o/i Zelfst Tkreg of het

o/i Zwaar Tk/SU-reg van 2 Gde Lr was uitgerust met:

- een bat met minstens 30 x JS-3/4 te Schwerin-246;

- een bat met 45 x T-10 te Ludwigslust-262;

- een bat met minstens 35 x JSU-152 te Hagenow-261.

Sindsdien werden de volgende berichten ontvangen.

(1) In object-246 te Schwerin (PE 577429) werden op 2-11-76

72 x T-72 tanks vastgesteld.

(B-3) (R)

Commentaar;Deze en eerder vermelde waarnemingen in

Schwerin-246 zijn aanwijzingen dat twee tkbats

van het Zelfst Tkreg zijn uitgerust met T-72 en

aldaar zijn ondergebracht. (Zie ook MO 7/76

blz 28 pt .3.b.)

(2) Op 2-11-76 werden in object-242/243 te Schwerin (PE 604424)

een aantal T-55 tanks en ca 30 x JSÏÏ-152 waargenomen.

(B-3) (R)

(3) In MO 7/76 werd melding gemaakt van ca 40 x JSU-152 te

Kirchmoeser (UU 2307) welke mogelijk afkomstig zijn uit

Hagenow.
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Commentaar; Deze waarnemingen zouden kunnen betekenen dat

er nog 2 bats aan het reg gesubordineerd zijn.

Er zijn echter aanwijzingen dat het reg de be-

schikking heeft, over 4 bats, zodat de veronder-

stelling in MO 7/76 niet juist kan zijn.

De JSÜ-152 en T-55 zijn mogelijk in Schwerin

verzameld om te worden afgevoerd.

(4) In sep jl. werden te Ludwigslust-262 (fS 6709) volgens beschrij-

ving 15 x T-72 waargenomen.

(s-2) (a)

Commentaar; In dit object is het o/i Zwaar Tkbat o/i

Zelfst Tkreg ondergebracht. De waarneming van

15 x T-72 tanks is een aanwijzing dat ook bij dit

bat een aanvang gemaakt is met het invoeren van

de T-72 tank.

(5) Op het lokale oefenterrein te Hagenow (PE 4824) werden in

juli 76 vier mogelijke T-72 en in nov 16 zestien mogelijke

T-72 waargenomen.

(C-3 en B-2) (R)

Commentaar; Dit oefenterrein grenst aan object 261, alwaar

het o/i JSÜ-bat/o/i Zelfst Tkreg is ondergebracht.

Bovengenoemde en andere aanwijzingen doen vermoe-

den, dat een aanvang is gemaakt met het invoeren

van de T-72 tank bij dit bat.

Zeer waarschijnlijk is een cie met 16 x T-72 uit-

gerust .

Haar aanleiding van de waargenomen T-72 tanks en andere aan-

wijzingen wordt v.w.b. het o/i Zelfst Tkreg: in Schwerin

de volgende samenstelling en sterkte aangenomen:

Staf o/i Zelfst Tkreg te Schwerin-246

o/i Tkbat te Schwerin-246

o/i Tkbat te Schwerin-246

o/i Tkbat te Ludwigslust-262

o/i Tkbat te ïïagenow-261
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Paar een tkcie van het bat te Hagenow met 16 x T-72 is uit-

gerust, nl 3 pelotons a 5 tks en een Cotk en elk bat over

3 cie'n beschikt en gelet op het feit dat alle bats een

overeenkomstige indeling hebben, mag aangenomen worden dat

het reg over 4 x 49 -f 2 co'tkss 198 x T-72 beschikt. De per-

soneelsterkte per bat is ca 20 officieren en 193 minderen.

De totale sterkte van het tkreg bedraagt ca 129 officieren

en 1096 minderen. ,
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Geheim

De min of meer statische taak van het o/i Zelfst Tkreg in

de oude samenstelling, zal in het kader van het legeroffen-

sief nu mogelijk gewijzigd zijn in een mobiele*.C-2 Gde Lr

heeft immers naast de 852 tks (2 Mechdivs en 1 Tkdiv),

waarvan 92% T-62, nu de beschikking over 198 x T-72

(wanneer volledig ingevoerd).

b. Overzicht invoering T-72

Op grond van waarnemingen en andere aanwijzingen zijn bij navol-

gende eenheden T-72 ingevoerd t.w.:

- 51 (?) Bewakings(Tank') brigade/GSVG

154 of 162 Wacht (Tank) bataljon

Opmerking; Nog niet bevestigd.

- 1 Gde Tankleger

7 Gde Tankdiv

o/i tankbat/54 Gde Mechreg

11 Gde Tankdiv

o/i tankbat/40 Gde Tankreg

Opmerking; 40 Gde Tankreg was volledig met de T-62 uitgerust

- 2 Gde (Tank)Leger

o/i Zelfstandig Tankregiment (Schwerin)

twee o/i tankbataljons te Schwerin

o/i tankbataljon te Hagenow

en het o/i tankbataljon te iudwigsluet
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Opmerking; Uitgaande van 49 tanks per bataljon, zijn hierbij

in totaal 196 + 2 = 198 x T-72 aanwezig.

9 Gde Tankdiv

o/i tankbat/o/i tankregiment

Opmerking; De tankregimenten zijn volledig met de T-62 uitge-

rust. Een subordinatie is (nog) niet mogelijk

daar twee tankregimenten in dezelfde locatie zijn

ondergebracht.

32 Mechdiv

o/i tankbat/58 Mechreg

Opmerking; Het tankbat was met 40 x T-62 uitgerust.

Een volledige omschakeling op T-72 is nog niet

bevestigd.

3 Stootleger

12 Gde Tankdiv

o/i tankbataljon/o/i Tankregiment.

Opmerking; Een subordinatie van de in nov '76 circa

50 x T-72 waargenomen tanks is (nog) niet mogelijk

daar de tankregimenten, uitgerust met de T-62,

in een object zijn ondergebracht.

47 Gde Tankdiv

o/i tankbat/62 Gde Mechreg

Opmerking: Het tankbat was met 40 x T-62 uitgerust.

De invoer van T-72 tanks moet nog bevestigd worden.

8 Gde Leger

Bij enkele gevechtseenheden kleine aantallen T-72 vastgesteld

o.a. bij 174 Mechreg/57 Gde Mechdiv dat voorheen met

T-62 tanks was uitgerust.

20 Gde Leger

6 Gde Mechdiv

o/i tankbat/68 Tankregiment

o/i tankbat/82 Gde Mechreg

10 Zelfstandig Tankbat

GEHEIM
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35 Mechdiv

o/i tankbat/219 Tankregiment

61 (?) Zelfstandig Tankbat

Opmerkingt N.a.v. de tanknummers is het zeer waarschijnlijk

een o/i tankbat van 219 Tankreg.

Bij de mechregimenten zijn ook enkele T-72 vastge-

steld.

c. SA-8 G/L geleide wapensysteem GECKO

Onlangs is de aanwezigheid van de eerste operationele SA-8 bat-

terij in de GSVG vastgesteld.

Deze en andere aanwijzingen duiden op een batterij samenstelling

a 4 TEL's. Er zijn mogelijk vijf batterijen, totaal 20 TEL's in

een SA-8 regiment(?) ondergebracht.

De voornaamste taak van het SA-8 systeem is het sluiten van de

luchtverdediging op lage en korte afstand; het is de nieuwste

aanvulling o'p de* bestaande G/L wapensystemen. r.
Verwacht wordt dat het SA-8 systeem op divisie niveau wordt in-

gevoerd, in plaats van het SA-6 systeem.

d. SA-6 G/L geleide wapensysteem GAINFÜL

Sinds korte tijd zijn er (vage) aanwijzingen welke erop duiden

dat er een SA-6 brigade op legerniveau is/wordt ingevoerd.

Afhankelijk van het aantal divisies per leger, is de SA-6 brigade

samengesteld uit twee of drie SA-6 regimenten. Hiervoor zijn/wor-

den bestaande SA-6 regimenten samengevoegd, welke bij diverse

divisies in vredeslokaties worden aangehouden. (Zie MO 7/76).

Een gedeelte van de op legerniveau aanwezige SA-6 en SA-4 brigade

wordt aan de onder bevel staande divisies toegewezen, afhankelijk

van de uit te voeren operatie".

Het overige gedeelte is benodigd voor beveiliging van de leger

ondersteunende eenheden en het achtergebied.

Een effectieve luchtverdediging van zowel gevechtsterrein als

achtergebied is gegarandeerd, wanneer dit volledig is doorgevoerd.

Meerdere informaties dienen te worden afgewacht.

e. T-10

Nabij Dallgow-Doeberitz (UU 7023) werd op 12-3-'77 een trein in

Westelijke richting vastgesteld waarop aanwezig waren
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ca 25 x T-10 zware tanks en twee bergingstanks van het type

JSU-T. Alle materieel was met zeil afgedekt. Bij drie tanks,

waar het zeil niet goed was vastgemaakt, werden drie

400 serie nummers waargenomen.

Commentaar; Gezien de 400 serie nummering is het mogelijk dat

deze T-10 zware tanks behoren tot het o/i Zware Tank

regiment/8 Gde Leger, gelegerd te Plauen in object

241/242 (TH 9498).

Gelet echter op de plaats van waarneming en de rich-

ting van verplaatsing, is de subordinatie aan

8 Gdeleger zeer twijfelachtig.

Deze waarneming is echter wel een aanwijzing dat:

- genoemde eenheid, gezien de samenstelling van

materieel, op oefening gaat;

- nog niet alle zware tanks uit de DDR zijn afgevoerd;

- nog niet alle zware tanks vervangen zijn door

in goede staat verkerende T-55/T-62 tanks of door

het nieuwe T-72 type.

Seheim f. Afvoer 57 mm Lua bi.1 35 Mechdiv

Begin maart jl. zijn ca 24 x 57 nun luchtdoelkanon S-60 waargenomen

in object 263 te Dallgow Doeberitz (üïï 6422).

(B-2) (R)

Op 14 maart jl. werd een trein zonder locomotief waargenomen aan

het spoorweglaadstation te Dallgow Doeberitz beladen met minstens

20 stukken 57 mm luchtdoelkanon S-60.

De Lua was met zeil afgedekt.

(B-2) (R)

Commentaart De Lua in object 265 te Dallgow behoort tot 1382

Luareg/35 Mechdiv.

De vuurmonden waren opgesteld op dezelfde plaats in

het complex waar voorheen T-55 tanks hebben gestaan,

die van daaruit zijn afgevoerd en door T-72 tanks

zijn vervangen.

Tijdens de waarnemingsperiode was 35 Mechdiv op oefe-

ning. Praktisch alle gevechtseenheden hebben daaraan

deelgenomen, behalve 1382 Luareg of eenheden hiervan.

GEHEIM
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Dit is ook niet te doen gebruikelijk bij een divisie-

oefening.

Bovenvermelde waarnemingen zijn aanwijzingen dat de

lua van 1582 Luareg is afgevoerd naar een onbekende

eenheid of locatie.

Daar 35 Mechdiv steeds als één van de eerste divisies

wordt regeorganiseerd en/of voorzien van nieuw mate-

rieel:

- het grootste aantal ingedeelde T-72 tanks,

- een afd 152 mm gemechaniseerde artillerie bij de divi-

sie-artillerie ,

- een reorganisatie van het verkenningsbataljon,

- vervanging van de vrachtauto's als trekkers van het

100 mm anti-tankkanon T-12 A door de nieuwe rups-

trekker MT-LB in de anti-tankafdeling,

- uitbreiding van de artilleriebatterij van de mech-

regimenten tot een afdeling,

mag uit de afvoer van de lua de conclusie worden ge-

trokken dat binnenkort het nieuwe G/L geleide wapen-

systeem SA-Ö zal worden ingevoerd.

5. Oost-Duitsland/KYA

a. 5 SA-4 Heg

Met verwijzing naar het gestelde in punt 3«a van MO 9/75

"recentelijk opgerichte o/i SA-4 brigade, nog niet operationeel,

ondergebracht te Stavenhagen (üV 6254) in object-001 en mogelijk

gesubordineerd aan MD V" zijn er thans aanwijzingen dat 5 Leger

(MD V) de beschikking heeft over 5 G/L Raketregiment.

Zeer waarschijnlijk betreft dit de inmiddels operationeel ge-

worden SA-4 eenheid (minstens een afdeling a 9 TEL's), te

Stavenhagen/Basepohl. Aangezien er nog geen operationele SA-6

eenheid bij de NVA is vastgesteld, wordt voorlopig 5 SA-4 Regi-

ment/5 Lr (MO V) aangehouden.

Indien deze aanduiding wordt bevestigd en ervan uitgaande dat

de NVA-legers overeenkomstig de Sovjetlegers worden uitgerust,

is het tevens een aanwijzing dat 5 SA-4 Hegiment deel uitmaakt

van een o/i grond-lucht raket brigade van een nog niet bekende

samenstelling.

GEHEIM
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ïeheim

Geheim

Geheim

4. Polen

a. Verdere invoering van de BMP

Na de eerste waarneming van de BMP in Polen tijdens de

22 juli parade in Varschau in 1969 werden incidentele meldingen

ontvangen over waarnemingen van BMP's bij diverse eenheden.

Tot op heden staat vast dat 5 Mechreg/12 Mechdiv/2 Leger geheel

of nagenoeg geheel is uitgerust met dit gepantserde voertuig.

Recentelijk werden ook BMP's waargenomen bij de volgende eenheden:

- 32 Mechreg/8 Mechdiv/2 Leger

- 34 Mechreg/8 Mechdiv/2 Leger

- 33 Mechreg/2 Mechdiv/1 Leger.

Het betreft hier waarnemingen in de lokaties van bovengenoemde

eenheden van slechts kleine aantallen, zodat niet bekend is in

welke mate deze eenheden met de BMP zijn uitgerust.

5- Tsjechoslowakije/TsGY

a. SA-8

In dec '76 werd in de omgeving van Be la (VR 859̂ ) een Sovjet

colonne waargenomen, die bestond uit ca 12 x 3-assige voertui-

gen die elk 4 raketten van ca 3 ui lengte meevoerden.

Commentaar; Te oordelen naar de beschrijving van de raketten,

betreft het hier de SA-8. Dit is de eerste waarneming

van de SA-8 bij de TsGV,

6. Tsjechoslowakije/Tsjechoslowaakse Strijdkrachten

a. Vermeerdering van het aantal tanks bij het tkbat/mechreg

Sinds medio 1975 werden bij de tkbats van de volgende mech-

regs meer dan de organieke aantallen tanks waargenomeni

49 Mechreg/20 Mechdiv 11 Mechreg/2 Mechdiv

67 Mechreg/19 Mechdiv 12 Mechreg/2 Mechdiv

104 Mechreg/19 Mechdiv 62 Mechreg/15 Mechdiv

10 Mechreg/2 Mechdiv

Tijdens activiteiten in het oefengebied Doupov̂  in december 1976

werden 36 tanks bij het tkbat/49 Mechreg waargenomen.

GEHEIM
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Geheim

Geheim

Commentaar; Mogelijk zullen alle tkbats/mechreg in de toekomst

uitgerust worden met 40 tanks, evenals dit bij de

GSVG en UVA het geval is.

b. Deelnaae aan "fARC2A '76"

In de maand september werden in Polen diverse spoorwegtransporten

met Tsjechisch materieel waargenomen met o.a.: T-54/55» OT-62,

OT-65, 30 mm M-55/59 luchtafweergeschut, 2 afgedekte gemechani-

seerde vuurmonden M-74 en verbindingsvoertuigen.

Commentaar; De Tsjechische deelname aan "TARGZA'76" is niet geheel

duidelijk.

Vermoedelijk nam een eenheid ter sterkte van een

tkreg, aangevuld met verbindings- en verzorgingsele-

menten, deel aan deze oefening. Dit contingent is

mogelijk samengesteld uit eenheden van 9 Tkdiv,

15 Mechdiv en 20 Mechdiv. Bij verschillende oefenin-

gen, die overigens meer een demonstratief karakter

hadden, werden Tsjechische parachutisten ingezet;

deze behoren vermoedelijk tot het 22 Llreg.

Zeer opmerkelijk is de waarneming van de twee geme-

chaniseerde vuurmonden M-74» Deze werden voor het

eerst getoond tijdens de Mei-parade in 1975 te

Praag. Bovenstaande waarneming zou een bevestiging

kunnen zijn van de aanwezigheid van gemechaniseerde

vuurmonden bij de Tsjechische eenheden. Aan deze mo-

gelijkheid mag niet te veel waarde worden gehecht

daar een vrij groot aantal T-54/55 (en mogelijk ander

materieel) van de Poolse strijdkrachten werd geleend

voor deze gelegenheid. Het is ook niet uitgesloten

dat zij voor de duur van de oefening door de Sovjets

werden afgestaan.

7. Hongarije

a. T-62

Bij een oefening van eenheden van het Hongaar® Volksleger, die

begin januari '77 op het oefenterrein van Tata plaatsvond werden

o.a. drie middelbare tanks van het type T-62 waargenomen.

GEHEIM
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Commentaart Dit is de tweede maal dat de T-62 is waargenomen "bij

het Hongaarse Volksleger. Le eerste maal werd

een T-62 waargenomen in Kolocsa object-001, waar 91

Tkreg/27 Mechdiv is gelegerd.

De waarneming van middelbare tanks van het type T-62

zou kunnen wijzen op een mogelijke uitbreiding van

het aantal tanks bij de tankeenheden of op een gelei-

delijke vervanging van het type T-54/55» *o* nu

toe de standaard middelbare tank bij het Hongaarse

Volksleger.

Geheim b. SA-S

In oktober,'76 werden in een colonne van het Hongaarse Volksleger

o.a. 4 x SA-9 waargenomen.

Commentaar; Dit is de tweede melding van de SA-9 bij het Hongaar-

se Volksleger.

In april '76 werd dit wapensysteem voor het eerst

waargenomen en wel in de omgeving van Szombatnely;

ook toen was er sprake van 4 x SA-9*

Geheim c. FHOG-7

In oktober '76 werden 4 * FHOG-7 waargenomen in een colonne van

het Hongaarse Volksleger.

Commentaar; Tot nu toe werd aangenomen dat de Hongaarse raketaf-

delingen over 3 lanceerinrientingen beschikten; mo-

gelijk wijst deze waarneming op een uitbreiding van

de raketafdeling.

GEHEIM
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-D. MATERIEEL

Geheim 1. BMP-nomenclatuur

Als benaming voor de diverse BMP-varianten is vastgesteld}

- BMP voor het standaard amfibisch infanterie gevechtsvoertuig

ongeacht model van/modificatie aan dit voertuig.

- BMP M-1974 voor de commandopost versie, waarbij dit voertuig

de beschikking zou hebben over een gemodificeerde ruimte in de

romp achter de toren. Tevens zou de mogelijkheid aanwezig zijn

tot het inbouwen van meerdere radio-installaties. Dit brengt

met zich dat meerdere antennevoeten noodzakelijk zijn.

- BMP M-1975 voor het gevechteveldbewakingsvoertuig. Opvallend

is hierbij dat er een totaal nieuwe en vergrootte 2-mans toren

op aanwezig is.

Als hoofdbewapening is het 75 mm kanon vervangen door mogelijk

een 7.62 mm mitrailleur.

Achter op deze toren is een neerklapbare radarantenne geplaatst.

~ BMP M-197& voor het verkenningsvoertuig. Waarnemingen hebben uit-

gewezen dat er ook hier sprake is van een 2-mans toren.

Opvallend is bij deze versie dat er hier wel een 73 ™n kanon aan-

wezig is, maar dat de lanceerinrichting voor de AT-5 (SAGGEB) ra-

ket ontbreekt.

Of dit een tijdelijke, dan wel blijvende maatregel is, kan dezer-

zijds nog niet worden beoordeeld.

Geheim 2. Electronisch Materieel

Yoor de RPS-6 is thans als NAVO-code de naam "VIEW PÖINT" gekozen.

In tegenstelling met de beschrijving dat er twee parabolische re-

flectoren op één van de UHAL-575 vrachtauto's met gesloten opbouw

aanwezig zouden zijn, zijn er nu aanwijzingen die het vermoeden be-

vestigen dat er sprake is van in totaal vier parabolische reflecto-

ren aan een neerklapbare (transport toestand) vakwerkmast.

De mogelijke frequentieband waarin dit interceptie systeem zijn

functie verricht, zou liggen tussen de 1.000 - 18,000 MHz.

GEHEIM
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3. MT-LB M-1975

De aanduiding MT-LB M-1975 is toegekend aan de MT-LB, voorheen

GT-T M-1970 genaamd, die uitgerust is met een toren, die identiek

lijkt te zijn aan die van de 122 mm gemechaniseerde vuurmond M-1974»

echter zonder bewapening.

Achter op deze draaibare toren zit een neerklapbare radarantenne.

Aangenomen wordt dat de radarapparatuur van zowel de MT-LB M-1975

als de BMP M-1975 werkt in de frequentieband van 20-40 GHz.

4. La B e rapparatuur

Naar aanleiding van verschillende rapportages en waarnemingen, mag

redelijkerwijs worden aangenomen, dat de Sovjet landstrijdkrachten

op beperkte schaal de beschikking hebben over laser-afstandmeetap-

paratuur.

Deze apparatuur zou een meetbereik hebben van circa 50 meter tot

ongeveer 10 kilometer.

De nauwkeurigheid zou + 5 meter bedragen op een afstand van 10.000

meter.

Verwacht mag wordem, dat deze, dikwijls nogal zware en niet handza-

me, apparatuur in de nabije toekomst vervolmaakt zal worden en dan

onder andere een meetbereik zal bezitten tot ongeveer 20 kilometer.

GEHEIM
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E. MOBEEL

1. Oost-Duitsland/GSVG

a. Desertiegeval bij 10 Gde Tankdivisie ;

Op 2 en 3 februari jl. werd door honderden gewapende Sovjet mili-

tairen een groot kordon getrokken om het oefengebied 460 te

Dallgow Doeberitz (üïï 6718).

Het oefengebied en omgeving werd te voet doorzocht.

Buiten het kordon werden een groot aantal posten en patrouilles

vastgesteld welke uit Sovjet- en FVA militairen alsook VOPO's

waren samengesteld.

Alle bruggen, spoor- en verkeerswegen werden bewaakt.

De aan de zoekacties deelnemende Sovjet militairen waren groten-

deels afkomstig uit de Panzerkazerne 261 te Krampnitz (TJÏÏ 6714).

Op 6 februari werden de YOPO-posten niet meer waargenomen. Moge-

lijk waren de zoekacties beëindigd.

(R) (B-2)

Commentaar; Dergelijke grote zoekacties, ondersteund door

UVA militairen en VOPO's, staan meestal in relatie

tot desertiegevallen.

Het is zeer waarschijnlijk dat één of meerdere deser-

teurs behoren tot een eenheid van 10 Garde Tankdivisie,

ïïiet bekend is of er vuurgevechten hebben plaatsgevonden

en of de deserteur(s) ter plekke is (zijn) doodgescho-

ten, wat meestal gebeurt.

GEHEIM
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-F. PERSONALIA

Bienstgeheim

Dienstgeheim

Oost-fluitsland/NVA

a. Onderscheidingen

Ter gelegenheid van de 21ste verjaardag van de NVA zijn na-

volgende onderscheidingen uitgereikt!

- eretitel "Yerdienter Angehoerige der NVA"

kol Horst Heiners, cdt 1 Artreg/1 Mechdiv

? Guenter Rissmann, mogelijk pol off 1 Artreg/1 Mechdiv

en enkele anderen

- orde "Yerdienst urn Volk und Yatërland

genmaj dr Siegfried Graefe hoofd "Verwaltung mil Transport-

wesen"/Mindef

kol Guenter Bretschneider plvcdt tvs pol^ off/1 Mechdiv

(P-2) (Pers)

Opmerking! Aan de eretitel "Verdienter Angehoerige der NVA"

is een premie van 5-000 Oostduitse marken ver-

bonden.

b. Commando wisseling

Bij de mil politieke school "Wilhelm Pieck" te Berlijn -

Gruenau is kol. H. Beckmann opgevolgd door genmaj dr Wunderlich.

(B-2) (E)

Commentaari Wanneer vermelde commando wisseling heeft plaatsge-

vonden is niet bekend.

Kol Beckmann was sinds 4/'68 cd't van de milpol

school.

Genmaj Wunderlich was vanaf 3/'69 toegevoegd aan

plv hoofd van de "Politische HauptvfBrwaltung

Op 18-2-'74 werd hij bevorderd tot genmaj.

GEHEIM
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Dienstgeheim 2. Hongarije/Hongaarse strijdkrachten

a. -Toporganisatie

Eind dec 1976 zijn twee plaatsvervangende ministers van

Defensie gepensioneerd, t.w.:

genmaj Kalazi en genmaj Szucs.

De beide generaals zijn opgevolgd door:

genmaj Kovacs en genmaj Stadier.

Gelijktijdig werd Genmaj Tarcsai, op eigen verzoek, ontheven

van zijn functie als 1e Secretaris van het Partijcomité van

het Hongaarse Volksleger. Hij werd opgevolgd door genmaj Papp.

De redenen voor de pensionnering van de beide plv Mindèfs en

het vrijwillig terugtreden van genmaj Tarcsai zijn niet bekend.

GEHEIM


