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KONINKLIJKE LANDMACHT 

Commandant 1 Legerkorps 

Postbus 9019 
7300 AE Apeldoorn 
Te lefoon : 055-775433 
MEC 6-513-

Uw br ief uw kenmerk 

aan: C-101 Midcie 
C-102 EOVcie 
C-sm i ~ t.a. v . Hfd Gev. Inlichtingen 

Ons nummer 
91/0700/C/Geh 

Datum 
14 februari 1991 

o nderwerp : Rappor tage W. P . strijdkrachten n r 1 3 

1 . Hierbij doe ik u toekomen de door Bur SLO G2 - 1 Lk verzamelde W. P . 
gegevens over de periode 01 - 10-90 t/m 31-12-90 , teneinde deze te 
doen verwerken in uw archief . 

2 . De basis slagorde documenten hebben als basis gediend . De meldingen 
betreffen dan ook aanvullingen op en/of afwijkingen v an deze 
slagorde documenten . 

3. Enkele van de meldingen kunnen mogelijk reeds in uw archief 
voorkomen . 

4 . Dec l assificatie van deze gegevens is zonder schriftelijke toestem
ming van G2 - 1 Lk niet toegestaan . 

5 . Vragen over deze rapportage kunnen worden gesteld via 6-513 tst 
2420 . 

Bijlage(n) 
1 

Bezoekadres 
Berghuizerweg 160 

DE COMMANDANT 1 LEGERKORPS 
voor deze 
Wnd Hfd Sect-i.e G2 

. . ) ~ 
( /~~ 

'·-,'-----~ Petri 
Majoor 

Doorkiesnummer 
6-513-2420 

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden. 
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LAND : ~~GF 
BRO N: MCIDG E FAFI C weekly i n ts um 00 1/no v / 90 DATUM : ~ -1 1 ·1990 

. T UEF ENI NG: FTX 
EE NHE DE N: 79 GTD/8 GA (el ms) 

OEFENGEB: Kindel TA 

VAN DTG: 1-11-1990 T/ M DTG : onbek e nd 

COt'll"lENT AAR: 
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LAND: WGF 
BRON: MODGE FAFIC weekly intsum 001 / nov/90 DATUM: 5- 11-1 990 

SRT OEFENING : FTX 
~NHEDEN: 27 GMRD/8 GA ( el rn s) 

OEFENGEB: Kindel TA 

VAN DTG: 1-11-1990 T/ M DTG: onbekend 

COMMENTAA R: NIET gelijktijdig met andere divs van 8 GA 
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KLEINE OEFENINGEN 
--------------------------------------------------------------------------------

?K:F 
N(l[H-:-iE FAFIC T-Jeeidy intsum Q\{.H/w:;v/90 

S8T OE~ENitiG: FTX 
EENHEDEN: :'l9 GMPil/:3 I:: A ( .:, J.m ;;_: i 

'i A N DT~.~ : l--11--199(!' T/t·l L.l'f(_.; : .:.nbekencl 

'~ ' t>t·1! ·1Et~TAA8 : NIET gelijktijdig met. ·;nde re clivs 7an :=; GA 
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GEJ:Uü11 

Na het v~rtret van het verkreg BHZE~ (LL LEGNICAI vori~e ma~nd lS 
.nu (JOl\ het vr:.~rkreg: ~..JERf·JB:UCBEN teru.g n:tar de ~:~U. f:J.eidr-:: ehdu i ... !arr=.:.u 
uitt~ rn>?.i:. dt-_· Ar-n·J t~.~?·-11 KILTEP v.·~· .. ·Jr.· inzet. t·~g'?.H NP/ff) r·dr :::~t.::tt.s. 
'.l't..::'J·:.:n:;:~ je b.=.k8nd g~:\~li)t'do::=!·1 d.3t orl :.:.9213;~1r1 .f1et. H;::._Li:::.qn var~ ::::vJ b/A i ... : 
v•:::rpJ v.::;n FlNU\·1 na.sr ~..JE!~NEUCHEN 

Personeelstekorten bij de staf va11 7 GTD/3 SHOCK worden volgens 
eerste meldingen opgelost door inschakeling van Je echtgenotes 
v.::,n c·ffn . lle div zou de kr:•mende ;.;>eken t<::.rngkeren naar cl.=.: ;:.;:..; 





• 

• 

• 

• 

B~gin l!:J~_l ]_ c3't1L=n de l:-':•olse MD n word e n gr:'rAo r gan i:3t:;.-:: n:i . 
Ll·? huidig<-; MD n f'r:mJ;;Jeren tvlD (t'P t·lD) , War::;.:.'t l-1 t1D \f'W!'-1[•1 """il 

rlD i F'Stv)[l) .:3i.lll.:!n c; ls volg ·t 1-IC!l'den ê·ereorg : 

I:-'':3 ~·1[; ;-,J.-~j fi. b.::-:::;taan mr,,t·. h<:-t HQ t ·=. )~ FWCLA\"i; 
PPMD blijft bestaan met h0t HQ te BYDGOSZ~Z ; 

·' ' ' . ,-, J_ .L e ~; 1 "_, n 

E'en n:L~?.ut-1 Nl_l van "K l ein 1-'<:•lt-:m " (11/~LUPuL:-:;Kl 1 :..a.L ;,•"rdo::rJ 
0pgeri~ht en zal o mva t t en : 
G.'\LlC:T/-i , CAF:P ATH I A en de ga t·n van [-IZECZ \.ol( l , TAHI1UW EN CEACUH 
rn;:;t h ~::. ·l . HC~ t8 CHACCl\r~; 

een ni'"''-n-1 t1 ü v.:-m t·l AZUHIAN ( ~1AZURSE I l za l wordr"-n ''f>i?:O'::- ri ch t. E:-n 
z ::tJ c:•rn va 1·. t.r:;n : 
EAST PHUSSrA , SUL WA KY, BY ALYSTClCK e n ve rder naar het zuiden 
LUBLIN, met. het HQ te OL:3Z TYN _ 

N. a . v . de ze r eorg zul l e n diverse Poo ls e e hdn worde11 verplaatst 
en /o f g e resu bord ineerd . 
Verde zullen de Po o lse s kn worden gereduc e e rd van de htJi d i ge 
30 5000 man naar 230000 to t 250000 in 199 5 en zel fs tot ca 1~0000 
man aan het e ind van de jaren 90 . 
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1. Gegeven 

( 

Op de 47ste verjaardag van 20 Tkdiv (PPMD), gesitueerd in SZCZECI
NEK, 33U XV 100500, is door de Polen kenbaar gemaakt dat de divi
sie is omgedoopt in 2 Mechdiv. Deze divisie zet de traditie voort 
van 20 Tkdi v. 

2. Commentaar 

Bekend is dat 20 Tkdiv zou worden gereorganiseerd tot een ge
mechaniseerde divisie met drie gemechaniseerde regimenten. Aan
genomen mag worden dat van de vier regimenten van de voormalige 
20 Tkdiv, 24 Tkreg (STARGARD SZCZECINSKI, 33U WV 020098, instnr 
002) nu is ontbonden. 

Dezerzijds wordt tevens aangenomen dat de reorganisatie (bijna) 
is voltooid, zodat nu sprake is van een gemechaniseerde divisie. 
Met de naamswijziging van 20 Tkdiv in 2 Mechdiv is het heel goed 
mogelijk dat in de toekomst 2 Materieel Technische Basis (PSMD, 
NYSA, 33U XR 647946, instnr 003) zal worden omgedoopt in 20 Mate
rieel Technische Basis. 

3. Gegeven 

11 Tkdiv (PSMD, ZAGAN, 33U WT 200100) verkeert in een vergevorderd 
stadium van reorganisatie. 
Eén tankregiment is ontbonden en de reorganisatie van de overige 
drie regimenten verloopt volgens plan. 

4. Commentaar 

In verband met de reorganisatie van 11 Tkdiv wordt dezerzijds het 
volgende aangehouden: 
- 11 Tkdiv is omgedoopt in 11 Mechdiv; 
- 3 Tkreg (11 Tkdiv, ZAGAN, 33U WT 217185, instnr 003) is ontbon-

den; 

- 8 Tkreg (11 Tkdiv, ZAGAN, 33U WT 159200, instnr 001) is gereorga
niseerd tot een gemechaniseerd regiment en omgedoopt in 99 Mech
reg . 
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Verplaatsing 

a. Gegeven 

In STARGARD SZCZECINSKI 002 (WV 00) werden in de afgelopen maanden 
I7x M-77, I2x 2SI en 9x BM-2I waargenomen. De serienummers van de 
M-77 en 2SI vuurmonden komen overeen met arti11eriestukken van 
36 Artreg/ 20 Tkdiv uit ZLOCIENIEC OOI (WV 63). In ZLOCIENIEC 
OOI wordt geen artillerie meer waargenomen. (B-2) 

b. Commentaar 

(1) In STARGARD SZCZECINSKI 002 is 24 Tkreg/ 20 Tkdiv gestatio
neerd. Dit regiment wordt in het kader van de unilaterale 
reducties ontbonden. Tanks van deze eenheid worden in deze 
lokatie niet meer waargenomen . 

Gelet op de afwezigheid van artillerie in ZLOCIENIEC OOI en de 
waargenomen arti11e,riestukken, mogelijk behorend tot 36 Art
reg/ 20 Tkdiv 'in STARGARD SZCZECINSKI 002, kan worden aange
nomen dat 36 ,llrtreg/ 20 Tkdiv \·taarschijnlijk naar deze laatst 
genoemde lokatie is verplaatst. 

(2) Dezerzijds wordt aangehouden dat 26 Rkwafd/ 20 Tkdiv uit 
SZCZECINEK 002 (XV 15), uitgerust met 18x BM-2I nog in deze 
lokatie is gestatioreerd. De aanwezigheid van BM-2I in 

STARGARD SZCZECINSKI 002, duidt op fi~n mogelijkerelocatie 
van deze eenheid. •. 

(3) Het is niet bekend waarom ond~l:'havige eenheden worden 
verplaatst. Zoals het zich laat aanzlen, bevinden zich momen
teel vermoedelijk in deze instanatie de volgende artillerie
eenheden: een afdeling met I8x M-77, een afdeling met 18x 2Sl 
en een afdeling met -I8x .BM-2I. 

Indien 26 Rkwafd daadwerkelijk is verplaatst, bestaat de moge
lijkheid dat deze afdeling aan 36 Artreg wordt gesubordineerd. 
Gelet op het voornemen om de manoeuvredivisies wat betreft 
personeel in te krimpen is een dergelijke subordinatie niet 
onlogisch. Bij de Sovjet manoeuvredivisies is de raketwerper
afdeling gesubordineerd aan het organieke arti11erieregiment. 

c. Voorlopige conclusie 

Naar a11e waarschijnlijkheid is 24 Tkreg/20 Tkdiv uit STARGARD 
SZCZECINSKI 002 ontbonden en 36 Artreg/20 Tkdiv naar deze lokatie 
verplaatst. Dit arti11erieregiment is mogelijk samengesteld uit 
een afdeling met 18x M-77, een afdeling met I8x 2Sl en ·een afdeling met I8x BM-2I. 

GEHEIM 
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Sf<UN: ~llD / KL hitf;J~.m nr 18~/~::M •1an <:ld :)0119 Ql 
USCINCEUH Intsum rl&W) nr 348 ,.90 van dd 141~80 

.:, \.~I·îl:W/blir•J[l uit KLAPEIIlA :i.:~; ob ge.:=;t,,:dd van d-= Balti.~>~·h~· V}r:•nî~ '" ' · 

heeft tegelijkertijd als naam Kustverddiv gekrePen Di• Js o.m. 
o0k gebeurd met 77 GMRD/LEMD en met 126 MHD/UDMD . 
Als L')dl ·van rl·?. nir::. JU--.7f_: ver,~l do\:·tri rt~ v::tn de Sii i::~ d'::: i.ov!~iërlng : . .r:trl 

kustverddivs ni<?t v.:::rw ·~··nderlijl;: . Het bet~e i<.:er;t eclt'>:.:r :·•~>l·. ·J.:,r .. d.-=
dri.=. div:=;, alle d ri e g;;;J.egen binnen ei·:: AT'l'U -z·:•nE::, det:-1:'~; lJ;_, it··::;:t d-:
CFE ·-.:tkk c••)rdr:; n val. .Ler; . he tge.:;n pro blewa t . i::::ch J.: :w .. , .. , t·d-::: r1 Cl.1 

vel' i f ie.~ t_. i~:~ f:j /_i l1f::IJe··: ·t. ir~E.; . 
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Cr"lt·Jt-lA t~DA ~1T EN 

J:!8UN : t"1.EJi 1 FJ.J lnLE;um m: lhb / ~~10 van del kl ~::JH:.'i90 
t11_l[lGE FA.FIC We.::k.Ly int:o3um nr !-_102/okt/:JU v:Jn dG ·-Y~1 ~J-::'C 
H< '/ ;~.u r:· :c n ~ r·:':P v·iP Ló ~; kr; ver:-~ L:--q:>e r i c·d e ;;:; (?. p 'J0 v ':'lr. dd :3 2. lf-!\::1>:1 

1 . [ie c( _;~:,, I;J}~'nt-~.::~n UZYCKI, i:-_: .,_~r:;rv.::trigen door dr~ V·::'\~·r:r!a] _:!.€~'=- l_ . 

PHt'l]), Divge;:-; Z. ::.>'1'ELt•lA:-3L:!JK _ 
:-~ _ ll·':: PLV tîin[.le-!', \tJpn'.~•=n li . ,Jf~ :3IN:~KI L3 verva.ng>'::{J _ [1.-1'.'1' ~o.'i·:: .L:o: 

no~r niet betend _ 
:3 Hfd Civiel.:= Verd, ltlpnGen f,KAL:':·KI is v'::'r'J::HI(i:•:':n d-)C:H' h·=t 

'Jrx,nnalige Hfcl Afd (;e_;;v .~'pl n van de(;:::;, lliv(!.::~n E. f;( i],(H:rr_w:H. 
4 . De Di. vG •:- n H . :~· ZUt·l:2. E l i::; b<::ll•:Hc•md ·to·t r;ir--uF• Hfd i\fd c;E;\'Ou1n 

v~n de GS . SZU MSKl was voo cheen Plv CGS _ 
De DivGen PUCH 1\ LA (vool·hef:.n oa I-'lv CG S ) 
nie:.UI--1<:! C-I-' \~ l1Il. 

DivGen SKALSKI is speciaal belast met zaken m. b . t. tet 
Nationale Defensie Comm it~e . 

De genro; .JA :-3 I N:3KI e n UZYCIU z i j n met pensioen gestwlrd . 

Sede rt d e benoeming van Admira al KO LODZIE.JC ZYK, i n ju]_j_ 19:90 , tc·t:. 
t'linDef we rden r eeds verande ring e n in de Poo l se l rtop verwacl1t . 

BHUN: C(i['lTIIWATAF Weekly intsum nr vJ01 / nov / 9lO van d el 141190 

Lrgen SNETKOV is aangewez e n 
trekking van de SU trn (WGF ) 

als projecto fficier voo r de te r ug
uit het voormalige Oost-Dui t s land . 

t:UEfJWE C- LU:3KN :3U 

BRON : BAOR G2 Intsum jul-aug 90 van dd 280990 

Waarschijnlijk is Kolgen Y. I . SHAPOSHNIKOV benoemd t ot op volger 
van MS A. N. YEFIMOV als CINC-Luskn SU enPlv MinDef. 
SHAPOSHNIKOV i s 48 jaar en is sinds 1988 l e Plv CIN C Luskn . 
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f:Ht)N: t·liD/KL Int;::;u;r; iJl ' ::.:0:2/90 v::1n dd 141:~9 1-:'• 
î•1!lL!C~E FAFil~ W•::ekl.y ini.·.F::um ra· (~Jn:3/clE: c/90 vctn dd 1':"'1:=;~tU 
Ct H1TitJUr''lTt;ii' ~·l·~·e k i y int:::;urr; CH:l3;'d.=c.·~,/ :~O v~;n dd :201. ·.>,~:1 

tJp 1.::-1:~-q~l }r.:~.--.:.f1~. d.e \~-JC:;B' rnc·gel.ijk ~er1 nit=:~l)1·-le cdt. g;:_:l-~r~'"::gen 
Ki:·,j_g .. ~~ n M.l_) PUF<LAEClV (~'C' ja.:lr) h~~eft m·:• .ge J.ijl{ Lt~_?.:::rt ~?·i"·iETKfl'/ fb5 
jaar) ·rlg.:;,.?('l,gci. 
De la.atate f un .:;tj_;:,; van BUBLAKUV Has C<-)C~F ( Hong .3. r:i. j"'") . 
De vervanging van SNETK OV is niet g;:;heel als een verrassing 
gekomen. Hij had in toenemende ma t e moe i te met het zich aanpassen 
aan de ni e uwe politieke ontwikkelingen . 
BURLAKClV bc::eft 2.l::.: C- :3GF ervar i ng opgedaan met ru-·t t ~.:; r :_tgtr '?. kk en 

r..rc.rL ::~ {Jv jeC el1dn . 
Overigens is de terugtrekking van de SGF u i t Honga r ije nog nie t 
a f gesloten. Wel zijn vermoedel i jk a ll e gevehdn nagenoeg vertrok
ken. Of ficieel moet de terugt r ekking va n de SGF m~dio 1991 zijn 
vo l tooid. 

NIEUWE POOLSE MINDEF 

BRON: MODGE FAFIC Intsum 002 / jan/ 91 van dd 070191 

Vo lge n s b r on is admiraal PJOTR KOLODZIEJCZYK benoemd t ot ni e uw e 
Po r:., l s e MinDef . 
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ERENAMEN 

In deze verslagperiode zijn geen relevante gegevens bekend 
geworden . 

GRHF.TM 
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tv!ATERI EEL 

BF<uN : '.:OUT\>iUATAF 1-<eel.;;:l:; intsurn 0k.13/::;ep/~:10 van dd HJ!.~l:~l~:i i.S! 
('(Jt1THUATAF (Jr:;ekly intsum fJfJb/okt/90 van dd :31HY:lf.:l 

T-80 tks en ook oudere Sovjet tks worden momenteel ttitr met een 
n io:;uH vu l.\r le iel ings :3 y :3 • "V (iLNA" genaamd, t-U:':! lk br-:-s taai: '.l i 1~ ;~~<:<i 

a.::<.ntal hittegevoelig-e sen::;oren . •:;en la:=_;eraf::;tandsmeter eH elSIJ 
~omputer. De hJtte-sensoren zijn in staat doelen vast te stellen 
(hetge~n s nachts beter lukt da n ove r dag , omdat er s nac hts 
minder hitte bronnen z i jn) en de z e va::;tgest.:dde dc•,:;len ·:;.;: 
vergelijken met hitteprofielen uit de computer. 
Het sys is in staat o m desgewe n st de mu n soort te bep~len. ee;I 
doel uit ~e ~aeken en het kanon af te vu r e n. 
T - 80 tks uitr met dit sys zij n waa r schi jn li jk 10x effectiever d~1. 
tks zonder, terwijl de t r e f kan s met het sys 9~~ schijnt te 
bed ragen! 1 

Init i eel •-<as b e ·t "VOL NA " sy:=; bedoeld v oo r coma n dc.•tks . 
CO MTWUATAF 005.Lol-: t 
Teven s be s ch ikt de tk over geco mbineerde dag- e n nachtzicht app 
e n een a fweer s y s tegen ink o mende projectielen. alsmede een 
' l a gen' - b epantsering. 
Deze · lage n ·- b e pantsering (ook wel sandwich armou r g enoemd) 
bestaat u it diverse lagen staal en kunststof (polyme r e e n) . 
Het afHeersys tegen projectielen (DROZD genaamd) detec tee r d 
inkomende pro jectielen en vuurt dan granaten a f o m deze in 
· verwarring · te brengen op c a 30 - 40 m afstand van d e tk. 
De turbine mo tor verbruikt alleen 'hoge-kwalite it' b randsto f , 
zulks in tegenstelling tot de TDF - 6 motor welke i n d e T-6 4 tk s 
wordt gebruikt en welke (een mix van) · lage-kwalite it • b rand s t o f 
kan verbruil~en. 

'T'ECHNISCH_E_I:_ROBLEMEN T-30 

BRON : COMTWOATAF Weekly intsum 003/nov/90 van dd 281190 

Bij de T-80 blijken zich een aantal technische problemen voor te 
doen. Deze zijn o.a.: 

de eerste versie had door de tankinhoud en bet brandsto fver
bruik slechts een rijbereik van 160 km; 
er zijn problemen met de luchtverversing in de tk; 
er zijn problemen met de verihg; 
er zijn problemen met diverse automatische subsysn van de 
tk; 
er zijn veel speciale gereedschappen nodig voo r het onh aan 
de tk. 

Verder blijkt bij de T-72 problemen met oververhitting van de 
motor te ontstaan . 
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BRON : CO~JTWUATAF \"18ekly .int::;mn ra· 001/nov / 9 \2) van dd 14119 ~) 

.[ n ::~\nl Et< D L (JV~.:;. K 

De 22.19 is cl8 
M--19:) 6 . 

o pvolg e r van d e ~8 3 en kreeg e e rder 
rn m mec·hvmd . 

cl.::- b""na n1ing 

De 2 S19 en de getro kken ver s i e daarvan, de 2A~ 5 . h eb~e11 d""ze l fd~ 
l o o p el! lumn e n d ·? .::;elfcl•:. mun v erschieten, inb RAP rn:.w met. ee!l 
bereik van 40 km . 
lJ e 2~:'.19 heeft \-l.::tar :3chijnlijk een automatir:;ch laadsy:::: e n e >':.,n "gun
diE:play ·-· unit \GDU ) ". Door het automat.is c t"t e 1 .:t.::u:lsy:c: i G rn i. n d<::c· 
bemanning n odig en is de vmd in staat om een salvo v an 10 3C I./mi n 
t.e gev;::;n , ten-1 ijl een gemiddeld·-=- vusnelh-:.:id van 4 :::;c h /mitJ gehaald 
ka11 H~:Jt'dr=:n . 

BRON : COM TW OATAF Week ly intsurn 00 1/dec/90 van dd 0 5 1290 

Ti jdens de parade in MOSKOU is v oo r het eerst de BM~-3 getoo nd . 
Het vtg is uitr met een t o r e n met daarin een kn van ca 100 mm 
waarmee ook atrkn kunnen wo rden verschoten, een snelvukn van ca 
30 mm dat hoogstwaarschijnlijk effectief is tegen grondd0elen en 
tegen helikopters en een 7.62 mm coax mitr . 
In de r o mp bevinden zich li en re in de neus eveneens een mitr . 
De bepantsering biedt waarschijnlijk bescherming tegen de 
uitwerking van een 25 mm kn op 1000 m . 
Op de toren bevinden zich de richtmiddelen bestaande uit : 
een groot (vermoedelijk actief ) IR sys of HV sys, een r i chtoptiek 
voor het kn of gecombineerd ri c htoptiek voor kn en atrkn, 
separate ri c htoptiek voor lua voor cdt en s chutte r en een 
gecombineerd dag-/nachtrichtmiddel voor de cdt. Boven het grote 
kn bevindt zich een LAM. Zoeklichten (met waarschi jnlijk I R 
filters bevinden zich coax aan de richtmiddelen van de eelt en 
coax aan de hfdbewapening . 
Aan de voorzijde van de toren en de zijkanten van de r o mp bevindt 
zich een extra pantserplaat. Steunen of andere bevestigingspurtten 
voor ERA zijn niet wrn, alhoewel het aannemenlijk is dat het vtg 
zonodig met ERA zal worden uitr. 
Het vtg heeft een co llect i e f NBC-beschermingssys. Het is amf en 
wordt in het water voortbewogen door twee hydrojetsysn. 
De bemanning bestaat uit drie man, eelt, schutter en chauffeur en 
er kunnen waarschijnlijk 6-8 infanteristen worden meegen o men, 
waarvan twee de mitrs in de rompneus bediene n. 
In de romp zijn verder vijf schietpoorten aangebracht. Twee aan 
elke zijde en een in de li achterdeur. 
Het vtg is waarschijnlijk reeds twee jaar in produk t ie en er zijn 
ca 800 van gefabriceerd . 
Er bestaat ook een co-versie van het vtg . 
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REDUCTIE:3 

Bl~ON : tHD / KL lnt:::;um rn· 149/9~) van del 2:3k.î99t2J (Ql21U9 U •:O!iiV.'HJf?·,:;,ni 

t'liD/KL lnt.;::um nr 1!::>1 ;'SJO van del i..:'i:2109Cl 

(gekrPgFn 0p 11-10-90) 
MID/KL Intsum nr 160/ 90 van dd 16 1090 

\'olgene.: 
gemaakt 
Ook bij 

t:=:en eerr:;te meJdi:ng .~ou reeds in c.d<:t eer1 br::.gir1 ~..;\:: r ::leL 
met de te~ugtrekk ing van 20 Gmrd/1 GTA. 
enkele a n de r e WG~ lrs (2 GTA en S GAl is spt·aka van ~en 

vo•::; r genomen :=::po•=.dige t erug k•?er· naa r de 3U . 
De terugkeer van 7 GTD en 12 GTD b eide van 3 SA g~at inmidde l~ 
anve ~m j nderd voort . 
t·1 I D /1\ L _1_6 C~9 0_ 
Aanhnudencie melc]jngen e t1 aanwijzingen duiden erop cLt ._.cé; f":ildn lil 
de gebn vän l GTA, 2 GTA en S GA zich get·eed maken 'l•Y> t' terugl-:er:a· 
naar de SU . 
- - -- - ------ - -- - - -------------------- -

BRON : MI D/KL In ~sum nr 204/90 v an d d 1812 90 

De halfjaa rli j k se trnro tatie v an medio n o v-dec 19 90 van de W13F is 
waa rs c hi j nl i jk benu t voor het terughalen v a n d e o/i Spetsnazbrig
/ WGF uit FU RSTENBERG/DDR (UU 89 ) . Hoewel n og elemente n van Je 
brig in FUr stenberg aanwezig zijn is het grootste deel verpl naat· 
KUYBYSHEV i n VOMD-URMD, terwijl t evens een b a t i s ver·pl naa r RIGA 
i n BAtv1D. 
--- - --- -- -- -- -- - -- - ----- - ----- - --- - ---

REDUCTIES WGF 

BRON : MODGE FAFIC Weekly intsum nr 003/dec/90 van d d 17 1290 
MODGE FAFIC Weekly intsum nr 004/dec/90 van d d 2 71 290 
COMNORTHAG GLO-intsum 09/90 van del 070191 

Volgens bro n is de terugtrekking van de volge nde WGF ehdn 
v·::>l tooid: 
- 35 Gde Llsto rmbrig / WGF; 
- 1:3:3 ITR/2 GTA; 
- 221 ITR/ 2 GTA ; 
- 115 ITR/ 3 Shock; 
- 7 GTD/~1 Shock; 
- 12 GTD/3 Shock; 
- een aantal niet nader genoemde andere (kleinere) e hdn. 

FAFIC 004 / 90 
Bij ehdn van 207 MRD/2 GTA wo rden activiteiten wrn we lke d u ide n 
op de aangeko ndigde terugtrekking in jan/feb 1991 . 
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~1Ll:'.DFTB ~ llli.G.L _1 G TA 

BRON : CUi•lT\'IUATAF it~eek Ly intsum nr 0!2l4/okt/90 van dd ?4HY:HJ 

Er zijn '? .. :-;m.Jijzingen dat. 412l Pontbrreg/1 GTA mogeli.lic: é::al wol·ch;:n 
t<?l''Jggetrokken naar de :30 . Het z~d Haarschijnlijk in f:l:,:E3T . E'.Et'JI•, 
P·:·.rd.en g':'.'stat. 

BRON USCINCEUR Int s um (l&Wl nr 3 19 /90 van dd 151190 
CO MTW i.lATA F Wee l·dy int:o; um nr !Zl02/nuv/90 van c!d 2:311:?.0 
ISAM 11 ;90 van dd 1112 90 

Bij de luskn van de WG~ (volgens bron 16 Lulr) zijn de volgend~ 
reductir::s ~-.1rn : 
1 
.1. . 

2 . 

3. 

[1 
± . 

5. 

Op 14/11 ZlJn de volgende vltgn via Polen naar de SU 
'Jert r ok ken: 
16x MI G-29 (F ulcrum) van ALTENBORG ( TB1 04BJ en Z~8BST 
(TB104A), volgens ISAM 11/90 27x Fulcrum naar BEHEZA in BEMD 
en vandaar verder naar het oosten; 
4x MIG- 23 (Flogger G;K) van ALTES LAGE R (TB104Bl via 
PRUZHANY in BEMD verder naar het oosten; 
14x SD-17 (Fit.ter G/H) van TEMPLIN-1 (TB4QllB ) naar STAFIOKUN
STANTINOV in CPMD; 
22x S0 -25 ( Frogfoot l van BRANDIS (TB450) naar ST AROK CI NSTAN-
TINOV in CPMD. 
21x heli van 172 Avhelireg te PARCHIM zijn eveneens begonnen 
aan terugkeer naar de SU via de vlgvldn WERNEO CHEN /DDR en 
BRZEG/POLEN op 15/11. 
Op 14/11 zijn 17x heli van 336 Avhelireg van WEIMAR NOH RA en 
MAHLWINKEL naar de SU teruggegaan. 
In totaal zouden 106 heli ' s (3x HIND en 103x HIP ) van de WGF 
luskn op 14/11 naar de SU terugkeren. 
Op 14/11 keerden eveneens 20x SU-24 (Fencer C/D) van KRZYWA 
en SZPROTAWA in POLEN, behorende tot Lulr LECHNICA (volgens 
bron 4 Lulr), terug naar de SU en Herden gestat te BERE
ZA / SU. 

Er zijn verder aanHlJZlngen dat het jabowreg NEORUPPIN ( WGF LSK ) , 
uitr met FITTER-K in mrt/apr 1991 naar de SU zal Horden terugge
trokken. 

aanvulling COMTWOATAF 
16/11 werden 4x FDLCRUM-A verpl van MERSEBURG naar ALTEN-
BURG; 
19/11 werden 7x FOLCRUM-A/C verpl van KOTHEN naar ZERBST; 
19 / 11 Herden 11x FITTER-K verpl van NEURUPPIN naar TEMPLIN. 

-- --------------- -- ------ ---- -- --- - -- ----
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Bf\ON : NULlGE FAFJC lnt;:_:qm 0fj!~/jan;!:J1 van dd U'!ro l !::ll 

V0lgens bron is op 0~-01-!::11 pe r s en mat van 59 1 MH~ en v~n 41 ~HH 
beide van 2(:17 t•JJ:ifl.''.!. t_1TA na::tr dE· :3U verpl_ 

BRON : MID/KL In tsum nr 19 1/90 van cld 2~1190 

J:t.:r zijn rn,::.lcii ngc:,n dat. ko r t na de jaa n-71:-_:::::eling "''':el! LE::gin z -=tl 
t-Jorden gewaal:: t. me t de te::ru.gtrekki:ng van 2~..:~7 Hf?fj/2 r~·rpl. 
Medi o jan 1991 zullen de ee r ste m::t t"'! r :ieelt r anspc•r:te~-il n.ö;;a t· d.::· :3l1 

beginnen en begin apr 1991 moë-t. de gehele div zi.jr! ver-trold-;~:;rJ _ Tl.-':' 

div Zél l in de fi,:;publiek OEKFAINE nieUHt) garn betrekker:_ 

TEH UGTREKKING 7 &:tL 12 GTD/:3 :~. H OCK_ 

BRON: MID,/KL In tsu m nr 194/90 van dd 0 41290 

Me t de laats te trnrotatie van de WGF is tevens de terugtrekking 
van 7 en 12 GTD, beide van 3 SHOCK, voltooid. 

TERUGTREKKING ITR .S/WGF 

BRO N: BAOR G2 In t sum van dd 301 190 

Volgens bron zijn er aanwijzn dat men bezig is 115 ITR/j SHOCK en 
221 ITR/2 GTA terug t e trekken . Tevens zouden er activiteiten bij 
68 GMRR/27 GMRD/8 GA worden ontplooid die mogelijk verband houden 
met terugtrekking naar de SU. 
Verder zijn er aanhoudend e meldingen over discipline en moraals
protlemen binne n de WGF, alsmede bern over verkoop van wpns en 
mun . 

REDUCTIES POOLSE LUSKN 

BRON : COMTWOATAF Weekly intsum nr 002/nov/90 van dd 23 1190 

28x FITTER A ( SU-7) zijn verpl naar het vlgvld ZENDEK en daar in 
opslag geplaatst. De enige Poolse operationele FlTTER-A ehd was 
gelegerd t e BYDGOSZCZ . De vltgn op ZENDEK zijn ve rmoedel ij k 
daarvan a fk omstig . Het feit dat geen vervangende vl tgn op 
BYDGOSZCZ zijn geplaatst is mogelijk een aanwijzing dat deze ehd 
1..-rordt opgeheven . 



• • 

SI MD 

--- TUMO 

A 

~ 

~ ctli~fl 
X\OG Y ")(XX XXX)(t: ::: .d;'lEN:S Alî\.l.. <::.otvE 

À 

• 
: Oi'5LAêJ TRIJkS 

ops~ACï nQ..7i UER..ie 
~ 

• 
I_ " •• 

---T-- ~1 

TBMD 

FEMD 

. 
• i 

VRHO~OUé 

... .... __ IJ. 

Sitm.: M~iUG fOiLi'fiJR. i>lSTRicT· 

• 

C1 
1:%] 
::r:: 
1:%] 
H 
3: 





• 

• 

• 

POLITIEK 

BRON : MIUKL lntsum nr 193 / 90 van dd 0j1280 

Volgens een (on bevestigde) melding u it de Sovjet krant lSTVESTlA 
van 02 1290, .<.;,·,uden de defensie u it.gaven van de ;::.u in 19::•1 tJi•::t 
met 10% worder1 verm inderd zoa ls was bek end gemaakt . doch .i0isL 
I.Jo rden ve rh oogd . Lie genom<=.n maat r egelerJ beorger! bovenal een 
s ign 3alwerking naar de o p standige repub l iek<=.n . 

BRON : MID;KL lntsum nr 200;90 van del 121290 
t1 CDGE Ff\FlC Y.~eeldy intsum nr 004/dec/90 van dd 27129t,.J 

Tamelijk o ngr:;bruikel i jk en kennelijk op verzoek v~u: GU[i.BACHEV 
heeft de voo rzi t~e r van de KGB, V. KRY OCHKOV, op 11 -12-~0 een TV
toespraak ge houde n voor de bevolking van de SU . 
De KGB - che f maakte daar in duide lijk dat de SU d r e igt ui~een te 
vallen, maar dat de KGB er alles aan zal d oen o m dat te voo rko
men_ Volgens KRYOC HKOV heeft zich de dreigende ineenstorting van 
de SU a ang e diend, wordt nationaal chauvinisme aangewak kerd en 
massale wa norde e n geweld uitgelokt . In het gehele land worden 
"Radicale extremistische" groepen opgericht waa rvan r::;ommige, 
moreel en politiek vanuit het buitenland worden gesteund, aldus 
KRYUCHKOV. Hij gaf daarbij d e schuld aan anti-co mmun istische en 
anti-democratische buitenlandse elementen. 
Deze TV-toespraak van de KGB-voorzitter i l lustreercl ene r zijels de 
zeer ernstige situatie waarin de SU verkee r t en vormt anderzijds 
een waarschuwing aan nationalistische e l ementen, groeperingen en 
republieken dat het centrale gezag evtueel gebruik van geweld, 
ter voorkoming van uiteenvallen, n i et za l schuwen . 
Verme l denswaard in verband hiermede z i jn de recente meldingen en 
aanw i jz i ngen volgen s we l ke l lskn o n der beve l van de KGB zi j n 
gesteld . 

Op 22-12- 1990 beschu l digde KRYUCHKOV westerse geheime diensten 
ervan om in samenhang met anti-russ i sche elementen nieuwe 
activiteiten gericht tegen de SU te o n tploo i en. 
Volgens hem beschikbare info waren het westerse krachten die 
o penlijk c.q in het geheim de SU onder d r uk zetten en interne 
problemen deden opblazen o m de voor d e SU toch al moeilijke 
situatie nog lastiger te maken. Westers e geh eime diensten zouden 
oa gebruik maken van de nationalistische gevoe l ens van de burgers 
van de deelstaten van de SU en deze proberen aan te wakkeren . 

Op 25-12-1990 relativeerde hij een deel van deze bes c huldigingen 
door te zeggen dat hij verkeerd was begrepen . 
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ALG ZAKEN 

BRON : lSAM 8/~0 van dd 180980 
tliLl/KL lnt::;um nr 1 '/3,/':lkJ van dd li211SJO 

Naar stand van 2~0880 volgende aantall€n: 
- 35 . 514 miJn (413~?{,) (b3~;) 
- 19 .3 67 ~nder CGF gerelateecd pers Ct0%)f53%) 
- 664 tks (40%)(78%) 
- ::J74 pavtgn 
- 706 art sn (88%) 
- 30 (;l;j basis 

212 AA sysn (93%) 
- 62 gevvltgn (rest nog 35)(82%) 

92 heli 's (rest nog ca 301 

De vetgedrukte percentages 3ijn afkomstig van MID/KL . 

BRON: MODGE FAFIC Weekly intsum nr 003/nov/90 van dd 191190 

Naa r de stand van 141090 de v o lgende a antallen : 
- 21.280 miln (43%) 
- 21 . 300 ander aan SGF ge relateerd pers (43%) 
- s:,g tks ( 77'>;,) 
- 828 papersvtg (56%) 
- 700 rvtgn (3 1%) 
- 10 . 210 wvtgn (47%) 
- 326 art sn (53%) 
- 162 SAM sysn (83%) 

Tevens geeft COMTWOATAF en USCINC EUR weekly int sum aan dat de SA-
11 ehd uit de SGF wordt teruggetrokken . 
De SGF reducties vorderen gestaag en liggen op schema. 
Volgens het op 100390 ges l oten accoord zou de SGF volgens 
onderstaand schema worden teruggetrokken: 
1. 70% van d e grondt rn en 65 % van de Luskn voor e ing 1990 ; 
2. De overgebleven grondtrn voor eind feb 1991; 
3. De overgebleven luskn voor eind mei 1991; 
4. De r es t van de SGF voor e ind jun 1991 . 

Door de terugtrekking van 13 TD en 19 TD, alsmede het vergevor
derde stadium van terugtrekking van 93 MRD en 25 4 MRD en de 
reducties van de luskn is er geen grote operationele ehd van de 
SGF meer op Hongaars grondgeb . 
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BRLIN: CO MTWUATAF Waekly intsu m nr 0 0 3/okt /90 van dd 171090 

I n een depot te SA MARKAND in TOMD zijn sedert sep ~0 sa 360 tks. 
vermoedelijk T-6 4 , gearriveerd waardoor het totaal aantal tks in 
dit depot op ca 1700 k om t. 
Het merendeel hiervan staat in de open lucht o mJat ~r maar weinig 
garages zijn . !lit de diverse verpin Vdn ma t blijkt dat de Sovj~ts 
nog steeds bezig z ijn om mo dern mat Ltit de ATTU z0ne w~g te halen 
z,:,dat b e t niet · ~'nder de o nd8rhande .lingen val ·t. 

1' - 7 :2 T K :3 I N CJim Z H_C>JH K I D Z E___llLl'LC.t11)_ 

BRON : OSCINCEUR Intsum ti&W) nr 295/90 van dd 221090 
USCINCEUR Intsum !I&W) nr 313 / 90 van del 091190 

In ORDZHONIKIDZE in NCMD zijn meer dan 100 tks type T-7~ 
gearriveerd. 
Het is nog niet duidelijk of deze worden ingevoerd blj 19 MRD ter 
vervanging van de T-54/55 of dat deze dienen ter vervanging van 
de T-64 bij 12 GTD/3 SHOCK welke vanuit de WGF /DDR is/wordt 
terug getrokken naar deze locatie. 
Indeze loc is een artehd uitr met 2S1 gearriveerd. 

OPSLAG HELIKOPTERS 

BRON: USCINCEUR Intsum (I&W) nr 296/90 van dd 231090 

Begin sep 90 zijn in TOTSKOYE, VOMD/URMD, meer dan 60x HIND en ca 
20x HIP wrn in een opslagpl voor vltgn_ Hi e r zijn tevens sedert 
1989 een groot aantal HOPLITE opgeslagen . 

NIEUWE OPSLAGPLAATSEN 

BRON: MID/KL Intsum nr 186/90 van dd 221190 

Ten oosten van de OERAL in de SU zijn mogelijk twee nieuwe 
materieelopslagpin vastgesteld. 
Het betreft een artdep bij de lrpl BADA in TBMD en een tkopslagpl 
bij TERMEZ in TUMD. Bij TERMEZ werden niet alleen tks van het 
type T-55, T-62, T-64 en T-72 wrn maar ook enkele honderden 
BMD·s . In totaal werden bij TERMEZ ca 1500 pavtgn vastgesteld. 

OPSLAG S0-25 FROGFOOT IN TUMD 

BRON: USCINCEUR Weekly intsum (I&W) nr 353/90 van dd 191290 

Recentelijk zijn 66x 
in TUMD. Dit vlgvld 
FLOGGERS . 

SU-25 FROGFOOT wrn op het vlgvld KIZYL ARVAT 
werd voorheen gebruikt voor de opslag van 
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BRON: USCINCEUR weekly intsum (l&Wl nr J54/90 v a n dd ~01~~0 

Begin dec 90 i s te VAPNYABKA, CPMD o p eer1 nieuw gebouwde site e~n 
nieuw heliavreg vastgesteld . 
Up 05L:90 Herden 40 nie!.lWe h el i ' s 1-n·n op KAGAN zuid in TUMD . 
Ca 80 heli's Zl J n opgeslagen te TOTSKOYE , ca 40x HIND werd~n 
verpl nac:1r SYZnAN ll ':>o rdoost en ca t30x HIP Herden verpl uaar Ub"A 
noordw~ st . Deze o pslagpin lj ggen allen buiten de ATTU-zone. 
In t.•:•taal z i jn nu ca 4~9(Q heli· s aan d '= diverse G(IF · s onttrc)l~!~en . 
--- ----------------- --- ------- --- - ------ -

BRUN : MID /KL Intsum nt 166!90 van dd 241090 
~J ULIGE FAF IC l.Jeek ly intsum nr 0l2lb/oi<.:t / 9l2l van dd 2~:J H:?90 

Ue/een co mmandotrein van de GS / Moskou is in de afgelopen da@en 
vanuit Moskou vertrokken iu zw r g , vermoedelijk me~ bestemming 
KIMD of CPMD en mogelijk ODMD in zw TVD. De reden is vooralsnog 
onbekend. 
E.' 11 El c (.:-JQl :'i...Lo kt_ 
Volgens deze bron had de commando trein de volgende neenreis 
rl:Jute: 
MOSKOQ-NEZHIN/KIMD-ZHITOMIR / CPMD-VINNITSA/CPMD-BETSY/llDMD
KE,HINEV /0Dt1D 
Na een verblijf van ongeveer een week in dit gebied ~ing de tr'=in 
op terugreis en had daarbij de volgende route: 
KIYEV /K IMD - CHERN I GUV /K It1D- BRYANSK -MCIMD - KALUGA/~lOMD - i\ I RClV /t'l0t1D en 
wa~ op 291090 weer terug in MOSKOU. 

::;TAKING _ _BI.J EHil VAN STMTEGISCHE RKSKN 

BRON: USCINCEUR Intsum (I&Wl nr 306/90 van dd 021190 

Bij een niet nader genoemde ehd van de strategische rkskn in de 
URAL hebben zich incidenten voor gedaan . 
De ehd heeft gedreigt . haar posten te verlaten/niet te bezet.ten 
als er geen verbetering in de bij -de ehd aanwezige voedselschaar
ste werd gebracht. De ehd zat al bijna een week zonder voldoende 
voedsel. Twee vltgn met offn werden erheen gestuurd, doch deze 
konden de miln ook niet van voedsel - voorzien of tot andere 
gedachten brengen. De sLdn verklaarden tot deze stap te worden 
gedwongen daar hun eigen offn zich niet om de voedselschaarste 
bekommerden . 

MID/KL Intsum 171/90 van dd 311090 

Sovjet unie mag binnen ATTU-zone ca 13.150 tks stat . 
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i'::t 41 \ .. ~(.:f[, ' dt::;t-· ·~ J · t.-:_~llr;-:i hr-:=:· "hbt::: rl p(·litiek a.:-:;lel a .:t nH. ·:· v r ~l. :i f:!':\ "L fl 

D i_ ,_il,,sl.::tnd. l rJ Hr:::~~ S(j!l i.'"Jé ·3ft P.'::!n lid v;_-t il h·~t- rnj_n:i.:::;teri ·7· :i Ei.n ;{t-~'J:~t-:!Vt-::rl 
.:l.C-<i: s•'·d":.rt, ~j:31QJ~~(l .~· a 2f3 milr, v:.-;n de 1--lGF af;;ie.L bebb-=:n ':'1·'-i.ilio!'~'IC:t :., ,.,u i . 
~D ;:_·~3J:!: ·:::vraagd ;f.a~~ dt-.J 1·~ ~ l r: i_~ P.c'l t1i1 I.!j _rector:t a t v a n ( l.r:..: 11~~- -~b 
G·~:-~-(!{f! ,:-i._-1 Al2-;\et KLï:-)L"_i'/ t·.:;E.~ d:-tt 1b miln zijr1 g·edt::-;;;~t:: t'l,,-... :::·d r:.~ n f' ··~·-
a:-:.~i·?1 !·lelJ1J(?.ri .:tangr-::vr::~3.gd ~edert. d8 val 1..].:_4r1 dt~ mu ï_ l!:' 

ljit". ~.J;;s j n flagrëtnt~=. t .=..:. gr:--n:::;r~raak met een ::)t_:_tv ,ir~t. rti.. ~::o,_ u-J.:;l;:.-.z-~~r v.::tu 
d"'' TV W":.Lk':~ ?ang.:.1f détt :sed·':!l'l~ nr:•v 19:-3::;1 ca 20~3 Jed~ö'n v .::u1 d •:• 1N <.~r · 
waren ged0serte0rd 

Bb'ClN : COt1NUPTHfl.G CLO Int:::;um nr l):)/90 van del td8llS;O 

Het stijgende n.:'lti':'n:tliE.:me in rle :=.u heeft er t.•··e g ~'L •.- Ll ·:L •_i· 
t::;t.eed:::. meer gr-?.ns:=:.taten van de ::.f.T tr::<.c:hten ·- e n ..=.:,gen.:• .. :nnd 
nat i•)l!aa l 1 r ·:•p te :c;>? t ten . 
D~ meebt in het oog springende ehdn ZlJn nog steeds nationale 
pol iti e ~hdll . Geen enkele grensstaat heeft tot nu toe ~en lr in 
de zin van het woord gevormd, uitr met zw wpns zoal s tks en art. 
De evt vorming va n paramil ehdn, gesubord aan de min van Bi~a van 
deze republi e ke n zou. bet gei.Japend ingrlJpen van t'lu::.Kcli_1 ter 
verhindering van souvereiniteit van deze staten ernstig hinderert 
zo niet onmogelijk maken. 
In de republieken AZERBAIJAN, KAZAKHSTAN EN CENT RAL A3IA vorme11 
gewapende nationalistische groepen een ernstige bedreiging voo r 
de binnenlandse veiligebeid van deze staten. 

YERKLEINING t·JOHTIERBATTERI .JEN 

BRON : COMTWOATAF Weekly intsum nr 00 1/ nov/90 van dd 141190 

Bij 146 MRD / 33 Lr/CPMD is vastgesteld dat het aantaJ mrn in de 
mrbatterij van de mechbats van de mechregn wordt teruggebracht 
van van 6 naar 4 waardoor het aanta l mrn i n het reg zakt van 18 
naar 12. Tevens worden de luacien vergroot tot luaafdn met o . a. 
ZSU-23/4 en SA-13 terwijl bij drie regn tevens is vastgesteld da t 
zij de ZP0 - 4 hebben ontvangen. Dit is een soortgelijke ontwikke
ling als wat wij bij de artehdn zien . 
Ca 3000 mrn zijn reeds in depots buiten de ATTU -zone onderge
brac ht . 
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1-~ h' t } N : ~~ 1 D ./Kr~ I ri ·t ;~_: i 1 m n i:. l :3 : :t / ::-.1 Ç) V,:-, n d r·J l 9 11 9 ~j 

:_1-(, 1 ~;_/11--~~hZJ r-i .. ~=·:=f-:- d.::: Pc, . .-.1;:.;.·? wi 1 l"=jdin.s· ·~· . l. v r-.!l.r'Li.:.::t. ~:._I_J~ ~ ~Ji_i--
ZI~:.TC..::i,'(Y. a.an ··i.::! p~L'~- ]_,:-i"t. ;::-n r~.Jr::t . .-::r1 dat P(•l ··::: n (lj~t v1:•·)··-··;~::m,:.--:n:_· 1._::·- t,.-.,__ 

It1 het ka_.:i.-:;r v-::-tn cl<:: E(}C-.::tc~ c('c)rden 

vc.Lger1d~ o~·~f.-=.~ning.-:::r : aang·~rrJeld: 
s~p 1991 in LE MD een oef 
grotendeels behorende t o t drie 
nrganieke sterkte; 

met deel na me van 17 . 000 man . 
mechdivs, elk op minder dan 

srsp 1 ~J91 i n ODMD e,c;n oe f met deelname van 9ic100 mar, en :3QHo 
tks, afkomstig van elementen van drie mechdivs; 
okt 1991 in BEMD een oef me t deelname van 10 .000 man en 300 
tks, behorende tot twee tkdivs elk op minder da n orga n iek e 
sterkte; 
okt 1991 in CPMD een oef met deelname van 17.000 man 
behorende tot vier mechdiv s . 

VERNIETIGING MIG-21 FISHBED · s 

BRUN : COMTWOATAF Weekly intsum nr 001/dec/90 van del 051~90 

Ca 110 MIG-21 FISHBED's ZlJn vernietigd op het KUTELN lR UVO 
vlgvld. Het betrof hier vermoedelijk een oudere versie van de 
MIG-21 welke waren opgeslagen op genoemd vlgvld. 

INVOERING BMP 

BRUN: USCINCEUR Intsum I&W nr 337/90 van dd 031290 

Bij een reg van 87 MRD/TBMD zijn BMP's ingevoerd, afkomstig uit 
de ATTU zone . Deze div beschikte voorheen niet over infgevvtgn of 
papersvtgn. De Sovjet hebben divs oost van de OERAL, in VOMD
URMD, SIMD en TUMD uitr met BMP·s afkomstig uit de ATTO zone . 



• 

• 

• 
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t-.ertt:;ket·~r v:·:tn de ~3.-J 'Jjt~i~. skn uit cl.::- BR.I; nar.:tr (le S,..::> .. / .. 1·::-1. flui~ . 

BRON : USClNCEUR Week.Ly intsum ll&W) nr 352/90 van dd 181~90 

De KGB-g r e nstrn i n de noord westelij ke gre nsstreken worden 
v oo r zien van nieu w mat . Med i o dec 90 z ijn oa 17x 8T8-70/80 en ldx 
URAL - 3 7 5 va u ·s wr n i n e e n d e pot t e PETROZA VODSK. 
Het gr e ns ge b waa r vdor deze e hdn ve rantwoordelijk Zl Jn 2trekt zich 
u it van BEMD, via ES TO NIA ( ~ s tl a nd ? ), langs d e Finse grens er1 d~ 
kus t v an d e Bare nts zee to t NOVAYA ZEMLYA. 
He t ma t voo r d e KGB- g r e n s trn is waar s chijnl ijk afkomstig van 
t erugg e trokken e h d n uit de ATTU -zone. 

PROTEST RUSSISCHE MOEDERS 

BRON : USCINCEUR Weekly intsum II&W) nr 353/90 van d d 1 91~90 

Russische mo eders hebben volgens rapportages voork o me n dat dpln 
uit hun streek (BEMD ?) naar het onrust geb in YEREVAN i n Arme ni e 
werden gestuurd. Deze moeders hebben recentelijk g e po s t bi j he t 
Min van BiZa in ROSTOV-NA - DONU in BEMD, hetgeen heeft g eresul 
teerd in het z enden van de dpln naar het zuiden van de SU. 
Dit geeft moge lijk aan dat het Min BiZa hee ft besloten om 
vrijwillige r s naar de onrustge bn te sturen . 
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