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Voor U ligt het derde nummer van
INTSLL-SCOOP. Naast de nieuwe arti-
kelen 'dis wij voor U in petto hebben
ook een aanvulling op ons vorige
nummer waar de lijst van beschikbare
video's ontbrak die U, getuige de
diverse reacties uit het land, mis-
te. Deze lijst is opgenomen als bij-
lage 2.

WERKGROEP IRSJC

Inleiding;

In dit artikel wordt nader ingaan op
de werkzaamheden van een van de drie
werkgroepen die zich bezig houdt met
het schrijven van landenstudies(zie
Intell Scoop nr 1). Deze werkgroep
is belast met de samenstelling van
het basishandboek Irak. Dit handboek
vormt het eerste niveau van de lan-
denstudie. De werkgroep verzamelt ,

en ordent alle informatieverwerkt
m. b.t. Irak. Hieronder volgt een
uitleg over de werkwijze en voort-
gang van de werkgroep.

Doel werkzroen.

Zoals al in de vorige Intell-Scoop
is aangegeven wordt middels de werk-
groepen getracht KL-breed landenstu-
dies te produceren die tijdig aan
uit te zenden personeel en comman-
danten ter beschikking moeten worden
gesteld. Alleen op deze wijse kan
worden voorkomen dat kort voor in-
zet/uitzending commandanten en per-
soneel zich genoodzaakt zien self de
informatie te halen, in plaats van
deze aangedragen te krijgen door da
hogere commandant. E.e.a. resulteer-
de in enkele gevallen tot onbeheers-
bare zoekslagen waarbij soms ook
onjuiste en incomplete informatie
tsrscht kwam bij het uit te zenden
personeel. Ook was er vaak sprake
van tegenstrijdige informatie. Te-
vens werd door deze 'ad hoc' zoek-
slagen veel dubbelwerk verricht en
derhalve veel capaciteit verspild.
Het doel van de werkgroepen is om
alle krijgsmachtdelen te laten sa-

menwerken aan één basis-handboek
teneinde eenduidige informatie te
kunnen verspreiden en doublures te
voorkomen. In concreto betekent dit
dat van alle brandhaarden, en met
prioriteit de potentiële inzetgebie-
den, deze handboeken moeten werden
aangemaakt .

Samenstelling werkg

De werkgroep Irak bestaat uit perso-
neel van de navolgende inlichtingen
verzamel organen:

1 MID centraal
2 DOKL af d I&.V, inl a
3 Marine Inl Dienst
4 Luchtmacht Inl Dienst
5 101 MIDcie
6 G2 4 Div

Elk lid is verantwoordelijk voor een
bepaald hoofdstuk (zie Inhoud Hand-
boek)
De eerste vergaderingen hebben in-
middels plaatsgevonden. Het schrij-
ven van het handboek is v. w. b. het
KL-deel volop aan de gang, 'de overi-
ge krijgsmachtdelen zuilen spoedig
hun bijdrage leveren.

Opbouw Handboek:

Het handboek bevat de navolgende
indeling. Eik Lid is verantwoorde-
lijk voor het aan hem toegewezen
hoofdstuk of paragraaf.

1. Inleiding fDQKL af d ISV/inl A)

2. Politiek (MID centraal)
staatsstructuur
topfunctionarissen
binnenlandse veiligheidssi-
tuatie
buitenlandse (veilig-
heidsjpolitiek
militaire - en politieke
samenwerking
ontwikkelingen
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werden aangebracht tussen informatie
die in het handboek komt en informa-
tie die dermate gedetailleerd is dat
het in de update' thuishoort. Even-
eens moet worden bepaald wat nog
inlichtingen- waarde behoud en in
hst archief aanwezig dient ts zijn
en welks informatie achterhaald of
verouderd is en derhalve vernietigd
kan worden.

Schriiven;

Uiteindelijk kan worden gestart met
het maken van een grove structuur
over de opbouw van. het onder-
werp/hoofdstuk. Teksten worden ge-
schreven waarbij als uitgangspunt
geldt dat het geheel meet uitnodigen
tot lezen, beschrijvend moet zijn en
voldoende geïllustreerd, teneinde
een zo optimaal mogelijke beeldvor-
ming bij de lezer te verkrijgen.
Illustreren geschiedt door gebruik
te maken van kleurenfoto's, cver-
zichtskaarten en organogrammen. ^

Redigeren;

Eik lid levert zijn kopij in bij de
voorzitter van de projectgroep (DCK1
I&V) . Deze beoordeelt het geschreve-
ne op duidelijkheid, compleetheid,
spelling en consistentie. In deze
fase worden ook eventuele kruisver-
wijzingen gemaakt naar onderling
samenhangende hoofdstukken / para-
grafen.

Verspreiden;

Reproduktie en verspreiding wordt
verzorgd door DOKL I&V. Verspreiding
van de landenstudie is nog een punt
van discussie. Het legerkorps staat
het standpunt voor om de versprei-
ding tot en met bataljons niveau te
latsn plaatsvinden. Dit gezien de
grote informatie behoefte en de wens
van de lagerkorpseenheden om tijdig
te kunnen anticiperen.

Ti idachemai

De eersts drie werkgroep vergaderin-
gen hebben plaatsgevonden in maart
1993, De verzamelfase is met uitzon-
dering van een aantal specifieke bij
I&V uitgezette vragen zo goed als

afgerond, net verwerken en interpre-
teren is in volle gang. Op 21 april
moeten alle teksten en kaarten rudi-
mentair gereed zijn en aan alle le-
den werden toegezonden. Maandag 25
april worden deze teksten in de wer-
kgroep vergadering bespraken. Even-
tueel benodigde aanpassingen kunnen
tot 30 april worden ingevoerd. Begin
mei zal door de afdeling I&V wordep
gestart met de samenstelling en re-
gie van de landenstudie. Het ligt in
de lijn der verwachting dat begin
juni het handboek kan worden gere-
produceerd en verspreid,

Oefening 4 div:

In december 19S3 zal door de 4 div
de oefening "Clover Challenge" wor-
den gehouden. Kieraan ligt dezelfde
opzet ten grondslag als aan de oefe-
ning Intell Torch. Daartoe zal in
samenwerking met de werkgroep en de
divisiestaf een update werden gem-
aakt. Deze update moet begin oktober
gereed zijn. Ket scenario voor deze
oefaning zal zich afspelen in een
deel van Irak.

copyright 101 MIDC'e INTELL-SCOOP / immer 2 / 9 april 1993



De onderhandelingen in New York over
het Vance/Owenplan hebben eindelijk
succes geboekt, doordat de Moslims op
25 maart hun handtekening, onder
voorbehoud, onder het plan hebben
gezet. Dit heeft ertoe geleid dat de
Bosnische Serven nu diplomatiek ge-
ïsoleerd zijn. De Bosnisch-Servische
leider Karadzic heeft het plan in
het weekend van 3 en 4 april voorge-
legd aan het Bcsnisch-Servische par-
lement die het met 68 stemmen tegen
en twee onthoudingen heeft afgewe-
zen. De Bosnische Serven hebben voo-
rnamelijk bezwaar tegen de indeling
van de 10 provincies. Zij hebben nu
ongeveer 7CZ in handen en zij houden
met het Vance/Owen plan slechts 45Z
over. Verder vinden zij dat zij ee'A
aantal belangrijke economische ob-
jecten in onvoldoende, mate krijgen
toegewezen. Tevens is het plan in
strijd met hun militaire belangen
want in het V/0 plan raken zij hun,
zo belangrijke en duur bevochten,
Oost-West corridor in het Noorden
van B-H kwijt. Hiermee hebben da
Bosnische Serven zich schrap gesat
voor een confrontatie met de wereld.

De wereld brengt een aantal middelen
in stelling om de druk op de Bosni-
sche Serven en Klein Joegoslavië
(Servië en Montenegro) vergroten;
1. Het vredespian voorleggen aan

de Veiligheidsraad en zodoende
het plan in werking stellen
zander de medewerking van de
Bosnische Serven.(lees desnoods
militair afdwingen)

2. Eet opheffen van het wapenem-
bargo tegen de Bosnische Mos-
lims. Vooral de VS zijn hiervan
een voorstander omdat zij optie
1. niet zien zitten.

3. Het aanscherpen van het embargo
tegen Klein-Joegoslavië. Men
denkt hierbij ook aan inzat van
een politiemacht van West-Suro-
pese landen dia de Roemenen en
dergelijke moeten steunen in

het afsluiten van de grenzen(oa
Dcnau).

4. Een resolutie die het met ge-
weid afdwingen van het vlieg-
verbod mogelijk moe- maken.

T-Iet Vanca/Owen Plan

Doordat de Moslims, met gepaste te-
genzin, eindelijk het vr=cesplan
hebben geaccepteerd, kan er meer «
politieke druk op de Bosnische Ser-
ven worden uitgeoefend, als zijnde
de spelbrekers van een vreedzame
oplossing. Met de twee handtekenin-
gen onder het plan is het ook moge-
lijk om het vredesplan volgens af-
spraak aan de Veiligheidsraad voor
te leggen. De SGUN Boutros Ghali
heeft de Veiligheidsraad aanbevolen
het vredesplan aan te nemen.

De Veiligheidsraad heeft op 2 april
het beraad over het Vance/Owen plan
opgeschort. De Veiligheidsraad tra-
cht een ontwerp-resolutie voor ts
bereiden waarin zi,j het Vance/Owen
plan steunt. Dit heeft onder andere
met de bezwaren van de VS ts maken.
De VS villen, i. 1.1. Vance. en C we n
die "twee handtekeningen voldoende
vinden, het Vance/Owen plan pas st-
eunen indien alle drie de partijen
hun handtekening onder het plan heb-
ben gezet. Een resolutie waarin hst
plan ondersteund wordt betekent im-
mers dat er een grote troepenmacht
van ±40.000-75.000 man naar Bosnië
gestuurd moet worden om het plan ts
implementeren. De VS vinden twee
handtekeningen een. onvoldoende basis
om Amerikaanse levens op het spel t3
zetten. De VS vinden het plan boven-
dien teveel in het voordeel van da
Serven die hun militaire successen
kunnen consigneren en tevens beloond
worden voor hun etnische zuiverin-
gen.

Het opheffen van het wapenembargo

De VS hebben wel gedreigd zich sterk
te maken voor het opheffen van het
wapenembargo tegen de Bosnische Mos-
lims indien de Bosnische Serven bli-
jven weigeren *.met het Vanca/Owen
plaa in ta stemmen. De Bosnische
Moslims dreigen hun medewerking aan
het Vancs/Owen plan op ta zaggsr.

cspyrlgnt 101 XIDCle INTEH.-SCOQP / 2 / 9 iprll 1993



wanneer de Bosnische Serven niet
binnen twee weken akkoord gaan. In
afwachting van de implementatie van
het plan is er in 'Bosnië-Hercsgovina
een algemene wapenstilstand van kr-
acht die nu al een week min of meer
s-and houdt.

Het aanscherpen var, het embargo te-
gen Klein-Joegoslavië

Om de druk op de Bosnische Serven te
vergroten denkt men de druk op
Klein-Joegoslavië te moeten vergro-
ten. Over het algemeen neemt men aan
dat de Serven in de republiek Servië
de oorlog in B-H ideologisch en mi-
litair steunen. Zij zouden steun
hebben gegeven aan de Kroatische
Serven in Kroatië tijdens de oorlog
van augustus 1991 tot januari 1992
en zouden nu de Bosnische Serven
steunen in hun strijd in Bosnië die
al vanaf april 1992 aan de gang i'l.
Officieel ontkent Klein-Joegoslavië
alle betrokkenheid bij het conflict
ir. BosniS en treden zij slechrs op
"als broeders die mencala scsun es-
ven". De betrokkenheid van "vrijwil-
ligers" uit de republiek Servië in
de strijd in Bosnië is echter evi-
dsnt. Verder staat het vast dat er
materiële s.teun vanuit de Republiek
Servië geleverd wordt aan de Bosni-
sche Serven. Om die raden is de eco-
nomische boycot tegen Klein-Joego-
slavië ingesteld. Om de druk op
Klein-Joegoslavië nu te vergroten
wil men de boycot aanscherpen en
beter controleren. De WEU (Vest Eu-
ropese Unie, de defensietak van de
EG) heeft op 5 april besloten pa-
trouilleboten en een politiemacht
beschikbaar te stellen om de Honga-
ren, Roemenen en Bulgaren te helpen
bij het controleren van het embargo
met name op en aan de Donau. De Ne-
derlandse bijdrage zal waarschijn-
lijk bestaan uit 23 man grensbewa-
king. In totaal wil da WEU 6 a 10
patrouilleboten sturen en 250 tot
300 man politie. De reikwijdte van
de bevoegdheden van deze grensbewa-
king (met name geweld gebruiken) is
nog onduidelijk.

Het vliegverbod,

Op 31 maart heeft de Veiligheidsraad
een resolutie aangenomen die het
mogelijk maakt het vliegverbod af ts
dwingen. De resolutie is het vervolg
van een eerdere resolutie die he-
vliegverbod instelde. Dit vliegver-
bod is i 470 keer geschonden. De
huidige resolutie maakt het mogelijk
om het vliegverbod nu met militaire
middelen af te dwingen. Aanvallen op
gronddoelen zijn alleen mogelijk
indien de UN-vliegtuigen door die
gronddoelen worden bedreigd. Het
vliegverbod geldt alleen voor het
luchtruim boven Bosnië. Het vlieg-
verbod wordt door de Bosnische Ser-
ven als een anti-Servische daad be-
schouwd. Uit de aangenomen resolutie
van de veiligheidsraad over het vl-
iegverbod zou nu duidelijk blijken
dat de UN niet onpartijdig is. Dit
zou er, volgens de Bosnische Serven,
toe kunnen leiden dat de samenwer-
king met de UN wordt opgezegd, en de
voedseltransporten nog meer tegen-
werking zullen ondervinden als nu al
het geval is.

Ket vliegverbod zou binnen twee we-
ksn daadwerkelijk kunnen werden af-
gedwongen. Inmiddels is bekend dat
het zal worden afgedwongen door Ame-
rikaanse, Britse, Franse en Neder-
landse jachtvliegtuigen. Er zullen
50 tot 100 vliegtuigen worden inge-
zet, die vanaf de Italiaanse basis
Villa Franca en vanaf Amerikaanse
vliegdekschepen in de Adriatische
zee zullen opereren. Inmiddels zijn
de eerste Nederlandse F-16's in Ita-
lië aangekomen. Bevoegdheden van de
vliegtuigen in het luchtruim boven
B-H en de criteria wanneer tot neer-
schieten wordt overgegaan zijn nog
een punt van overleg.

KROATIË

Het mandaat voor de stationering van
UN-troepen in Kroatië is verlengd
met drie maanden tot 30 juni. Het
laatste mandaat gold slechts voor 5
weken en duurde tb t 31 maart. In
deze 6 weken wilde men tot goede
afspraken kernen met de betrokken
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partijen, de Krcaten en de Kroati-
sche Server-.
De Kroaten hadden op 22 januari een
offensief tegen de Kroatisch Serven
gelanceerd in Sector Zuid. Zij had-
den dit gedaan omdat zij niet tevre-
den waren met de manier waarop UN-
PROFOR haar taak uitvoerde. De Kroa-
tische Serven waren niet voldoende
ontwapend en Kroatische vluchtelin-
gen konden nog steeds niet terugke-
ren.
Bij de Kroaten was de angst ontstaan
dat de Kroatisch Servische gebieden
in Kroatië etnisch zuiver Servische
gebieden zouden worden en dat dezs
gebieden verloren zouden gaan voor
de Kroatische republiek. De gebieden
die door UNPROFOR beheerd worden wa-
ren nu onbereikbaar voor de Kroati-
sche autoriteiten. Om die reden be-
sloten de Kroaten de aandacht op dit
probleem te vestigen door een offen-
sief te beginnen en en-passant zo-
veel mogelijk Kroatisch gebied op de
Kroatische Serven terug te verave*
ren. Deze strategie is in zoverre
succesvol dat de UN zich terdege
realiseert dat er betere afspraken
gemaakt moeten werden en da; het
ontwapenen van de milities en de
repatriëring van vluchtelingen se-
rieus genomen moet worden. Tudjman
had een voorstel gedaan cm het man-
daat met 6 maanden te verlengen in-
dien UNPROFOR meer bevoegdheden
kreeg om haar taken uit te voeren,
namelijk het demilitariseren van het
het gebied en de terugkeer van de
vluchtelingen. De UN wees dit voor-
stel af omdat zij daar geen moge-
lijkheid toe zag zonder in een con-
flict te raken met de Kroatische
Serven. Goede afspraken zijn er nog
niet gemaakt want het mandaat is
maar met drie maanden verlengd, en
er wordt nog steeds, op beperkte
schaal, gevochten in Sector Zuid
tussen Kroaten en Kroatische Serven.

nen. Nu de onderhandelingen over het
Vance/Cwen plan muurvast zitten be-
staat er grota angst dat de strijd
weer in alle hevigheid zal losbar-
sten. In dat licht bezien mag het
ook duidelijk zijn dat het afdwingen
van het vliegverbod boven E-H door
de UN ter plekke met gemengde gevoe-
lens tegemoet wordt getreden. Er
bestaan reële zorgen bij UNPROFOR
en B-H Coamand dat het neerschieten
van helikopters en/of vliegtuigen
door NATO vliegtuigen een weerslag
zal hebben op de grondtroepen. Met
name wordt gevreesd voor een vorm
van represaille tegen onder andere
ongewapend UN personeel.

Algemeen

Momenteel is het in de meeste UNPA's
in militair opzicht relatief rustig.
Toch is er spraks van grote spannin-
gen tussen de strijdende partijen en
scms de eenheden van UNPROFOR. In B-
H blijft de situatie extreem gespan-
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Met het toenemend aantal uitzendin-
gen van Nederlandse militairen naar
crisisgebieden overal in de wereld
neemt de behoefte * aan kennis van de
aldaar in gebruik zijnde wapens toe.
Het aantal verschillende typen wa-
pens in de wereld is bijna ontel-
baar. Toch zijn er een aantal ex-
trssm populaire typen. Dezs "best-
sellers" zien we in vrijwel alle
crisisgebieden terug.
Vanaf heden kunt U in de INTELL-
SCOOP artikelen verwachten over de
meest populaire (hand)vuurwapens in
de wereld. Het merendeel van deze
wapens zijn ook in het bezit van 101
MIDCie waardoor het mogelijk is les
te geven op deze wapens. Vandaag het
eerste artikel uit deze nieuwe serie
met het meest verkochte wapen ter
wereld; de Russische AK-47 en zijn
varianten.

Kalasimikov AK-47

Voor de mer.ser. die geïnteresseerd
zijn in hand vuurwapens dis gebruikt
worden in de verschillende crisisge-
bieden over de wereld, zal het door
personeel van 101 MID-cie een column
worden verzorgd, waarin de belang-
rijkste buitenlandse handvuurwapens
worden behandeld. En om meteen maar
goed met de deur in huis ta vallen
volgt nu een uiteenzetting over het
meest verkochte wapen ter wereld: de
7.62 mm-automatische-Kalashnikov-
model 1947, kortweg AK-47

M. T. Kalashnikav

In september 1941 raakte eerste ser-
geant M.T. Kalashnikov zwaar gewond
als commandant van een T-34 tank.
Tijdens zijn verblijf in het zieken-
huis is hij begonnen met het ontwer-
pen van een nieuw machinepistool,
dat echter in 1942 door de overheden
werd afgekeurd. Het tweede ontwerp,
evenals het eerste een 9 mm machine-
pistool, kon ook geen goedkeuring
krijgen omdat er op dat moment al
een tendens was naar een nieuw type
munitie.

Het toen door Kalashnikov om deze
patronen heen ontworpen wapen laidde
uiteindelijk tot de 7.62 mm AK-47

Kalashnikov heeft nog meerdere wa-
penfamilies op zijn naam staan, waa-
rvan de 74 serie ds meest recente
is. Dezs AK-74 werkt volgens het-
zelfde principe, maar de belangrijk-
ste wijziging is dat met dit wape«n
5.45 mm munitie wordt verschoten.

Voor zijn succesvolle projecten
heeft M.T. Kalashnikov verscheidene
hoge onderscheidingen ontvangen,
zoals tweemaal de titel "Held van de
socialistische arbeid" , de staats-
prijs en de Lenin-prijs, drie Lenin-
orden,

7.62 mm AK-A7

Dit wapen, waarvan circa 20 miljoen
stuks zijn verkocht, wordt gebruikt
in de meeste oostauropese landen en
de messte communistisch georiënteer-
de landen elders in de wereld. Ook
allerlei communistisch geïnspireerde
guerillabewegingsn hebben ze in ga-
bruik.
In de meeste landen die op dit mo-
ment in het nieuws zijn i. v.m. de
aldaar heersende crisissituatie wor-
den ds AK-47 en zijn varianten ge-
bruikt, zoals bijv. in Joegoslavië,
Cambodja, Irak en Somalië.

De AK-47 die zowel automatisch als
semi-automatisch kan worden gebruikt
is compact, robuust en zeer be-
trouwbaar. Het wapen (circa 4.3 kg)
is te herkennen aan de volgende ken-
merken:

in het wapen is veel hout ver-
werkt, wat prettig is bij ex-
treme koude;
een krom magazijn, krom door-
dat de patronen aan de achter-
kant brader zijn dan aan de
voorkant;
de gasbuis aan de bovenkant;
een grote vuurregelaar aan de
rechterzijde.

Het gebogen metalen of kunststof
magazijn bevat 30 s'tuks 7.62 mm x 39
mm (huls-lengte) patronen, die een
effectief bereik van circa 300 m.
hebben. En om een misverstand uit de
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wereld ta helper: deze patrcnar., er,
ook alle andere munitietypen voer
handvuurwapens zijn niet uitwissel-
baar met NATC-munitie, en vice ver-
sa. Naast de breedte is ook de leng-
te en verder ieder ander randje cp
de patroon van belang voor het wel
cf niet kunnen gebruiken in een be-
paald wapen.

Werking,
Vanneer een patroon wordt afgevuurd,
wordt een gedeelte van de voortstu-
wing s ga s s en aan de bovenkant terug-
geleid en gebruikt om de zuigerstang
en afsluiter terug naar achteren te
duwen. Bij deze beweging wordt de
hamer weer gespannen en de veer in-
gedrukt. Vanneer op een gegeven mo-
ment de afsluiter met de veer tegen
de eindaanslag stoot, duwt de veer
de afsluiter weer terug, wordt er
een volgende patroon meegenomen en
komt hij weer tot rust (indien vuur-
rsgelaar op repeteer). Bij automa-
tisch vuren komt, wanneer de trekke^
ingedrukt blijft, de hamer meteen
vrij om een volgende patroon af te
vuren.

De Kalashnikov familie.

Van de Kalashnikov zijn naas- typen
met kleine aanpassingen, ook een
aantal hoofdvarianten aan te geven.

AKS
Dit wapen is exact hetzelfde als de
AK-47, met als enige uitzondering
een inklapbare metalen kolf.
Deze uitvoering wordt vooral ge-
bruikt door tankbemanningen en pa-
rachutisten.

AKM
Dit is een modernere versie van de
AK-47 en heeft desa al op grote sch-
aal vervangen. Een belangrijk ver-
schil is dat de AKM goedkoper te
produceren is als zijn voorganger.
Verder is het gewicht terug gebracht
van 4.3 kg naar 3.15 kg.
De buitenkant heeft enige verande-
ringen ondergaan, zoals een aantal
verstevigingsribbea op de deksel-
groep alsmede een anatomisch gevorm-
de voorgreep, maar inwendig is het
wapen gelijk gebleven, waardoor de

bewegende delen, uitwisselbaar zijn
met de AK-47.

AKMS
Ook de AKM is leverbaar in een ver-
sie voor luchtlandingstroepen en
daarom uitgerust met een metalen in-
klapbare kolf: de AKMS

Een ander wapen uit de Kalashnikov
familie is de mitrailleuruitvoering
van da AK: da 8.PK. Deze is gelijk
aan de AKM, met uitzondering van :
een langere loop, voorsteunen en een
anders gevormde kolf. Door deze aan-
passingen is het effectieve bereik
vergroot van 300 naar 800 m, hoofd-
zakelijk als gevolg van de langere
loop.
Naast een magazijn met 40 of een
trommel met 75 patronen kan ook een
standaard AK-magazijn (30 patr.)
aangebracht werden.
En- ook dit wapen is er in een para-
uitvoering .

AK-7&
Dit is de meest moderne Kalashnikov.
Doordat de AK-74 5.45 mm munitie
verschiet is er ook meteen een einde
gekomen aan de uitwisselbaarheid van
onderdelen met de hiervoor genoemd a
wapens. Wat verder opvalt is dat het:
houtwerk en het metalen magazijn
vervangen is door oranje gekleurd
kunststof. Door het aanbrengen van
een monding s vlaaidemper met ccmpensa-
tor voor gasaf buiging, is het schie-
tgedrag van het wapen ook een stuk
stabieler geworden. De opwaartse
beweging tijdens automatisch vuren
wordt namelijk gecompenseerd door
het • gas wat ontsnapt uit de gaten
van de compensator.

Naast de hier genoemde versies van
de originele AK, die op zich al in
verscheidene andera landen worden
geproduceerd (China, Duitsland. Roe-
menië, Joegoslavië, etc.) zijn er
ook wapens die afgeleid zijn van de
Kalashnikov, zoals bijvoorbeeld de
Tjechische Samspal en de meer recen-
te Israëlische Galii.

copyright 101 MIDCIe INTELL-SCQOP / nunner 2 / 9 april '.993



Blilage l

101
Video bes tand.

^M"CP,lWr) TTTTypTj

2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
2
2
l
1
1
1
i
9

2
2
2
1
1
i

ô
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